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U PREL. LAPAS TULABA KALBĖJO 
l KALIFORNIJOS VISUOMENEI k -

■ ' Iš Romos į Ameriką visuo- 
miėmnės''ir religinės veiklos tiks
lais atvykęs prelatas'Ladas Tų- 
labą svečiuotis atsilankė ir į.Los 
Angeles. -Lapkričio 8 d-. Šy. Ka
zimiero- parapijos-bažnyčioje per.

PREZIDENTAS PADĖJO VAINIKĄ PRIE ŽUVUSIŲ KARIU PAMINKLO
BUVO SVARSTOMAS SOLIDARUMO UNIJOS ĮSIJUN

GIMAS Į GEN. JARUZELSKIO VYRIAI SYBŲ
VARŠUVA, Lenkija. — Pra

eitą trečiadienį kemunistinė Len
kijos vyriausy'ė, vadovaujama 
komunistų partijos sekretoriaus 
Jaruzelskio, visoje Lenkijoj j 
pirmą kartą minėjo Lenkijos 
nepriklausomybę.

Lenkijos prezidentas Henri
kas Jablonskis oficialiai Vaišu- 

I voje padėjo vainiką prie Lenki- 
j jos nepriklausomybės paminklo, 
j Nepriklausomoje Lenkijoje ne- 
i priklausomybės paskelbimas bu
vo oficialiai minimas kiekvie
nais metais, bet nuo Antrąją

I

Prezidentas R. Reaganas nenori klausyti apie krašto 
reikalams skirtų slhnų lilažinimųFTi^ reika

lauja, kad būtų apkarpytos visos sumos, kurias nusi
neša vagiliai. Sunkiau gyvenantieji privalo .gauti. 

maisto paramą, bet ne vagiliai.

DEMOKRATAI PAGERBĖ 
A. HARRLMANĄ

' WASHINGTON,'-D.Cr — Tre- 
čladiesio vakarą Demokratų 
partijos' nariai pagrėbė 90 metų 
sulaukusį biznierių ir. diplomatų 
Avėre’L Harrimaną. Jis buvo 
stambus hankininkaš, b:t vi a 
laiką jis ^glaudžiai bendradarbia
vo su Franklin D. Rošševeltu.

Hšrrimanas buvo JAV amba
sadorium Maskvoje ir kelis kar
tus 'pasakė pačiam Stalinui, ką 
rusai turčių ir ko neturėtų da
ryti,. jeigu nori taikos ir gerų 

! santykių su Amerika. Jis nepa- 
jėgė įtikinti Stalino, kad rusai 
turi atiduoti Amerikai yisus 
transporto ii* karo laivus, ku
riuos JAV paskolino rusams

Nesą abejonės, - jog su oku
panto saugumo žinia Lietuvoje 
jau nužudyti keli kunigai. Mi
nėjo pavardės nužudytųjų, pa
žymėdamas, jog kun. Šapoka 
buvo pnkias valandas kankintas,. 

pamaldas 'pasakė pamokslą, o (iš jo. niekas-neatimta, nepavog
ta. Nužudymas ne plėšikavimo 
tikslais.Ušeivijos spaudoje kilūs 
prieš tokias- žudynes - pasipikti
nimui, okupantas paskelbė, jog 
žudikai suimti, bus-teisiami. Po 
tokių sovietinių teismų būna 
taip, jog nubaustieji kitomis pa
vardėmis per užpakalines teismo 
duris išeina į laisve. " j '

Susirgę' kunigai baiminasi eiti prekėms pavežti. Rusai pasiėmė 
viąąs amerikiečių prekes ir 
transperto laivus.
j Harrimanas jau sulaukė 9(> 
metų amžiaus, bot jis gali lais 
vai kalbėti, turi gerą atmintį ir

■ gilią politinę nuovoką; ■

12:30 vai. popiet kalbėjo į pub
liką didžiojoje parapijos salėje.. 
Paskaitą ar pranešimą surengė 
-Amerikos Lietuvių Tarybos Los 
Angeles skyrius. ALTo pirmi
ninkas F. Idasaitis, trumpai pa- 
liesdajnas- prel. Tulabos veiklą, 
paprašė jį į sceną.

PreL Tulaba į ALTo pirminin
ko’ pristatymą keliais šakiniais 
pžišisakė, jog nesijaučiąs kokių 
ypatingų' gabumų turįs, b?t ką 
gero, padarė, tai vis kitų žmo
nių remiamas, .raginamas ir pa- ■ 
tariamas. Turįs ir neprietelių, 
kurie jo nemėgsta, kritikuoja.

J. . ■.: Kataliku, bažnyčia 
■. i' .okupacijoje -

į ligoninę pagalbos, nes ligoninė, 
gali tik pagreitinti mirtį nuo'cji- 
jahčiaiš vaistais; Nė vienas vys
kupas ten nešąs miręs be pagrei-- 
tintos mirtįeš, iš okupanto ma
lonės suteiktos. ' .

(Bus'daugiau) ~' ■-<
- J.Klauseikis

ATOMINIS KARAS
DAUGELĮ IŠŽUDYTŲ

BOSTON, Mass.— Jeigu kiltų 
atominis karas, tarp Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos, tai labai di
delis žmonių skaičius žūtų. Bom
bos pataikytų nedideliam, paly
ginti, skaičiui, . bet užnuodyta 

į. apiinka daugelį užmuštų, o ki- 
i tus apkrėstų įvairiomis ligonjis. 
r Ligos būtų baisios. į rsLž’

Bostone leidžiamame 7medici 
nes žurnale specialistai gydyto
jai apskaičiuoja, kad Amerikoje Pasaulinio karo pabaigos niekas 
dabartiniu metu gyvena 230 m i- Lenkijos nepriklausomybės ne- 
lijonų žmonių. Pasikeitus su SJ- minėjo, šį rudenį, su Solidaru- 
vietų Sąjunga atominėmis bom mo unija dar nesusitarus, lap- 

rusai’ visų amerikiečių kričio 13 d:eną jau buvo pam
Nežiūrint kiek i nė tas nepriklausomybės paske

bomis, i 
neisnaikintų. Nežiūrint
bombų rusai išmestų, Amerikoj 
dar Jiktų gyvų apie 60 milijonų 
žmonįų. Jiems reikėtų gyadėti 
is Oujo ir būtu labai suiikrgj^ 
venimo pradžia.

p 
bimas ir pagerbti kovų metu 

'žuvusieji lenkų ^kariai.
Tiktai penktadienį įvyks Scli- 

Marumo unijos atstovų Tr 'komu
nistų partijos sekretoriaus Jaru- 
zelskio pasitarimas apie sudary
mą komunistų ir Solidarumo 
unijos atstovų koalicinę vald in. 
Matyt, kad ankstyvesniuose pa
sitarimuose tarp Valensos ir Ja- 
ruzėlskio jau buvo aptarti pa
grindiniai šių dviejų grupi.j 
bendradarbiavimo principai.

Krašto prezidento Jablonski i 
nuvykimas prie užmiršto ir ma
žai kieno lankyto žuvusių lenkų 
karių paminklo parodė lenkam? 
?r rusams', kuria kryptimi vyks 
pakaitos Lenkijoje. Przzidento 
elgesys parodė, kad Lešek Va
lensos vesta politika* duoda vil
čių lenkams tvarkyti savo ne
priklausomybės reikalus. Buv ? 
kartojamas gen. V. Jaruzelski 
tvirtinimas, kad Sovietų va1- 
džia pripažinusi Lenkijos suve
renumo teises ir žada nesik s i 
i Lenkijos vidaus reikalus. Va* 
lensa ta’p pat pareiškė, kad j‘i 
peniausiai pasitiki gen. Jaruzel 
skiu. kurks Gierekui pranešė, 
kad lenkų kariai nešaudys į dar
bininkus. šis pasitikėjimas veda 
prie pakaitų.

Kai prezidentas aplankė pa- 
nrnklą Varšuvoje, I): 
ko metinis Livu 
streikų minėjimas, 
daugiau ne^u 10 (HM)
tybos darbininkų. Jie 
Lenino dirbtuvėse, 
proga buvo pakeistas 
vardas. Dirbtuvės pavadintos
maršalo Juozo Piisud.sk o vardu.

Maištaujantieji Dancigo dar- 
bir’nkai laukė išti>rs 
T/ktai antradieni

KREMLIUI NEPATINKA

” MASKVA, Rusija. — “Tass” 
agentūrai labai nepatinka švedų 
laivyno paskelbtos žinios apie. 
Sovietu narlaivio isibrovima i 
švedų:.-tefįtGrialinius vandenis.

■ Rusai tvirtina, kad švedai 
tbuypL labai*. ^paviršutiniški. Jie 
Nepatikrino Sovietų narlaivio, o 
skelbė, ką tas naidaįyis furėjo.

i Maskva aiškinasi, kad nariai viai 
dažnai suklysta. “Tasso” prane
šimas apkaltino švedus tuščiais 
Jšgalvojiftiais, .nes. Sovietų nar-

. Savo Temą ąpie Abažnyeic^ pa
dėtį okupuotoje Liėtuvdje pra
dėjo dėstyti aiškinimu, jog ten 
padėtis.. nepasikeitė. Iš pavir
šiaus' žiūrint,'lyg esąs ,atslūgi- 
rųas, lyg daugiau įąįsyės, bet tai: 
fikcija,, nętijriįs’ .. Keičia
mi ten f ik'Tnetddai, bei cfcupan- 
td tikšla'i’tie patys: sunaikinti 
bąžnyčia^unąikinii^u^^'įniai- 

ją -jį Sovietų '^gps; šėiįrių 
malimo, naikinimo proęesą_ !į>il 
iį Kiffiigąi. ten 
tūtfjamu. -o -Irk CpasąųUecTąi - su
imami," ' teisiaifii." ' Pbjitmlai Tikš- ■i 3 • -. • ' ’ -■ t . ■ ' J ‘
mi ^Afganistane, ■AfrikoJėj JPer- 
sijoje*-'ir...agitaicija? ūzTfaiEą“Eū- vaitę"Čadd~pTezidenfaš Goukom Švedai savo rudžiu - tvirtina, 
ropoję tuęį. turėti; laišv|s',raftkšs, 
laisvasis pasauliu fjįętiirr ...kelti, 
balso prieš religijos ir bažnyčios 
persekiojimą Lietūyoj^/ De
monstracijos Europoje' ūž taiką 
rodo, kaip šiOje^>sniyje sekasi 
komuųistų propagandai. Sovie
tų Sąjunga milžiniškas sumas 
išleidžia. Narkotikų ' pavergti 
žmonės, studentai, veltui gau
dami keliones į demonstracijų 
mieštus ne vien iš įsitikinimo-, 
bet ir dėl įdomumo keliauja.

ČADE PRASIDĖJO
KRUVINOS KOVOS

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Pranešimai, iš Čado’ sako, kad 
ten ir^ėl . prasidėjo įguvinos 
kovo^Ėifeijc^- k ari am^^ęrda- 
vus <yriausybę'"iT admOs^^iš 
ją C-^ukouniui, pakėlė’Bžfe

t< Liliijax'6mr^^si^ntusr‘ f Čadą 
d.doką skaičių ;■ ir; jiems 

' '<ptai3iauti”rreikali^ąs' \ įgulą&l
Jie š^eŲpirėzident^^tri-įvędėy iatviS;nenorėjo ir nesirengė šni- 
savo administraciją. Prieš sa,- ‘Plnet’. . •

kad jie turi daugiau informaci
nės medžiagos apie Sovietų nar- 

iš Čado sostinės. Kai tos jėgos laivio įsiveržimą į švedų vande-

ni susitarė- su• Libija, kad ji iš 
trauks (savo ginkluotas pajėga:

pradėjo trauktis, kilo naujas., 
neriiųas. Atrodo, kraštą valdyti 
nori kiti žmonės. Gen. Habre 
taip pat pretenduoja į preziden
tūrą,: nors prezidentu jis dar 
nepasiskelbė.

uis, negu rusai galvoja.

— Jack Kelly vadovavo- res
publikonų balsavimo eigai New 
Yorke, bet partijos vadovybė jį 
atleido iš pareigų.

Idiotai kunigai bei kai 
kurie vyskupai

Apie demonstracijas už sovie-' 
tinę taiką kalbėdamas, prelatas 
Tulaba tarė, jog tai propagan
dai naudingi ir idiotai kunigai 
bei kai kurie vyskupai, kurie dę- 
moriįstracijose dalyvauja ar jas 
remia, už jaą viešai pasisako. 
Tokie dvasininkai — menkų ga
bumų žmonės, neturi savd par 
šaukimo šventumo, negali iškil
ti. “Karjerą” jie padaro demons
tracijose: spauda apie juos, rašo, 
fotografuoja, tai vis pasirekla- 
mavimas.

KALENDORĖLIS

Lapkričio 13: Didakas, Nar
vydas, Gyvainė, Eikantas, Aly- 
vė, Ūgis. •

Saulė teka 6:37, leidžiasi 4:32.
Oras giedras, vėsu^.

Du jauni Amerikos astronautai Floridoje kyla 
į erdvę ir bando įžengti į orbitą.

LENKŲ KARIUOMENĖ 
=■ PRITARIA JARUZELSKIUI

VARŠUVA, Lenkija. — Nuo' 
; trėčiadi-nio rvto eina didelės 
j pakaitos Lenkijos administraci- ( 
» joj. Tuo tarpu pats didžiausias 
• susirinkimas įxyko Dancige. į 

Dancigo laivų s'atybės darbi-j 
Vis dėlto, nirimai,nutarė pakeisti į L'enią? f 

erdvėlaivis pajėgė prasikaltirpro vardu laivų statybos dirbtuves 
storą dūmų debesį ir pradėjo į “Maršalo^ Joseph Pilsudskį . 
kilti ir linkti į rytus. ' '

Antrą nerimų bangą sukėlė 
pradėjęs suktis erdvėlaivio prie
kabas. Susidarė įspūdis, kad

“COLUMBIA“ PASKENDO DŪMUOSE, 1 
BET PAMAŽU PAJĖGĖ IŠKILTI

PO TRIJŲ VALANDŲ ERDVĖLAIVIS JAU BUVO-.
SAVO NUMATYTOJE ORBITOJE ‘ /.

CAPE CANAVERAL, Fla. —j Ungon aukštumom 
"Columbia”, pakeitusi visus de
galus, turėjo pakilti ketvirtadie
nio rytą, 7:30 Chicagos laiku, 
bet paryčiu paaiškėjo, kad ne
pajėgs laiku pakilti. Astronautai 
Engle ir Truly buvo savo vie
toj, pasiruošę iškilti, bet jiems ’ erdvėlaivis pradėjo suktis, pa
buvo pranešta, kad ne visi elekt- ’ lenkdamas storąją pusę į Žemę, 
ros laidai duoda pakankamą, šonan pasisukusi priekaba ga- 
sro’vę.

Pradžioje buvo neaišku, ar 
galės išskristi 10 vai. ryto. Jeigu 
tektų pakeisti elektros laidus, 
tai tada reikėtų visą skriejimą 
atidėti kelioms dienoms. Bet 
mechanikai tuojau prisėdo prie

Įėjo nutraukti šonan visą erdvė-/ 
laivi.

Pasisekęs erdvėlaivis visdėlto 
pakilo reikalingen aukštumom 
Už keturių minučių jau buvo 
pranešta, kad “Kolumbija” jau 
skrieja per Atlanto vandenyną,

elektros laidų. Paaiškėjo, kad * dar vėliau stčtys iš Ispanijos . 3’
jiems pavyko juos pataisyti žy
miai greičiau negu tikėjosi. Ast- 
ro’nautai patyrė, kad gali pakilti 
orieš 10 valandą, jie prašė rei-1 
kalo neatidėlioti, bet įsakyti erd
vėlaiviui kilti. Viskas buvo pa
ruošta. 9 valandai. Teko įjungti 
visus televizijos laidus, kad 
ventojai pamatytų.

Erdvėlaivis paskendo 
dūmų debesyje

Devinta valanda rvto televizi
joj visų matomas erdvėlaivis 
stovėjo, bet keliems minutėms 
po devynių jis visas paskendo 
dideliame dūmų debesyje. Ke
lias sekundes nesimatė nieko, 
žiūrėtojai žinojo, kad suliepsno
jo pačios didžiosios degalų krefs- 
nys, bet niekas nebuvo tikras, 
nes nematė, kas ten darėsi dū
muose.

Jtampa šiek tiek atslūgo, kai
iš dūmų pradėjo nosį kelti erd- J elektros, 
vėlaivis. Pradžioje labai pama
žu. ves bejudėdamas. Visa tai 
žiūrovams sukėlė didelio neri
mo, nes nebuvo aišku, ar 65 to
nų mašina pajėgs iškilti reika-

gy

ir Afrikos pranešė, kad astro
nautai crbitoja vairuoja erdvė
laivį reikalinga kryptimi. Apie 
12 valandą jau pranešė, kad 
erdvėlaivis jau skrieja j Pacifi- 
ko vandenyno padanges.

“Seno automobilio”, kaip ast
ronautai vadina “Kolumbiją”, 
iškėlimas į erdvę daug ką pa
moko ne tik rusams, bet ir ki
tiems specialistams, kad 
ka gali panaudoti jau 
erdvėlaivį, sutaupydama 
sumas.

- - - J* . I
dirbtuves. Nebuvo nė vieno bal j 

' so, 'kuris būtų pasipricš’nes to 
■ ,k:am vardo* pakeitimui.

1Aiškėja, kad Lenkijos karino 
manės vadai pilniausiai pritaria 
generolui V. Jaruzelskiui ir p 
nutarimui įtraukti Solidarum 
unijos atstovus į lenkų kabinę-1 
tą. Kariai yra įsitikinę, kad Le
nino vardo pakeitimas Pilsuds
kio vardu atitinka krašto gyven 
tojų ir karių nuotaikas. Lenkai 

: atsimena, kad 1921 metais Pil
sudskio vadovaujama lenku ks- • *
riuomenė apvalė Lenkiją nuo 
Raudonosios armijos karių. I

Ameri- 
varlotą : 
dideles

— Vokietijos kancleris Hel
mut Schmidt po operacijos jau 
tiek sustiprėjo, kad priima už-, 
sienio diplomatus ir valstybės 
vyrus.

— Astronautai*Engle ir Truly 
praneša, kad skriejimas vyksta 
tvarkingai, turi pakankamai

i
— Libijos ginkluotos pajėgos 

pranešė Čado prezidentui,\ kad 
jie nėra atsakingi už tas sri
tis, iš kurių atšaukti tankai. I

Sekr. Haig dar kartą liudijo 
Senato užsienio komitetui 

apie/ rimtą įspėjimą 
\ Kremliui.

darbininkų 
Susirinko 
laivų sta- 
susirinko

li n b tu vi u

metus
Jaruzelskiui

rūmo uni-
ja bus įtraukta į koalicinę vy
riausybe, d irtirinkai nutarė at
sikratyti nekcnciajno Lenino 
vardo ir d rbtuvės pavadintos 
maršalo Juozo Pi’sudsk o vardu.

Paskutiniais mcfa:s lenkai ofi
cialiai minėdavo nepriklausomy
bę liepos 22 d., kai komunistai 
1941 m. pagrobė valdžią. Prieš 
1911 me4 us nepriklausom vbe 
nuo 1918 m. buvo minima lap
kričio 11 d. O Pilsudskio vardas 
parinktas todėl, kad jis 191X m. 
lapkričio 11 d. sumušė rusus.

Piisud.sk
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Redaguoja PRANAS ŠULAS

V metai Upkr. 13, 19X1 Nr. 31 (191)
Klausimus ir medžiaga siusti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

atve-

xw/iuvOfci Žemės ūkio akademija

i Socialinis draudimas ir aprūpinimas 'H

VISIEMS VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONĖMS 
ĮS1DĖMETIMAS TELEFONO NO. 911!

(‘hirugojt gyvenantieji vy
resnio amžiaus ž,nonės turi 
piacincli teleloib/ No. 911. Šį 
telefono numerį išsukus, netru 
kirs gante susilaukti policijos 
pagalbos Gavusi tokį paskam- 
biniihą policijos centrinė, tuo
jau aliarmuoja automobiliais 
važiuojančius policininkus, ku 
riems pranešama kur įvyk^ 
banditų užpuolimas, ar įsiver
žimas i žmonių butą, krautu
vę ar sandėlį.
Pvz. South Shore paežery ne

seniai vieno namo langas bu- 
AO išdaužytas, bet paskambi 
mis telefonu nr. 911, tuojau 
policijos mašina atvyko ton 
iveton ir po licininkai buvo nu. 
-sikaltimo liudininkais, sučiu
po nuskaltelių, nuvežę i poli
cijos stotį.

Kitas pietuose gyveną- se- 
ilioras pastebėjęs gatvėje ak- 
cidentą ir vandalizmą, pas
kambino* telefonu nr. 911. ir 
netrukus, ’ skubiai nusikalti
mo vieton atvyko policijos nia 
šina; hi|sikallėlius vietoje su
gavo ir policijon stolin mi.vė-" 
žė, kur jiems kriminalinę bylą 
užvedė.
- Policijos inspektorius Hum
phrey spaudos atstovams pa
sakė, kad visi, -kurie įsidėmi 
telefono nr. 911, 
svarbų darbą,

□ iiuagoje kriminalinius 
ju>, apsaugo vyresnio amžiaus 
ZiHuncs, kad jie nebūtų krimi
nalinio elemento aukomis.

Neseniai Ctucagoje pradėję 
veikli vadinama Prevention 
Elderly Abuse program, Inc. ( 
(PEAP), kuri turi įrengusi 24- 
rių valandų veikiančią “karš
tą Imiją’’ (hotline) įvairių rū- 
jių kriminalinėms probknioins 
spręsti, šilai įstaigai padeda Į 
Įsteigtas specialus policijos da
linys. Ištikus skubiam reika
lus skambinkite telefono nr.

Chicagos mieste dar veikia 
Policijos departamento spe
ciali programa šenorams, ka
na įvyksta moterų užpuoli
mas (rape), į gyvenamus na
mus įsiveržia kriminalistas, 
policija saugoja nuo krimina
linio elemento siautėjimo ir t. 
t., čia veikia keturi policijos 
daliniai vienas skirias šiau
rinei miesto daliai, kitas — ra
darinei ir du daliniai skirti pie 
.tiDėi miesto daliai.
Iltklinamajai Senior Čllizenb 
Safety programai vadovauja 
speciali įstaiga kuri padeda 
apsaugoti senjorus nuo krimi- 

į nalistų užpuolimu. Įstaigos le- 
i tefono nr. yra 714-6791.

tuo atlieka! Kaimynė
sumažindami - ----------------- -

JEI TURITE SUNKUMŲ DĖL MOKĖTINŲ 
LENGVATŲ GAVIMO

Jei jums Sunku užpildyti va- kažkodėl nesufengia lietuviams 
tnrcuit Breaker Bene- panagių informaemų paskaitų. 

fT. Petitas.
dinamas
fits formas, galite kreiptiiš į Lt. 
Gov. Davė O’Heal įstaigą. Toji 
įstaiga vadinama Senior Action 
Cenėer, randasi 160 N. LaSalle 

IL.St., Km. 2020, Chicago, 
60001..
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KĄ Aš PASAKYČIAU CHICAGOS MIESTO
MEREI .JANEI BYRNEI ... ■ - ■

čia gyvenantieji vyresnio am- kad tai esą vietos savivaldybės 
žiaus asmenys, atvykę į Chica
gos City Hiill,jei’turėtų progos 
huesio lųerei Jane Byrnei pa 
sakvtu:

1) Mes prašytume, kad įvestų 
pėsčiųjų patrulius ir viešai ma
tomą policiją,

2) Esame nustebę kodėl se
njorai autobusuose tuii stovėti, 
kuomet moksleiviai sėdį,

3) Pakeiskite vielos įsta;y 
fnus. kad scniJrai, o ne krimi 
Batistai vaikščiotų miesto gat
vėmis.

reiKalas kriminalistus sulvar-

1 <S) Visiems gyventojams būtų į 
Į nauda, jei policija sueitų į kbn- j 
; -.aktą su senjorų organizacijo- ‘ 
i ims reguliariai dėl kovos su kri • 
1 minaiaiN,

9) Be.xėtų imtis didesnės ak- 
j jijo^: ir prevencijos, kad krimi-1 
/Artistai mieste nesiaulėtų. 6 su- 

’ Mažėtų, t okia akcija sumažintų
Chicagoje nusikaltimus ir at- Į 
nešulį le.giamu rezultatu.

. Mgd. š-

Gy veil an t i e j i vyresnio
žiaus asmenys (turintieji 
žas pajatnafe) galite užeiti į 12i 
vVard’s coimhiteeihan įstaigą 
darbo vahmdomi< įstaigoj yra 
dvi tarnautojos^ kurios senio- 
/airis neniokaniai užpildo įvai" 
nas formas bei Kūnai pašaipai 
Ratili..

Spaho 30 ir lapkričio 6 die
nomis nuo 11 Arai, toje įstaigoje, 
ouvo irifonnacmės sueigos, ku
riose llliffois Seimelio atstovai 
ir Chicagos m. bei Soc. See. įs- 
aigų pareigūnai skaitė įvairios 

'•ūSies prailešiihuš. Dalyvavo 
ap^e -00 vyresnio amžiaus žmo
nių. Pažymėtina, kad kas no
rėjo, tiems ‘ nursės matavo 
Kraujo' spaudimą ir įrašydavo 
į spėčiau lapelį spaudimo dydį. 
Buvo nemanai paklausimų apie 
Alt dicai e. sąskaitų užpildymą 
ir bendrai apie socialinio drau
dimo ritormas.

12 Wardo adresas 441 Ar
cher Avė. Ten galime gauti He
bei leidinių apie socialinius rei 
mokamah įvairių. informacijii 
galus.

lošė paskaitose dalyvavo ir 
keletas lietuvių, kurie išreiškė 
pageliavtiną. Kad toje apylin
kėje veikia neaus taupymo ben
drovės ir Baizeko muziejus, bet

■MažŲ pajamų VYK. amž. 
ASMENMS TEIKIAMA

PAGALBA ‘i -
Pagal Ihinnois Energy’ Assis

tance programą vyreShfe am
žiaus asmenys gali gauti'jųėnio- 
kamą pagalbą. Mažų p'ąjarfių 
apuKaniai panešti vadinamų', ne 
gaiavimų — 'čardiovaskular’ ir 
Kvėpavimo sąlygų, siroko, dia- 
oevo (cukrinės) ir t.l., gali to- 
Kią nemokamą pagalbą gauti iš 
Illinois vatSujos įstaigų. Tuo

ne

1) Paseki te prokuroro Daley ! 
pasiūlymą, kad jauni nusikal- : 
tė>iai būtų traktuojami, kaip su ■ 
įsirangę ir būtų baudžiatnųo ne , 
tėvu

NENEŠIOKIME SU SAVIM 
PANTU.U !

globon'* įduodami.
5) Kai mait kainos padi

dėja, lai seniJrai esti pririšimi 
Vrie namų, todėl įv^slina mai> 
Io kainų kontrolė,

6) Seniorai bijo gatvėn Tšci- 
4j. nes 50G vyr. amžiaus asme
nų apmušami ir apvagiami, 
pasisakymas dėl kriminalistų 
mieste siautėjimo, kai atsaku

Chicagi s (JA policija ir in
vest igaeijos tarnybos direkto
rius Čarlis McGee siūlo šias su

mow kad ncnukmtėluinėtc nuo 
užpuolikų. Svaigiausias suges
tijas čia patiekiame vyresnio 
amžiaus asmenims įsidėmėti: j

1) Neikite į dide>nę žmonių 
spūstį,

2) Piniginę nešiokite prieša-

2) Nenešiokite daug pinigų 
ir raktu toje piniginėje,

I) Buto ir mašinos raktus į_ 
bukile giliai kišenėn,

5) Naudoki te vadinamą bud 
dy sistemą; stenkitės keliauti 
su savo bičiuliais,

6) žinokite, kad keliautojus 
prižiūri ir saugo viešoji pahei- 
ja, ir ji už jus ątsak . Jei kas 
seniors bandinis užpuola —: 
šaukite, dėkite, o policininkai 
tuoj ateis jiuns pagalbon ir už
puolėją neveš i pol cijos stotį.

Kaimyne J/, š.

IT3S AMAZING!

1
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Nemanai esą Ir nešiojamųįralves skausmai, pasireiškia di
desnis nuovargis, pasireiškia t radijo aparatų, 
tkašinė deprėSiji,Sumažėja ape 
litas, pasireiškia tendencija pa
naudoti daugiau vaistų,kad grei- 
cfta skausmus namalšintų.Tuo 
matu toki ligoniai daugiau vais
tų naudoja, ima raminančių vei 
scų, vad. trankvizerių, vitami
nų ir įvairių vad. ‘’tonikų”. 
Medicinos gydytojas paprastai 
pas lokį asmenį neranda jokios 
agos, e 
kraujo 
mo.

KL.
ėiau gauti informacijų dėl dia
betu sergančiam žmogui ke
lionės saugumo? M. L. 

j Al'S. Diabetikai (sergantieji 
■cukralige) gali saugiai keliauti 
?bet kuria keliavimo priemone,

The 
! American Diabetes Ašsn., ne- 
Į apmokamą brošiūrą - “Travel 
i Trips for Diabets”. Tuo reikalu 
{pasKambinkite telefonu

1805.

Taip ir susidaro, kad esama 
Siame krašte radijo aparatų 
dugiau, negu žmonių.

KADA MES SUŽINOME, 
KAD SENSTAMME

arterijų sukalkėjimo ir 
spaudimo padidėji- 

L. Š. MD.
Pasakykite, kur galė-

teikia daugiau informacijų, pa- bet prieš tai įsigykite iš 
skambinus telefo'hu 633-1977

JŪS KLAUSIATE, 
MES ATSAKOME,

„346-

Žinovai teigia kai pradeda
me skaityti tokias knygas, ku
rių daugumas autorių yra gy
dytojai (M.D.),

Kai ir telefono numerio iš
sukimas dėl pasikalbėjimo il- 
gon distancijon, vargina mus, 
Kai inesjpagaliau, žinome vi

su atsakymus, o mūsų niekas 
neklausia,

Kai mes užgesiname šviesas 
ekonominiais sumetimais, bet 
ne dėl romansų,

Kai ateities spėjikas siūlo 
išburti mūsų ateitį,

Kai mes turime savo! namuo
se daug laisvos vietos, bet ne
turime* vietos - vaistams lai-

Kai kambaryje užgesiname 
elektros šviesą po 9 valandos 
vakaro,

Kai mes valgydanie steiką, 
ir nepajėgiame iš jo ištraukti 
savo dantų...

Patyrusi Kaimynė

VAK. VOKlĖTilJOS VALDI
NE ĮSTAIGA ILGAI NEAT

SAKO Į PRAŠYMUS I
Chicago] e gyvenantis Balys 

G., kuris prieš 30 metų įdėjo 
savo santaupas į Bavarijos vai 

j dinį banką markėmis. Dabar jis, 
Anelė M-gą ^yv £>ailko pranešimą, 

į kad iš DM 226, suma sumažė
jo 50%ir.liko tik DM 113. Viei 
fon? kad ta suma padidėtų pa
lūkanomis, esą liko jo sąskai
toje tik DM30. 40 -į- 15,20 = 
45.60. Gi prieauglį (Zincen) 
nurodė DM. 2,10. Taigi viso 
DM 48 70.

Tokį pranešimą mūsų tautie
čiui prisiuntė tas bankas 1974 
m. liepos 6 d.. Tačiau iki šiol 

i tų pinigų jam neprisiuntė.-Nors- 
Balys buvo nuėjęs į Chicago j e 

‘ esantį V. Vokietijos konsulatą, 
[ bet ir tos mažos pinigų sumos 
; iki šiol dar negavo.

Kaimynas Pranas

ismoKvalifikacijos Soc. See. 
ko'ms gauti

K.L. Aš girdėjau, kad 
gus, kuris niekad nedirbo šia-

I. me krašte gali, gauti taip pat 1 
Soc. See. mėnesinius čekus.- 
Ar tai yra teisinga žinia?

zmo-

ATS. Kad bet kuris asmuo 
gautų Soe. Sec. išmokas, jis tu
ri būti išdirbęs nustatytą lai
ką darbovetėje padengtame \ 

cėiKAiu rinoiniaciju galite gau-1 darbe, arba

arba pasipuošimai, tai te- 
jie neužmiršta, jog visa tai 
pačių vyrų išgalvoti daly-

ti paskambinus vadinamu toll- 
iiee tsieiorfu 800—252-864-3.

Galite ginti nėihokamą 
pagalbą

Gal jums dėl kompūterio kal
tės ligoninė, gydytojas prisiun
tė padidintą uz gydymą sąskai
tą; gal būt jūsų pavardę netei- 
ismgai Įrašė, ar adresą. _T ai' daž
nai atsitinka vyresnio aiiiž. 
žmonėms

Socialinės tarnybos — viešo
sios ir privatinės — darbuoto
jai į senjorų nusiskundimus tuo 
jau reaguoja Turitieji tokių 
nusiskundimij rašykite: Bureau 
of the Month, Weekly 

*/21 N. LaSalle Drive, 
iL. 60610.

Review,
Chicago,

Įdomi paskai/ta apie 
skaičiaus didėjimą

Šį rudenį Oakton Co'mmuni- 
.:y kolegijoje, Chicagos prie
miestyje ruošia paskaitą apie 
žmonių skaičiaus didėjimą. Pa-1 
skaitų- ciklas vadinama “To im
prove the qualify of living”. Pa
skaitos skirtos asmenims, vy
kesniems negu 60 metų ■ amž. 
Tu<> reikalu \ ivian Mitcliel su-
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žmonių

turi būti išlaiko- 
dependable), ar- 
palikuonis, kuriš 

metų l.etvirči'H 
yra iš<lirbęs Soc. See. apdrau
stame darbe.

mas ašmuo 
tdrba toks 
pakankamą *4

i
Jūs gal girdėjote apie to-, 

kius žmones, kurie gauna Sūp- 
lemental Security Income (S- 
SI) išmokas. Tai programa, į 
kuri įsteigta iš bendrųjų fe-: 
deralinių mokesčių (general j 
revenue), bet yra Soc. See. ad- 
nii hištraoj aura.

ši programa liečia tokius 
žmones, kurie yra nervingi, in-, 
validai arba vyresni, negu 65. 
metų ir kurie turi mažas paja-> 
mas arba visai neturi jokių pa
jamų šaltinių.

Jeigu svetimšalis JAV-bėse[ 
iŠgjA’ena 3 metus, pajamų dalį! 
padengia tas sponseris, 
jį globojo.

Tuo reikalu daugiau 
macijii galite gauti 
Soc. See. įstaigoje. 

* Jjt 1įL
KL. Malonėkite 

ką reiškia išėjusio 
mens sidroma?

DAUGIAU PAGAMINTA RA
DIJO APARATŲ, NEGU

žmonių’
Biznio reikalų žinovai 

skaičiavo, kad Amerikoje 
dijo aparatų esą daugiau, 
gu žmonių.

Specialistai nurodo,

ap- 
ra- 
ne-

kad
i j?p

bet

kuris

infor- 
kurioj !

j daug esą šeimų, kurios tur 
keletą radijo aparatų.

Pastebima, kad daug auto
mobilių turi radijo aparatus.

paaiškinti,; 
poilsiu aš-j 

Jonas K. •
ATS. Tai reiškia, 

Šio. pc'ilsin žmogui

ALAUS BRAVORE

kad išėju- 
padaugėja '

BENDRO DARBO DRAUGAMS AMERIKOJE I

Šimtus štai dėžių aš pridėjau,— 
Tik gerkite visi piniguoti!
Ir pats visai išbadėjau, 
Nėr ko šeifnynai Vėduoti.

Ne vienas Čia. Čia tūkstančiai mūsų.
Visi prakaituoti, raūdoni 
Savaitėms be pertrūkio triūsia, 
Dyglys nors ir graibosi šone.

Fk, tikslas mūsų darbo yr margas: 
Tai mergos, degtinė naminė, 
Tki geismas prasmegtų kad vargas, 
Mus dirbančius šimtmečiui mini.

Ufe laisvę ir laimę trobelių 
Vargingo BetūVišfco krašto 
Einu aš vis dyg^ taip keMi, 
Nešioju nelegvą Tikštą . .

Šimtus štai dėžitį a§ įiridė^Bū 
Tik gerkit visi pfni'^uoti! 
Ir pats jau visai isbftdėjab, 
Ir nėv ko šeimynai beduodi.

Iš KO MOTERYS MOKOSI
Jeigu daugeliui vyrų nevisai 

patinka kai kurios moterų ma
dos 
gul 
yra 
kai.

Aukštos kulnys? Juk tai iš
radimas Prancūzijos karaliaus 
Liudviko NVLto, kuris būdamas 
aukštesnis nenorėjo viršinti sa
vo7 žmonos. • • j

Plaukų taisymas ir išraitymai? 
Tą jau praktikavo vyrai senovės 
laikų Romoje.
' Tai laikais vyrai užsidėdavo 

ir perukus su gražiai susuktais 
plaukais.

Vyrai pradėjo pirmieji dažyti 
veidus, vartoti pudrą, vilkėti 
gorsetus, laistylis parfūmais ir 
pan.

Moterys pasekė tik vyrų pė
domis.

Vyrai pirmieji griebėsi rūky
ti; vairuoti automobilį, gerti deg 
tinę, o moterys tų gudrybių iš
moko iš vyrų.

TIKROJI PRIEŽASTIS
a. Galvojimas yra labai sun
kus darbas ir dėl to daugelis 
Žmonių mažai tuo užsiima.

The Ironclad And The Laser 1
The U.S.S. Monitor — 

the famed Civil War ironclad
— sank a century before the 
laser was invented. But re- 
eently, a powerful laser took 
part in a research program 
aimed at recovering and pre
serving the historic warship.

Scientists at the United 
Technologies Research Center, 
East Hartford, Connecticut, 
used a 10,000-watt industrial 
laser to cut apart a section 
of the Monitor's hull plating. 
The bamarfe-eflcrusted relic
— measuring about three by 
feme feet in srze — was re- 
•o^ered last summer near Cape 
Hatteras, North Carolina, at 
Ore itfte where the Monitor 
«rnk during a storm on New 
Teirr'a Eve,1862. The 
Monrtdr’s resting place was 
discovered in 1973.

The piece of huh plate was 
ėat into 11 sample pieces, 
each about 12 inches square.

A laser Was chosen for the 
job because it doesn’t pro
duce vibrations that might > 
have damaged the fragile 
specimen.

The samples will be arta- • 
lyzed to provide information 
that will help in planning the 
excavation, recovery, trans
portation, and preservation of 
the Monitor’s remains. North 
Carolina’s Department of 
Cultural Resources is working 
with the National Oceanic 
and Atmospheric Administra
tion to develop the plan.

The Monitor is remem
bered for its duel with the 
larger Confederate frondad. 
CS.S. Virginia, better krioWn 
as the Merrimack. They fought 
an inconclusive battle on 
March 9, 1862, at Hampton 
Roads, Virginia. Even though 
neither ship won, the standoff 
provided a much needed psy
chological uplift to the Union..

f i

VfiS. WoftW6r. left, anti the C.S.S. Virginia (M^n-imsrkl < 
#1 fWW. WCtle of irone’ad warships on March 9, 18b2 . 

ffMMMMlhflwrtMV of Nbrt'i Carolina Department of 
Cultural Resources.) * •" <•j Bbtkų Juzė

Hs leidinio, P. Šulo 1954 ni. išleisto.
ledoje)-.. — Naujienos, Chicago. 8, UI. Friday, November 13, 1981



KANADOS NAUJIENOS

i ningą valgį pradėjo gerėti

Jonas ir Sofija Radvilai

sios kunigų Suvalkų trikampyje

geidavimams žmonių, vartojan
čių lietuvių kalbą. Ypač verta

dovanas, Jonas . Radvilas vi 
siems

Po visų sveikinimo kalbų 
: . . -vv XX M 4- XX W 1 X. XX 4* 1 V • XX W XX N xx J 1 XX 4 1 M

Už kalbas, ir tų vienuoliją. Deja, tokios, dvą-

dėmesio prielaida, kad pamaldos j kytų savo kalbos, problema bū- 
lietuvių kalba būtų laikomos bu-. tų išspręsta lenkų naudai. To

link- F-iėję$ vięzas delegacijas 
narių pradasi dėstyti vyskupui 
sąvo bylą. Priėjęs prie švento- 

, vė~ vy.kup's atsisuko į jį ly- 
i linčir lie'uvių delegaciją ir ta- 

rė: Ant šios vises bylos dėkite 
kryžių. Ji yra išspręsta ir Va-

Port Colborne, Ontario, Canada
Pagerbtas patriotas lietuvis Jonas Radvilas 

jo 80 metų sukakties proga
(Tęsinys)

Apsigyvenęs pas ūkininką, 1 
Jonas tuojau per savo draugą 
Kisielių užsisakė Naujienas.

Išdirbęs 7 mėnesius pas ūki
ninką J. Bendiką, Jonas Rad
vilas gavo darbą HBM smėlio j 
kasyklose. Dirbo 170 pėdų po i 
žeme. Tais laikais uždarbis 
buvo geras, bet pavojingas 
darbas, daug žūdavo, ši nelem
tą nelaimė — žūti 170 pėdų 
gx’lyje grėsė ir Jonas Radvi
lui. Bet jis nelaimės išvengė, 
kai, tarsi,kaž kas jį perspėjo. 
. Kartą pietų metu darbo ve
dėjas kreipėsi į po žeme dir
bančius darbininkus, gal kas 
sutiktų šiuo laiku padirbėti 
viršuje. Pirmas pasisiūlė Jo
nas Radvilas. Po pietų jis pa
siliko dirbti viršuje, o jo gru
pės darbininkai nusileido Į 

.požemi. Neužilgo tam požemy 
jyyko sprogimas ir visi ten 
dirbę darbininkai žuvo. Rad
vila pasijuto, kaip naujai gi
męs.
-’Gavęs geresni ir pastovu 
darbą, Jonas išsikvietė iš Ar
gentinos ir savo sužadėtinę 

. Sųfiją. Deja, iš Argentinos tuo- 
hifet tiesiai atvvkti i Kanada 
nebuvo galima.Tada Sofija Ma 
tžerytė iš Argentinos vyksta į 
Lietuvą, o iš Lietuvos atvyk
sta į Kanadą, pas savo sužadė- 
jinį.
j HBM kompanijoje J. Radvi
las išdirbo 12 metų. Darbe bu-, 
vo sumanus, pareigingas ir 
darbštus, todėl paliekant kom
paniją, buvo apdovanotas 
-brangiu auksiniu laikrodžiu 
h?.gavo gerą atestaciją už jo. 
Sąžiningumą darbe, ė c -> ? 
7? Atvykęs į didmiestį Terau
tą,' vėl susiieškojo darbą ir 
nusipirko namą. Vėliau nusi
pirko dar du namu. Po darbo 
valandų ir savaitgaliais pra
dėjo praktikuotis Kotely kaip 
-gėrimų pardavėjas. Susipaži
nęs su šio verslo darbu, parda
vė turėtas nousayybes ir pra
dėjo ieškoti pirkti nuosavo 
hotelio. Jonas ir Sofija Rad
vilai, ūkiškai galvodami, ne
pirko didmiestyje hotelio dėl 
aukštų kąinų, bet jo ieškojo 

^mažesniame miestelyje. 1945 
metais. nuvyko i Port Colbor- 
iiėį nedideli miestuką,: prie 
’ėžęro, ir nupirko Queens Ko
telį. Pradžia buvo sunkoka 
bet vėliau, įdėjus daug rūpes
čio ir darbo ir ruošiant sko-

sios 
rūšies verslas Radvilams apsi
mokėjo. Jų lietelyje būdavo 
pilna lankytojų. j

Vykstant gerai apyvartai, 1 
progai pasitaikius, Kotelis bu-1 
vo parduotas, o jo vietoj buvo.

1 nupirktas Belmont didesnis 
hotelis. !
Antrajam Pasauliniam karui 

pasibaigus, iš Vokietijos į Ka. • 
nadą atvyko daug nuo rusiš
kojo komunizmo pabėgusių 
lietuvių. 'Radvilai, kiek tik 
jiems sąlygos leido, nuošir
džiai padėjo atvykusiems lie
tuviams įsikurt'. Kanadoje.

Sveikinant Joną Radvilą 80 ■ 
metų sukakties proga, vienas ’ 
iš kalbėtojų pareiškė, kad. 
Ona Indrelienė iš Toronto už į 
rūpestį, atkvieciant iš Vokieti- į 
jos pabėgėlius buvo pavadin-Į 
ta dipukų motina, o Jonas ir Į 
Sofija Radvilai — dipukų • 
tėvais. Jie buvo vadinami tuo 
vardu dėl to,kad, turėdami ge- ‘ 
ra vardą Port Colborn mie
ste,' esant miesto majorui vo-’ 
kiečių kilmės kanadiečiui, dau Į 
geliui lietuvių padėjo susiras
ti darbą. Be to, kurie buvo at- 
vvke be šeimų tiems skolino ' 
pinigus jų šeimoms atsikvies
ti, nepaimdami jokio procen
to. Kartą suruošė, vadinamiems 
dipukams,- vaišes, kurių susi-^ Pranešimas iš Suvapu trikampio 
rinko net 65 asmenys. Po vai-j 
šių, visi buvo apdovanoti Ka-! 
nados žaliukais, kad galėtų su-Į 
sirašinėti su šeimomis ir drau 
gaiš, kurie dar buvo likę Eu- • 
ropoję, šiuo žygiu Radvilai] 
parode, tikrai jų kilnią sielą j 
už’ką jie ir šiandien yra gar. 
Kinam:. ’

Jonas Radvilas aktyviai pri 
sidėjo steigiant Lietuvių: Vete
ranu skvriu “Ramovė’’.

Kada 1955 metais balandžio 
mčn. 21 d. A. Ubcikos ūkio na 
muose vyko Niagaros pusia
salio Lietuviu Veteranu skv- 
riaus “Ramovės” įsteigimo su
sirinkimas, tai jame dalyvavo! 
ir Jonas Radvilas, kuris vie
nus iš pirmųjų įstojo į “Ra
move’’ nariu. 1 \ -

1956 metais skyrius įsigijo f ^„dami' rei^Ią’grąžinti lie- 
. vėliava, kurios krikšto tėvais 
buvo Vanda Alonderienė ir 
Jonas Radvilas...

Reikia pažymėti, kad abu 
Radvilai pabėgėlius lietuvius 
visuomet daugiausia remdavo, 
suteikdami stambesnes^ sumas 
lietuvišką veikla dirbančioms

organizacijoms. Jonas Radvi- raštu sveikinimus, 
las už nuopelnus lietuviams ir
Lietuvai 1978 m. rugsėjo 11 d. I buvo įteikta tauriajam 

Į buvo pakeltas į “Ramovės” viui ir dovanų. T’v ’’ ’ 
skyriaus garbės narius.

Aštuoniasdešimties metų su
kaktuvininkas buvo tinkamai -ką- 
pagerbtas ne vien tik lietuvių, 
bei jo giminių, bet ir Kanados ■ 
vyriausybės, atsiunčiant jam

(1974. VI. 14), tačiau būdingas S. Wyszynsk’s neparėmė lietu- 
savo turiniu. Jame rašoma;

“Gerbiamasis Pone', sudėtinį 
Jūsų laišką, rašytą 1974 m. ko
vo 17 d., aptariau su didžiai 
geibia m u Lomžos vyskupu. Iš
samiame savo atsakyme vysku- 

tikano patvirtin‘a. Po to vys-, pas parodė daug supratimo pa-
kūpąs nusisuko ir nuėjo šven- 
tovėn pcmalę.c'.ns.

Vėliau teko patirti,- kad Va
tikanas tokios vyskupo laikyse
nos nėra patvirtinęs, nes tai bū
tu priešinga Helsinkio aktui, 
bet ir II Vatikano santrrybos 
nutarimais, laiduojančiais gim
tosios kalbos vartojimą pamal- 

t dose.
i
i KAS TOLIAU?
Į
1 Ryžtingi Seinų lietuviai ir to-

valioje įgulos šventovėje, va
dinamoje švenčiausios Marijos 
vardu (dekretas 1973. VIII. 
24). Nepriklausomai nuo šios 
prielaidos, nėra nieko, kas kliu
dytų abiejų tautybių žmonėms 
melstis parapijinėje šventovėje 
(Kolegiata). —Yra paskirtas ka
pelionas mokantis lietuvių kal
bą, rūpintis lietuvių sielovada.

Įsiskaitęs į didžiai gerbiamo 
Lomžos vyskupo dekretą (1973. 
VIII.24), matau daug geros va- 

i lios ir vilties, kad Dievo taika 
gali įsivyrauti bendrame gyv.e-

1 liau r.eriuleidž:a rankų — tęsia i 
! kovą už lietuviškų pamaldų grą- 
į žinimą bazilikoje, nes tai lie- 
I tuviško gyvenimo dalis, labiau

siai skriaudž'arra šovinistinės! 
lenkų dvasiški’os. Sakau “šovi-Į . . .

ų - .... . i nime abieju tautų, kurios pernes nevisi lenku ku- w. ... ■nistinės
i nigai yra šovinistai — yra vie- 
| naš kitas, kuris supranta lietu- 
Į viams daromą skriaudą, bet ne- 
.' gali padėti. Vienas tokių tikrai 
krikščioniškos dvasios kunigų 
yra Macek, kuris pasitraukė iš 

lietu’ parapijinio darbo ir įstojo į obla-

tiek šimtmečių gyvenu taikoje, 
Kristaus Evangelijos dvasioje, 
kuri jas suvienijo.

Prašau priimti pagarbos ir at
sidavimo pareiškimą. Pavedu 
Jus Gailestingajai Dievo Moti
nai* apaštališkoje meilėje”. Pa
sirašė Stefan Kardynal Wyszyns- 

i ki, Primas PolskL
išreiškė širdingą pądė- yra labai nedaug. Dėl to minėtos 

■ ' ' srities lietuviai* laukia ^didesnės
' J. Šarapriickas paramos iš lietuvių kunigų Lie- 

(Pabaiga) tuvoje ir ypač išeivijoje.
’ j Seinų lietuviai, tęsdami kovą.

VYSKUPAM TUVIU PARAPIJO

'parašė peticiją Šv. Tėvui Jo_- 
«ųui i-‘ Pauliūi- II, išdėstė moty> 
*vuptus-jsavo pageidavimus. Pė- 
ticiją, pasirašė 2500 parapijie-

viskas pamaldas Seinų baziliko
je. Sakinys, kad “nėra nieko, 
kas kliudytų abiejų tautybių- 
žmonėms melstis parapijinėje- 
šventovėje” nurodo galimybė 
melstis, t. y. dalyvauti Mišiose,, 
abiem tautybėm lenkų kalbai 
Bet tai yra priešinga lietuviu 
interesams. Jei lietuviai atsisa-

lenkai siekia,o lietuviai prieši
nasi, kovodami už savo teises 
savoje šventovėje - bazilikoje.

KITOS PASTABOS
Š. m. birželio 23 d. dingo p- 

Marcinkevičius, vienas iš Seinų 
lietuvių veikėm. Rašant šį pra- 
neširną, jo likimas nebuvo ži
nomas. Manoma, jo dingimas yra 
susijęs su kova už lietuvių tei
ses. __ _ _/__ _ _ _ _

Patirta, kad daugelis lietuvių 
siuntiniu ‘iš JAV,"Kanados ir ki
tų kraš4ų patenka į Suvalkų 
trikampyje gyvenančių nelietu
vių rankas.

Nepatartina siųsti siuntinius 
nepažįstamiems asmenims. Siun
timas per parapijas taip pat nė
ra saugus. Vietinių, lietuvių-vei
kėjai pataria ištirti .adresus ir 
tik tada siųsti siuntinius. Para
ma Lenkijos lietuviams yra rei-

Iš to diplomatinio laiško ma- kalinga, tik svarbu, kad ji hū- 
tyti, kad ir Lenkijos kardinolas tų nukreipta į tinkamas; rankas.

VLIKo veiklos gairės besikeičiančioje 
tarptautines politikos konjunktūroje

Pasikeitimas -bus daug giles
nis, nes jis palies ne tik viršū
nę. Tai ves prie destabilizaci- 
jog centrinės politikos nusta.

ų - o tai savo ruožtu prie 
nutrūkimo sutarimo tarp vai-

u-’.w s-- - - - rčiu. J?arašai buvo renkami šlap’ j
j . T"?, ?. T " -’Lf tu a •- “ tai?.'kad lenkai nesukliudytu.au-Į Punsko parapijoje lankėsi Lomžos vyskupas M. Sasinowskišfr I ; • .. u. '- 1 . . ; o ■ • Ji •• J-Pne peticijos buvo pridėta lie- Kmoi su kuriuo i bandė kalbėtis Šernų lietuvių delegacija A-. .į. — < ... -t—. • , .< -1 ■ . ’ : ' ' T’ tuvaicių išaušta juosta su įra-. j

J ?t\ ršu4“Popiežiui geros sveikatos dū ir elito, frakcijų kovos biu.bet nieko nelaimėta, ištyrus jau ;. < • -? uo+,? I \ .•• • • -• /--- --’linki. Šernų-parapijiečiai lietu- ( rok rali joj ir susidarymo nau- 
viai,' 198Ų’. ‘ - jų susigrup'avimų. ?

. Dabartinis^' popiežius Jonas 
:-Pąulitis |JL‘' buvęs kardinolas ' kiai sovietine generacija 
Wojtyla,'būdamas Krokuvos jos tipiškų yalstybęs kultu, 
arkivyskupu, 1975 m. lankėsi' Nėra abe'ončs, kad ji laikvš, 
o • _ T X • 1 V T i . u .‘ * kad sovietine sistema yra tei

singa .ir..sąvita Sovietų Są.Įūn- 
gąj.i Jį.yrą dąugįaų'4)asitikinti 

riuje 1980 iri. išgirdo tarnauto^-. .į. ,neįUri‘ .senosios ' ^rięra ei jos 
jų užuominą apie Seinus, pa- nienkųnio komplekso? Ji smer- 
Teiškė, kad-tai-tvarkytinas, ręi-;kįą- sistemos' fųhkčion'aiihius; 
kalas. - -.. . b I trūkumus ir-inėšUgėljėjjfną da-

: į- LENKIJOS.-- KARDINOLO į. j e<ą-
■ ATSAKYMAS

’ •? . .’ ^yjįįhkuši jdaryti- pakeitimus, jei-
Sėmų lietuvių .kovos ^y^<^? gu.jiė vestų prie asiriėninio pa

yra jau mirusio Lenkijos pt^. geriiiinSo ir 'augijįib produkci- 
mo '. kardinolo:- S, Wyszynskgr --'/c ,

! n+calrv-mas adreŠU.OtaŠ Vincųį| ?

• Tęsinys) ;
! ' .?

Pagal 1931 m. ^statistiką, Sęj- 
nų parapijai priklauso 6.5^‘.'aSs- 
menų, kurių' 3000 yra lietuviai? 
Apie 600 pastarųjų gyvena<Sęi- 
nų mieste. Dauguma lietuvių- 
gyvena aplinkiniuose kaimuose 
ir lengvai pasiekia Seinus, ku
rie yra tapę 
ru. Sunkiau 
ypač žiemos 
būna blogi.

Seiniškių lietuvių būrys kas 
sekmadienį tebesirenka į ba
ziliką po lenkiškų pamaldų ii 
gieda lietuviškas giesmes, tuo'

visos srities cent- 
pasiekti Žagarius, 
metu, kai keliai

tuviškas pamaldas.
Delegacija pas vyskupą
Ne kartą buvo kreiptasi j. 

Lomžos vyskupą M. Sasinbws- 
kį lietuviškų pamaldų reikalu

minėtą liuteronų šventovę-sek- 
\rfiadiehių pamaldoms, r Š. nf. - 

1 birželio: mėnesį į per ;šy. rPet.ro 
,,įr ,'J^auliąust «atĮaidus, Punske 
lankėsi vysk. M~. Sasinowskis ir 
suteikė Sutvirtinimo sakramentą 
125 jaunuoliams; kurių tik 10 
buvo lenkai? Ta proga Seihų lie
tuviai sudarė savo 'delegaciją, 
kiuri nuvyko j.:Punską, atėjo: 
prie klebonijos, norėdami pąsj- 
kalbėti su.. vyskupu. Deja, de
legacija nebuvo „ priimta išsa- 
mėsniąnąį pokalbiui.. Delegacijos 
pageidavimu^ betgi: į'_ išklausė 
vyskupo sekretorius. Po to iš* 
ėjo iš klėbonijos ir vįyšlčlpas; 
pasiruošęs pamaldoms-.?Jis pa
sveikino lietuvių delegaciją; lie
tuviškai, sakydamas “Garbė Jė
zui Kristui”,

Seinuose. Seinų lietuvių prob
lemą jis žino. Kai lankydama; ' 
sis Vatikano radijo lietuvių sky-j
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1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

- MAISTAS Lš EUROPOS SANDĖLIŲ 

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARU A N0REIKIEN3

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737
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JAY DRUGS VAISTINE
T759 W. 71st St, Chicago, Ill

■ BCfESllNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAT SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS R22KMENYS

Atdara Šiokiadieniais nno

D. įTTHLMAN, Regl*traobu vtlitiidnk**

TeL 476-2206

Naujoji generacija yra aiš-
i su

jos ir jos distributyvinid pro
ceso. Autorius mano, kad ji 
bus linkusi pakeisti pasenusią 
ekonominę sistemą, kuri ne- 
gal patenkinti nauju reikala
vimų. Tačiau jis abejoja, ar 
jienis pavyks perorganizuoti 
visų ekonominę sistemą, nes 
didžiausią kliūtis yra pats 
ūkio tvarkymo metodas ir pla
navimas.

Toliau Bialer taip nusako ir 
ekonominio vystymosi proce
so įtaką į sovietų tarptautiinę 
laikyseną. ■ .

. Pirmiausia, sako jis, čia su
sidurs prieštaraujantis spaudi
mas, kiek tai liečia sovietų rni- 
litarinę politiką, ypač: ^Ari
nių išlaidų augimą. Iš . vienos 
pusėg bųs dedamos pastangos 

. ir toliau išlaikyti karinių • iš- 
(hi augimą, nežiūrint • kaštų, 
Iš antros pusės, sunkėjant eko-

.(Nukelta Į šeštą puslapi)

at ir KNYG^'
•.’LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir • inokslo 

-■ 1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
: 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 

H M. K. Čiurlionio, M. šūeikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A, Varno 
, kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

; • DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau-
i 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 duomenimis 

bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

s 5 įį

■ ■ r ATEINA LIETUVA,
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 kuni.' 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^
. t -

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke 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 
parduodam* tik už 32.

'• LLfcjTu v JIS KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
vitcfvardžaų pavadinimai ir jų vertiniai j Vokiečių kalbj.. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yrą Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• LAUMĖS LĖMĖ, rašytojas Petronėlės Orintaitės at*h 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik M.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupta*, 
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 teise*. 
Knyga jra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELAS, M. Zosčenko kflryb*, J. Valaičio 
i yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygof gaunamos Naujienose, 1738 So. Halsted St, Chicago,

I vertirn**. 200 pat knygoje

i.
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Afganistanas sukrėtė Ameriką
Sovietų karo jėgų įsiveržimas Į Afganistaną 1979 m. 

gruodžio 23 dieną sukrėtė Ameriką. Amerikiečiai žinojo, 
kad Sovietai atšaukė savo gerai ginkluotas divizijas iš j 
Rytų Europos ir traukiniai pradėjo gabenti i Afganis
tano pasieni. Sovietų propagandos mašina patarė Ame
rikai atšaukti savo jėgas iš Vakarų Vokietijos, kaip jas 
atšaukė Sovietų valdžia iš Rytų Europos. Jeigu Sovietų 
valdžia būtų paleidusi savo karo jėgas ir jaunus vyrus 
būtų pastačiusi prie žemės ūkio darbų, tai šiandien So
vietų Sąjungai netrūktų duonos, mėsos ir riebalų, bet jie 
iš R. Vokietijos atšauktas divizijas pasiuntė į Afganis
tano. pasienį ir davė porą mėnesių pailsėti. Tuo pačiu ’ 
metu rusai, sutraukė daugiau maisto, tankų, kulkosvai- f 
džių ir kitos karo medžiagos, reikalingos divizijoms mai
tinti, aprengti ir siųsti į nepažįstamas sritis.

Amerikos satelitai sekė kiekvieną iš Rytų siunčiamą 
divizijų transportą. Žinojo, kuriais keliais jos buvo ve- 

' žarnos ir jiems buvo aišku, prie kurių Afganistano kelių 
jos buvo sutelktos. JAV labai atidžiai sekė, kas darėsi 
krašto viduje ir pasieniuose. Prezidentas Cartėris, gavęs, 
tikslias žinias iš paties Afganistano, įspėjo aukščiausio
sios tarybos pirmininką Leonidą Brežnevą, kad Sovietų 
karo jėgų įsiveržimas į Afganistaną bus skaitomas tai
kos ardymu, nusižengimu prieš veikiančius įstatymus ir 
nusižengimu prieš Helsinkio aktų dvasią. Afganistanas 
nebuvo Helsinkio aktų' paminėtas, be* visi prievartos 
veiksmai, pasmerkti Helsinkio aktuose, vyko Afganistane.

Sovietų agentai, prievartaudami Kabule buvusią vy- 
- riausybę, Įtikino Afganistano karo vadovybę nuversti le

galią Afganistano vyriausybę, sušaudyti prezidentą ir 
visą jo šeimą, primesti krašto policijai komunistų partijos 
narį, o kariuomenę, paliktą be vadovybės, visai demo- 

2 ralizuoti.
Pirmiausia Sovietų karo jėgos užėmė Kabulo aero

dromą, kur iškėlė savo dalinius ir tuojau pasiuntė dalini 
Kabulo radijo stočiai užimti. Radijo stotį užėmę rusai, 
nuginklavo ten buvusius afganistaniečius ir nuvedė į ka
reivines. Vedė per miesto centrą, kad gyventojai žinotų. 

" kas sostinėje atsitiko. Visi reikalai buvo taip sutvarkyti, 

kad krašte nebuvo prezidentu,kuris būtų turėję* kariuwne 
nės vadovybei įsakyti suimti radi jo rtotin įribro vu&ius ru
sus. Paėmę radijo stoti Ir aerodromą,beveik be šūvio So
vietų karo vadai užėmė visą kraštą. Afganistano karo 
jėgos negavo įsakymo priešintis rusams, o gyventojai 
kovai nebuvo organizuoti ir neturėjo ginklų.

Sovietų tankai užėmė pagrindinius keltus, sostinę ir 
radijo stotis. Afganistane nebuvo kas būtų galėjęs pasi
priešinti tankams, lėktuvams, šarvuočiams ir Sovietų ka- , 
riams Afganistaniečiai neturėjo ginklų ir kovai prieš I 
modernias priemones nebuvo pasiruošę. Sovietų tankai iš- i 
ardė senus Afganistano kelius, tankų svoris išgriovė tU- > 
tus ir nutraukė susisiekimą. Lėktuvai ir Afganistano , 
aerodromai buvo geriausioji susisiekimo priemenė.

Prezidentas Cartėris nesitenkino vien sausu protestu 
Brežnevui. Jis pareikalavo, kad Sovietų karo jėgos būtų 
tuojau atšauktos iš Afganistano ir afganistaniečiams su
mokėtų už padarytą žalą. Be to, prezidentas paprašė ame
rikiečius nevykti į Maskvos olimpiadą, kol nebus atšauk
tos Sovietų karo jėgos iš Afganistano. Rusai neskubėjo,: 
tad prezidentas Cartėris įsakė neparduoti javų Sovietų 
valdžiai, kol ji neatšauks savo karių iš pavergto krašto. 
Visa tai yra žinoma netolima praeitis, lietuvių spaudoje 
plačiai aptarta.

Afganistano pavergimo klausimu susirūpino ir Ame
rikos Kongresas. Kaip žinome, Kongrese buvo sudarytas ■
Europos saugumo ir bendradarbiavimo komitetas, ku
riam pirmininkavo Kongreso atstovas demokratas Dante 
Fascell. Anksčiau jo pavaduotoju buvo Clairborne Pell, 
bet respublikonams laimėjus Senato daugumą, pirminin
ko pavaduotoju buvo išrinktas sen. Robert Dole, su Lie
tuves pavergimo eiga labai gerai susipažinęs. Šis komite
tas sudarytas is šešių senatorių, šešių Atstovų Rūmų na
rių ir trijų departamentų atstovų. Komitetui, kaip minė
jome, pirmininkauja Dante B. Fascell, bet visus reikalus 
veda lietuviams pažįstamas teisininaks R. Spencer Oliver, 
kuris labai gerai pažįsta Sovietų imperijos ekspansiją ir 
kaimyninių tautų bei valstybių pavergimą. Jis išklausi
nėja liudininkus ir atrenka svarbią informacinę me
džiagą.

Rusams, okupavus Afganistaną, pirmininkui Fascel] 
teko apklausinėti liudininkus, surinti teisinę medžiagą, 
suruošti dokumentą, kuris tiktų visiems pareigūnams;' 
keliantiems Afganistano klausimą tarptautiniuose foru
muose. Šiomis dienomis Fascell vadovaujamas komitetas 
išleido 96 puslapių minkštais viršeliais dokumentų rinki-. 
nį, pavadintą “Soviet Violation of Helsinki Final Ačt:j 
Invasion of Afghanistan”.

Sovietj invaziją i Afganistaną aiškina Clement J.;' 
Zablockio vadovaujamas Atstovų Rūmų Užsienio reikalų 
komitetas ir Don Bonkerio vadovaujamas Žmogaus tei- 

'sių ir Tarptautinių organizacijų pakomitetis. Niekas ne
gali rašyti apie Afganistano okupaciją iš pačių afganis
taniečių vedamos kovos savo laisvei ginti, nesusipažinęs 
su išsigelbėjusių liudininkų nurodymais Amerikos Kon
gresui.

Komitetą pasiekė toks vieno liudininko pareiškimas:
— Mūsų tikėjimas yra mūsų durtuvas. Juo mes pa

sieksime Lenino gerbėjų širdis!
Afganistaniečiai buvo palikti be ginklų, be maisto, 

be jokios apsaugos. Paskutiniais ginklais jie puolė So
vietų karius Kabulo gatvėse, sargybas parkuose, sankry- 

' žose ir siauruose kalnų keliuose. Kova kruvina ir pavo
jinga. Sovietų kariams uždi austa vaikščioti sostinės ir 
didesnių miestų gatvėmis.

Rusai okupavo Afganistaną, bet įsiveržimas jiems

ta'.ytus laisvinimo principus, 
mes negalime atsistebėti jų iš
mintimi ir pranaJfifku žvilgsniu 
į ateitį, kuo nepasižymėjo egzi- 
iiniai veiksniai. ALTo steigėjai 
puikiai suprato, kad tik laimė
jus Europoje demokratijos idė
joms, galės mažos pavergtos 
tautos atgauti laisvę. Ta minti
mi vedini į ALTo Statulą, pačiu 
pirmuoju paragrafu, buvo pasi
sakyta už demokratijos princi
pus. už pilną ištikimybę Ame
rikai ir už demokratinės Lietu
vos atstatymą. Tie principai pa- 
ieka piliufje galioje po šiai die
nai ir yra nesugriaunami.

Jei laiko bėgyje paaiškėtų, 
kad pavergtai lietuvių tautai 
yra nepriimtini vakarietiškos 
demokratijos principai, o norė
tų atstatyti imvustą autoritarinę 
valdžios sistemą, kaip Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštijos tra
dicijų tęsinį, tai tegu nelaukia 
Vakarų demo'kratijų paramos 
savo išsilaisvinimo kovoje. Šią 
tiesą turi gerai Įsisąmoninti 
kiekvienas politikais ar veikėjas, 
įsijungęs j Lietuvos laisvinimo

V. KAROSAS

ALTo 41-asis suvažiavimas
(KOMENTARAI)

(Tęsinys) . .

■tautinį pasireiškimą.
Lygiai taip pat 

vietoje- komunizmo 
lenkiškas maėionaližmas,' 'per-i 
sunktas religiniu mesijazmu, tuoj 
■įau pradėtų žygius už Vilniaus 
ir- Lvovo “atvadavimą“ ir, ko 
gere ,už buvusios Rzeczpospoli-' 
tos atstatymą, kaip tariamo-Va-, 
karų Europos pylimo prieš Ry-' 
tų barbarizmą. •
-- Žvelgdami iš laiko jaerspekty- i 
vos i senosios lietuvių išeivijos:

Pas mus sysi-darė, atsivežta iš 
Europos, klaidinga istorinė pa
žiūra, kad sugriuvus iš vidaus 
ar sunaikinus bolševizmą auto
matiškai išsilaisvins pavergtos 
tau409. Tokią prielaidą reiktų, 
vertinti kaip .pusiau - tiesą, nes- 
yra rimti galimumai, kad Rusi-'; 
joje subankrutavusią komunisti
nę santvarką gali- pakeisti ka
rinė. diktatūra, kuri sugrąžintų 
carinio tipo despotizmą ir pa
naikintu sovietines respublikas, 
drauge užgniauždama bet kurį' veiklą bei įsigilinę į jų nusis-'

Lenkijoje.' 
atsfctatęs'

gretas, ir ši tiesa turi būti skel
biama radijo bangomis visai lie
tuvių tautai, kad nepakartojus 
praeities klaidų ir nepaskendus 
beprasmėje kovoje.

Kaip tik šio idėjinio kovos mo- 
mento veik nesijuto šiame su
važiavime. Pasigendamą dr. K. 
Šidlausko pranešime, kaip ir vi
suose kituose pranešimuose ar 
jiet sveikinimuosė, užuominos 
apie demokrąiybę, apie demo
kratinės Lietuvos atstatymą, iš
skyrus dvi išimtis — M. Gudeli 
ir A. Abraitj, kuris Marijampo- 
Heėių ’klubo vardu savo ąyėiki- 
nimus baigė linkėjimais sulauk
ti laisvos, nepriklausomos demo
kratinės Lietuvos atstatymo.

Lietuvės laisvinimo svarstyta 
sukosi tarptautinės teisės, su
laužytų ar netesėtų sutarčių, su
verenumo atstatymo, kategorijų 
rate . ir lietuvybės išlaikymo 
prasmėje. Pats minčių dėstymas 
dažnai priminė “Aušros”, “Var
po” ir “Tėvynės Sargo” minti
jimo gadynę, tarytum nebūtu
me pergyvenę Antrojo Psauli- 
nio karo' ir įžengę Į atominę 
epochą.

Nežiūrint šių paradoksij, AL- 
Tas atliko ir atlieka didelius 
darbus Lietuvos laisvinimo veik
loje, nes paveldėjo senosios 
Amerikos lietuvių išeivijos su
krautus idėjinius ir moralinius 
turtus, įgijęs aukštą įvertinimą 
Amerikos 'valdžios viršūnėse ir 
amerikiečių tarpe, kas užtikrina 
jo veiklos tęstinumą ir sėkmin
gumą.

Rašydamas pirmuosius ko
mentarus, skirtus VIII Ameri
kos Lietuvių Kongresui, -tarp

(Nukelta į penu tą puslapi,

labai brangiai kainavo. Leninas, Trockio patariamas, įsa
kė Raudonosios armijos kariams vengti Afganistano, nes 
žinojo afganistaniečių pasiryžimą kovoti, jeigu kas Įsi
verždavo į. jiį kraštą.

Sovietų valdžia būtų sutikusi atšaukti savo divizijas 
iš Afganistano, jeigu bent viena kaimyninė ar tolimesnė \ 
Valstybė būtų sutikusi pripažinti Sovietų karo ■ jėgų pri- ’ 
mestą komunistinę vyriausybę. Net mula Chomeini, So
vietų patarėjų padedamas ir apginkluotas, nenori pripa
žinti Babrako Karmalio vyriausybės. Pakistano diktato
rius, bandęs pataikauti rusairis, pradžoije atsisakė, nud 
amerikiečių pasiūlytos paramos, tačiau iki šio meto ne
nori pripažinti B. Karmalio vyriausybės, Sovietų durtu
vais primestos afganistaniečiams. Karmalio vyriausybės 
nepripažįsta nė viena arabų vyriausybė.

Europos saugumo ir bendradarbiavimo komiteto pir-1 
mininkas Dante B. Fascell, labai gerai ištyręs Lietuvos 
pavergimą, žino, kad Lietuva netaps nepriklausoma, kol 
Sovietų karo jėgos nebus priverstos trauktis iš Afganis
tano ir kitų Sovietų ginkluotų pajėgų ir policijos paverg
tų kaimyninių tautų.

V. Pr.

SUKILIMAI IR SUKILĖLIAI
(Tęsinys)

Toks dvasinis žmogaus atsinaujinimas Lietuvą 
- pasiekė dviem šimtmečiais vėliau, karalienei Bo

nai Sforcai (1494-1557) ir kng. Mikalojui Rad
vilui Juodajam globojant, kas ir turėjo nepa
prastai didelės reikšmės lietuvių tautai. Jis, ypač 
reformacija, “suteikė lietuvių tautai raštą gim
tąja kalba — pirmąją lietuvišką knygą, padėjo 
pagrindus tautinei kultūrai, kas ją išgelbėjo nuc 
išnykimo... Reformacija Lietuvoje buvo vienas 
iš reikšmingiausių Lietuvos kultūrom istorijos 
laikotarpių”.. . (Jokūbas Kregždė, “Refoimacija 
Lietuvoje”, 8 pt4.).

Tiesa, XVII — XVIII šimtmetyje Didžio
joje Lietuvoje buvo žengta atgal, kadangi refor
maciniame judėjime įvykęs lietuvių kultūrinis ir 
tuo pačiu tautinis brendimas pradėjo merdėti ir 
nykti. Ir tai įvyko sufanatizuotai Lenkijos dva
siški jai pradėjus kovą prieš kitatikius, prieš re
formaciją, kovos pagrindan dedant lenkiškai šo- 
vinistišką katalikų tikėjimą ir polonizaciją — 
lietuvių (autos nutautinimą. Tą, esą, “teisę” len
kai įsigijo Horodlėje 1413 m. spalio 2 d. Vytau
tui ii failai pasirašius Lietuvos ir Lenkijos 
suartėjimo aktus, kuriuose buvo įrašyta: “Kata
likų tikėjimui praplatinti, visų gerovei ir nau
dai. mes lenkai p, sisavinom, sujungėm. suliejom. 

surišom Lietuvą su visais jos gyventojais, žemė
mis ir turtais su mūsiške Lenkijos karalyste... ■ 
Tai buvo politinė priemonė lietuvius pajungti ir , 
juos sulieti su lenkų tauta.

Reformacija gi toms lenkų užmačioms pa- ( 
stojo kelią. Todėl Vilniaus vyskupas Valerijonas ‘ 
rotosewicz’ius pagalbon Į Vilnių pasikietė jė- 1 
zuitus, kurių keturi atvyko 1569 m. rugesėjo 28 . 
d., kaip tik tais Liubline uniją su lenkais pasira- • 

l šiušiais metais. Atkviestasis jėzuitų ordinas la
bai uoliai ėmėsi naikinti per reformaciją prasi
dėjusį lietuvių tautinį subrendimą ir mošti dir- ' 
vą lenkiškam “liežuviui”. Tuo tikslu steigė mo- J 
kyklas ir net įsteigė akademiją, kuri 1579 m.,, 
karaliui Steponu Batorui sutinkant ir popiežiui ■ 
patvirtinant, išaugo i universitetą. Tačiau, rei
kia pabrėžti, kad lietuvių tautai iš tų visų bui
tiškų mokyklų, tiek ir iš akademijos buvo mažai 
naudos, kai mokyklose buvo dėstome ir aiškina
ma tik lotynų ir lenkų kalba; Lietuvių kalba 
jiems tebuvo “paganska mowa,” kurios JDievas 
nesuprantąs. Ir kiek vėliau, kai 1588 metų Lie
tuvos Statutas (būk tai juo remiantis), paaaiai- 
nus valstiečių teisę į žemę, buvo padėti baudžia
vos pagrindai, tai per prievartą apkrikštytų lie
tuvių “paganska mowa” jau pasidarė chamska 
(prof.dr.Jurgis Lebedys, “Ar senajame Vilniaus , 
universitete buvo lietuviams lietuvių kalbos ka
tedra?”, Vilnius). Tuo būdu visos lietuviškos že
mės į pietų rytus nuo Vilniaus buvo paversta 
lenkiškomis, o jose gyveną jotvingiai — len

kais.
Apgailestaujant tenka pripažinti, kad “Jė

zuitai per du šimtus šeimininkavimo metų, savo 
akla ir netolerantiška religine politika atliko lie
tuvių tautai pragaištingą darbą ir privedė ano 
meto didžiausią rytų Europoje jungtinę lietuvių 
— lenk karaliją prie pražūties. Su reformaci
jos sužk^dimu, žlugo lietuvių tautos kultūrinis 
brendimas ir pati Lietuvos valstybė.” (J‘ K., 
“Reform. Liet.”).

Šitokį lietuvių tautos pragaištingą laikotar
pį Kiek švelnino protestantiškoje M. Lietuvoje 
tuomet dar laisvai galį veikti vietos ir iš Didž. 
LieUivos nuo persekiojimų atbėgę lietuviai. Jie, 
steigdami Tietuyiškas mokyklas, lietuviškas baž
nyčias, spaustuves, leisdami lietuviškas knygas, 
laikraščius, organizuodami draugijas, suvaidi
no lemiamą vaidmenį lietuvių tautos atgimime. 
Juk pirmoji grfūaF lietūviška pradžios mokykla, 
pirmoji- lietuviška* knyga ir pirmieji lietuviški 
Laikyčiai (Fridicbo Kelkio “Nusidavimai apie 
Ev z jgelijos prapia‘inimą tarp žydų ir pagonių”, 
ir č’ridricho Kuršaičio “Keleivis”) išvydo “svie
tą” ne lenkų fanatikų persekiojamoje D. Lietu
voje. Tik tenais, M. Lietuvoje, buvo puoselėjama 
lietuviška tautinė mintis ir laisvės idealai. Tad 
aišku kaip dieną, kad be M. Lietuvos lietuvių 
kultūrininkų pagalbos nebūtų buvus įmanoma 
kova už tautos laisvę, šie mažlietuvių darbai, be 
abejo, skverbėsi į Žemaitiją ir toliau į lietuviš
kas dar nesulenkintas Lietuvos karalijos sritis.

Iš ten atskrendančios laisvės mintys gaivino 
trokštančius lietuvius.

Šitokio tad lenkiškai religinio košmaro bau
džiavinėje ir kaimynų jau išdraskytoje Lietu
voje gimė ir augo didysis lietuvių tautos laisvės 
kovotojas Antanas Mackevičius. Be abejo, jo 

’bajoriška kilmė, geresnės ekonominės pragyve
nimo sąlygos, nevaržomas baudžiavūrių prievo
lių teikė galimybę žvelgti į platesnį akiratį, lei
do geriau susipažinti iš M Lietuvos ir plačiosios 
Europos sklindančiomis laisvės mintimis. To
kioje aplinkoje greičiausiai dar nespėjusio su
lenkėti bajoro šeimoj gimusiam ir augusiam An
tanui Mackevičiui lietuvybė, laisvė, nepriklauso
mumas buvo tvirtai įaugę širdyje. Antra vertus, 

Į jo tvirtam patriotiniam būdui išsivystyti tik- 
riausiai nemažai dar padėjo ir veikusios slaptos 

j moksleivių organizacijos. Antanėliui M. šešius 
įmetus besimokant Vilniaus licėjuje, porą metų 
studijuojant Kijevo universitete ir, pagaliau, Įs
tojant į Varnių kunigų seminariją.

c) Kodėl A. Mackevičius tapo kunigu?
Caro administracijos nuomone, Antanas 

į Mackevičius, Kijevo universiteete studijuojant, 
buvo paveiktas rusų rašytojų, kurių raštų min
tys bei idėjos sus’iprino ir suformavo intelektua- 

j linį revoliucijai palankų studijozo būdą (A. Sto- 
roženko, ‘Ksiądz Maekievzicz, provoditel Šaiki 
mia*ežnikov”, Vilnai 1866). (Bus daugiau)
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112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
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vėsinama laidotuvių koplyčia

-GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

tel 226-1344

OR PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJA, IK CHIRURGAS 

Ce^mvtotr Kiinlkm 
Medlctow tfirwlderiut

SUSIRINKIMO

VALANDOS: 8—0 d*rbo dienom!* 1*

TEL 233-5893

OR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susifarirną

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

E. McNamee, rast.

Venecuelos Lietuviu Draugijos me
tinis susirinkimas įvyks lapkričio 
15 d., sekmadienį 1 vai. popiet, Šau
lių namuose. Narių dalyvavimas bū-: 
tinas. Valdyba

DR. FRANK PLECKAS
. OFTOM£TR1STAS

2618 W. 7Tat St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
' ir “contact lenses”.

Dt. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA
- 2656 WEST 63rd STREET 
Valandos: antrad. 1^4 popiet, 

ketvirtad. 5—7 vai vak.
-* OfŽBo telefoną*: TH-fttO, 

RttdcMiioa toldL 44S-5545

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS 

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
j . takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ.

Petersburg, Fla. 33710 
fTeL (813) 321-4200

ALTO 4i-a5iS SUVAŽIAVIMAS 

Atkelta, iš 4 psl. !

kitko rašiau: “Amerikos lietu
viai per kartų kartas savo dar
bu, pasiaukojimu ir krauju su- 
krdvė didelį moralinį kapitalą; 

' ateinančioms kartoms ir lietu
vių tautai, kurio dėka ALTui 
buvo atidarytos durys į prezi
dentūrą, Senatą, Atstovų Rū
mus ir vietos valdžias, šį neįkai-. 
nojamą dvasinį palikimą reikia 
saugoti ir turtinti visomis išga
lėmis, nes jame glūdi Amerikos' 
lietuvių stiprygė ■ ir raktas į lie
tuvių tautos -ateitį”.

; ‘Tik diletantai, ar aiškūs de-’ 
Į mokratijofe priešai, nori su- 
griauti 'ALTą, paversdami PLB 
ar kito egzilinio veiksnio prie
deliu, nes tai įvykdžius būtų su
naikinta Amerikos Lietuva. Šu- 

= naikinus'ALTą,- teliktų trk bė- 
šaknės emigrantinės skeveldros, 

į besistvarstančios viena už kitos 
įvaizdžiai 

matome dabartinėje Lietuvių 
Bendruomenėje.” (Nauj ierioš, 
1974X21).

PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna a pd ra ūda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R- ŠERĖNAS. TeL 925-8043

Apdraustas per kraustymas 
Iš tvairiy atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
IAOUO SEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūsų studijoj 
Marquette Parke.

Vedėją;— Aldona Daukus 
Tblef.: • 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO,.IL 60629

EUDEIKIS
1 vežėjus. Taip aprėdytą Morę,1 
j lyg ko'kia procesjja, būriai vai

kų ir jaunimo veža per visą kai- 1 
nlą nuo vieno kiemo iki kito. 
Bent trys ar keturi “žydai” ve
žimą trhukia, kiti šiaip sau eina, 
prižiūri, kad Morė gražiai būtų 
vežama ir saugo nuo užpuolikų, 
įvažiavę kieman, vežikai lieka 
Morės saugoti, o žvalgai eina 
troboj pasižvalgyli.” (XXa 1937 
nr. 32).

__ 74) ’’Kretingsodės, Genčių ir
ėlrO I

i kitų tos apyl. kaimų bernai ir 
pusbei-ftiai Užgavėnių dieną, tuoj ‘ 
po pusryčių, susibėga kur pato-! J 
gesnėje troboje ir ten pasiruošia ' į 
Morės vežiojimo eisenai... Pir-!

GAIDAS - DAIMID
GENIAUSI i £8 DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

L PERSIRĖNGĖLlAI IR KAUKININKAI

mas su Kolre nusigrūda į tuos 
namus, kur yra pagyvenusių 
mergelių. Merginos, žino'ma, 
Kotrės neįsšėidžia, laisto vande
niu arba geruoju atsiperka. 
tykPt 1933 nr. 8, plg. CkPt 
1940 nr. 5).,

73) “Kretingiškiai žemaičiai 
Morės stabą kai kur teberado ir 
dabar. Morei vežti padaromas! 
įdomus vežimas;.. Vežimas pa-, 
daro'rnaš labai šūmahiai, bet ir 
paprastai.. Paimama sena rogių 
pavaža, o ant 'pavažos stipino 
užmaunamas tekinis, kad pava
žą velkant jo vienas kraštas sie
kia žemę ir suka ratą. Ant rato 
pritaisoma keli.-, ilgoki pagalai- 
Siai, kaip griedai, ant kurių pa
lydoma Morės ’pamėklė arba, 
kaip čia vadina, ‘munka’. Ant 
griaučių apvelka, platų senoviš
ką sijoną ir prijuostę. Liemenį 
apvelka išvirkščiais kailiniais. 
Galvą apgobia raudona skarele, 
o viršum skarelės, ant pat pa
kaušio, užriša didelę margą ska
rą. Skara užsiaučiama per pryš- 
akį o užpakaly^sųrišama. Morai’ 
į rankas paduoda margakotį bo
tagą, -kad ji aplinkui sukioda
mas! pliektų juo visus, kas tik 
lenda artyn Morės vežėjų. More 
veža vaikai ir bandininkai. Jie 
paširėdo ^baisiais žydais, karei
viais, meškomis ir šiaip įvairiau
siomis baisybėmis. Veža'už ilgo, 
gal dviejų sieksnių rodiklio, kad 

. More, Visaip besišvaistydama, 
! su botagu neapkultų ir pačius 

Amerika, d' Vio labiau Vakarų .š 
Europa, nešk life, karo dėl. Lie- i 
tuvos, 'rrehtitr’auks prekybinių ar 
diplomatinių, ryšių ir net yehgs 
aštrios konfrontacijos. štx. Sovie
tų Sąjunga, kad ne'sukėlūs pa
saulinio atominio karo. Nežiū
rint visų ribotumų ir sunkumų. 
ALTui pasisekė iškovoti ir išlai
kyti Lietuvos okupacijos nepri
pažinimą, išgelbėti tremtinius iš 
enkavedistų spąstų ir iškelti 
Lietuvos bylą Į pasaūHrrį foru
mą, jau hekarbaht -atpie daugelį 
kitų smulkesnių riarbų. Už lai 
ALTui priklauso padėka IT pa
garba, ir palinkėtiha, kad ir to- 

I liau laikytųsi pirminių ALTo 
i principų.

(Pabaiga)
_____ i.________ ■ . ■■■ -........................ 1 ■ ______ i

“BuVo raitų ir važiuotų70) 
kaukininkų, kerštais nuvalkiotais 
drabužiais įjasidabiritršių: turė
jo armoŠkaš šū būgneliais; 
vamzdžius ar švilpynes. Vežimo, 
gale buvo'pririšta boba “(lėlė), 
visa dovanotomis barankothis ap
kabinėta ir tarp vežimui Važiuo
jant boba sukinėjaki”. ’(Palan
goje 1031 m. LtAd 1931 rir. 45, 
plg. LtAd 1938 nr. 98):

UW5->U SO. HERMITAGE AVENUE
TeL E27T741 —1742

<33^-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLTCIOS

:a su muzika “Užgavėnių Kot- 
rės vestuvės“: keistas vežimas 
(viena pavaža, vienu ratu), su 
būriu ves'tuvininkų. Pati Kotrė 
tai tik parėdyta baidyklė be- 
žmogaus, pritaisyta prie rato 
taip, kad Vežant Visaip ranko
mis mosuotų- (Žeihaitija, Trm 
1933 nr. 9)

7-2) Tenka paminėti dar vie
ną (Užgavėnių ap’ėigą), žinomą 
>r tėbėvartojaihą lygiai aukštai
čiuose (apie Šimoftft) , lygiai ' že- 
maič;uošė (apie KurtavėnUs) 
— tai Kotrės rengimas. Papras
tai Kb^fe šiaip į'rėhgrahia-: ant 
vienos šeft'tį fogių pa’važoš už
maunamas štenaš ratas, viršum 
fo rato itaisbmaš pamėkliS su 
sijonu ir palaidom rankom, prie 
kurių pririšami spragilai. Prieš- 

: akv pavažos pritaisoma iena. Už
Vargu ar ką galėčiau pridėti • tempiama Kot^ sukasi 

prie šių žodžių, bet ALTas po ap]jnk į ~ ' ■ 
sunkių-kovų atlaikė savo pozi- ^oįrg reiškia senmergę, ajaurii-

1 gerklės. Tą reiškinį

ir spragilais mosuoja.

miausia Užgavėnių Morei pare- ;
do’mas gana įdomus vežimas... 
Paimama Sena rogių pavaža, o 
ai 
namas prastas medinašio veži
mo ratas. Ant rato užrioglina di
delę grucės grūdamą piestą, 
kurią aprėdo juokinga pamėkle,1 
More vadinama. Liemenį apvel- 
ka išvirkščiais driskiais kaili-' 
niais, plačiu sijonu ir balta pri -! 
juo'ste. Galvą apriša raudona- 
skepetėlė, ant kurios uždeda di
delį žalių aglišakių vainiką. Mo
rei į rankas įtaisomas javų ku
liamasis spragilas, kuriuo ji be
sisukinėdama apt rato švaistosi 
ir kulia, kaip gyva. Bematant 
apSirėdo įvairiomis baidyklėmis • 
arba pamėklėmis ir visi Morės | 
vėžiotojai ir lydėtojai... Vieni jį 
iš jų traukia už ilgos virvės susi- | 
kibę Mo'rės vėžimą, o kiti lydi... «

(Bus daugiau)

nt jos vidurinio stipino užmau- J

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 Sp. 50th Ave^ Cicero
7’. f Tltef; 17S-2345 ■

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

“uetuvos Aidai’1
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Kasdien mm pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 yai. vakaro- 

Visos laidos 2 WCEV stotie*.
banga 1450 AM.

St Htertburig, Fla^ 12:30 vaL pp. 
R WTIS stotie*. 1110 AM banga.

2646 W. ?l*t Street

Chicago, Illinois 60629
■< TeJeL. 776-5374

cijas ir tai tenka skaitytį dideliu 
‘laimėjimu Lietuvos laisvės ko
voje. Iš Lietuvos ateina vis 
graudesnėš žinios apie stiprė
jančią priespaudą, didėjančią 
-rusifikaciją ir apie sunkėjančią 
gyvenimo naštą. Lygiai pašau- > 
.inėje politikoje jokių prošvais-1 
žiu nesimato, nes aštrėjanti pa
dėtis Artimuose Rytuose ir gi
lėjanti krizė Lenkijoje gali su
gelti naujus sukrėtimus ir at
naujinti šaltąjį karą. Tokiu at
veju smarkiai pablogėtų padėtis 
okup. Lietuvoje, galimai prasi
dėtų masiniai trėmimai, areštai 
ir geležinės uždangos užskleidi- 
mas.

Kritiškuose momentuose AL- i 
Tas nepasi m ėsdavo ir surasda-| 
<lo išeitį, nors ALTo veikimo 
galimumai yra labai riboti, nes

VANCE FUNERAL HOME
$ . . .

1424 South 50th Avenue
Cicero, ILL. 60650

Tel.: 652-5245
TRLJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėja? ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti .

5U0

1914 met'i
Midland t4Vings aptar

nauja taupymo 
paskolų reikalus visos mfr 
su apylinkės. Dėkojame 

tž Wffrms parodyti 
p^šftikėj iftla. STės hčrėtū- 
fne būti <mtos 

fki
2651 W. 89 fcYfcEE>

Chicago. IL 6062 
025-7^0 

•929 SO. MmXLEM *v 
Bridoaview, ft. «04i: 

T.l. 591-9400

H MIDLAND
SAVINGS 
ANO LOAN association 
40*0 ARCHER AVeMJE 

CHICAGO, ILL. 60631

phone jm-mzo

PATS SKAITYK IR DAR KI 
fUS PARAGINK SKAITYTI 
btiiN-NAUJIENOS”

Passbook Savings.
4 MTinci

dKiniTnum
Orutaetr

JUOZUI ČEPAIČIUI
mirus,

jo seserims Elenai Tauginienei, Onutei Dumčienei, Petrei 
GudaiJenei, jų vyrams ir šeimoms reiškiame nuošir
džią užuojautą.

BEG. LB CICERO APYLINKfS VALDYBA 
ir NARIAI

JUOZUI ČEPAIČIUI

mirus,

reiškiame širdingą užuojautą seserinis Petrei Gudaitie
nei, Onutei Dumčienei, 'Elenai Tauginienei, jų vyrams 
ir šėmiems. . . * : ■ ..

LKDS CICERO SKYRIAUS 
VALDYBA ir NARIAI

Chicago!
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

AMBULANSO 
j PATARNAVIAAAS

Ar ’4 i|r ,11

pKą

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

‘<i424 WEST 69th STREET REpuOtic Mhl
11028 StnJTHWEST HIGHWAY, Palo. Hill*, 11L l74-46It

U54 8o.‘ HALSIELi STREET TeL VArdi 7-1111

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL T«L: Olympic 2-1063

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

GEORGE F. RUDMINAS
Ml» So. LITUAMCA AVR Td.: YArd. 7-11S8 - 11M

5 — Naujienos, Chicago, 8, HL Friday. November 13, 1981.



Knygos “Kryželiai Arktikoje” pristatymas
Vytauto Didžiojo šaulių S i j ramybę. Pasiklausę tų šiurpių 

iiriorės išgyvenimų komenta
rų, pasivaišinę, dėkojome ir 
>k*rstėi*iės j namus.

Paklausiau plės ši’ingjilė^, 
ki k pardavė knygų. k Esą par-

junga išleido Sibiro kankinės M. 
Melienės parašytų knygų apie 
tremtį į Sibirą, išgyventas kan 
c’as, terorą.

M. Melicnė — diplomuota tei 
sininkė, Sibire išbuvusi toje ka
torgoje per 15 metų. Po to, sn 
palaužta sveikata grįžo į tėviš
kę. Tėviškėje, berods, prie (iriš 
kabūdžio kolchoze. Iš ė'a atvy 
ko į Ameriką.

Amerikoje gyveno du broliai: 
vienas daktaras (buv. Vilkaviš
kio ligoninės direktorius), kitas 
— teisininkas. Abudu mirė. Pri
simenu, kad daktarų vadino 
Biednųju dzktaru: vizitas 5 dJi. 
ir vaistai.

Laukėme pilna salė prisiAi 
kasių klausytojų. Deja, autorė 
susirgusi ir negalėjo dalyvauti.

* * %

Meno vadovas J. Petrauskas 
gražiu įvadiniu žodžiu 2 vai. pra
dėjo minėjimą. Pakvietė V. Sa
dauską paskaityti keletu skyre
lių iš autorės kančių odisėjos.

Po to pakvietė kun. dr. J. 
Prunskį knygai komentuoti. Rei 
kia pripažinti, kad kun. Pruns | 
kis vietomis susijaudinęs citavo 
autorės baisias kančias ir išgy
venimus Sibiro taigose. Priminė 
grobuoniškus Sovietų tikslus ii 
tautas, kurios neša vergijos jun 
ga. Skaitmenimis pavaizdavo 
Sovietų įsigalėjimų, tautų paver 
girną ir milijonus nukankintų. 
Tiesiog šiurpą sukelia tie vaiz 
dai ir jų aptarimas.

Visi smarkiai plojome ir dėko
jome kun. dr. J. Prunskiui už 
tokį įspūdingą knygos prista
tymą.

Po to J. Petrauskas pakvietė 
rinktinės vada VI. Išganaitį tar
ti keletą žodžiu apie knvgos iš 
leidimą. VI. Išganaitis suminėjo 
Šaulių Sąjungos tikslus ir norų 
paremti autorius,, J<urie paraše 
tokias vertingas knygas.

Po to J. Petrauskas pakvietė 
šeimininkes pavaišinti dalyvius 
sumuštiniais, pyragaičiai ir ka
vute. Vaišindamiesi dalinomės 
įspūdžiais ir komentavome apie 
komunistų agentų infiltravimą 
į mūsų tarpą. Pasirodo, ir gen. 
Petronis atvyko i Ameriką ir 
drumsčia mūsų tautiečių tarpe

R.ikia manyti, kad apie 70 
lygu. Knygos kaina $6. 121 , 
islamo. Viršelis pieštas daili- '

I i ičio. Gana įspūdingas.
“Draugo” spaustuvė.

* * *

knygų susijaudinęs ir su
dėmesiu be pertraukos 

Turini surasti lei- 
tučtuojau iš-

3 U 
rinko J

'Ldehu
perskaičiau.
dėj ir vertėjų 
ve *sh j anglų kalbų ir supažin- *
dinti pasaulį su tuo teroru, kurį 
rusai atnešė ir neša pasauliui.

K. Paulius

— Stasys Tikuišis iš Rock- į 
ford, Iii., pratęsė prenumeratą ‘ 
vi neriems metams ir pridėjo 
10 doL auką. Nuoširdi padėka 
už auką ir nuolatinę parama. J

I

— Dėkui Domui Žiogui iš 
Delhi, Ontario’, Canada, 
numerates pratęsimą ir 
ierių auką.-

— Nellie 
Hampshire, 
atostogauja 
quette Parke, Chicagoje. Ji už-’ 
mokėjo už vienerių metų pre-; 
numeratą ir pridėjo £20 auką.1 
Nuoširdžiai dėkojame ir linkime 
geru atostogų.

— šie Naujienų skaitytojai1 
pratęsė prenumeratą ir pridėjo 
aukas: Pranas Kraujalis iš St.! 
Petei-sburiį. Ela. — $10, K. Ei-1

už pre-'
20 do-’

i

Kaškonienė 
dabartiniu

pas gimines Mar
laiku j

i

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to sayuegulartyl

txi

Quarterly 

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

earn upto * '8%

— St. Pctersburgo Lietuvių 
klubo sekrete A «> Aldonos Kruli- 
kas dabar links adresas yra: 7003 
Sunset Way, Apt. 6, St. Peters
burg Beach, FL 33706. Telefo
nas (813) 367-1231.

— St. Petersburg© ALTo sky
riaus naują valdybą sudaro: pir
mininkas — inž. A. šukvs, sek
retorė — O. Galvydienė, iždi
ninkė — J. B’inderienė, spaudos 
ir informacijos vadovas — P. 
Polteraitis, parengimų vadovė 
— I. Valauskienė, parengimų 
vadovės padėjėja — E. Pur- 
tulienė.

Lietuvos Kariuomenės 
šventės minėjimas St. Peters- 

I burge. Lapkričio mėn. 22 dienų 
I vai. popiet šv. Vardo bažny
čioje, Gulfporte, bus atlaikytos 
iškilmingos pamaldos už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės. Lap
kričio mėn. 24 d. 6 vaL vak. Lie
tuvių klubo patalpose įvyks Lie
tuvos Kariuomenės šventės mi- 
nėjimas ir pagerbimas visų ki- 

dukas iš Downers Grove, Ill. —-• tų, kurie gindami Lietuvos lais
vi 0, Leokadija Cesekas iš St. Pe-} vę savo gyvybes paaukojo, kad 

Lietuva būtų laisva. Bus įdomi, 
tai dienai pritaikinta, programa. 
įėjimas laisvas. Po minėjimo — 
kavutė.

tersburg, Fla. — $10, A. Sur-! 
villa iš Allegan, Mich., — .$10, ’ 
Augustas Paškonis iš Downers' 
Grove, 111. — $5, Ignas Serapinas ' 
iš Marquette Parko, Chicagoje} 
— $5. Kazys Keblis iš Tucson,1 
Arizona — $5, ir Jonis Bukolas 
iš Washington, III. — $3. Nuo
širdi padėka visiems.

sae ua for 
UQtRt financing 

AT OUR LOW RAT5
WITH REPAYMENT 

Pit your -income

^^«ailNSURLI

Mut UaFFederal 
Savings and Loan

222 WEST CELMAX ROAD

Ptm Kawavnui, Praiaetf

BOTTRSi Mon.Tue.Fri.9-4

SEBVING CHICAGO AND SUBUBBS SINCE 1905

CKIGAGO, ILLINOIS 6059

Hwoet Vlrfinla 7*7747

Thur.9-8 Sat. ^-1

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
•Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimug.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR 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. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Gulima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 ^persiuntimo išlaidoms.

18.00

$4.00
$3.00

$2.00

17S» So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60605

— Dail. J. Juodžio 70 m. am
žiaus ir 50 m. kūrybinio darbo 
sukakties minėjimą surengė jo 
žmona Monika su giminėmis St. 
Pelersburgo Lietuvių klube spa
lio mėn. 22 d. vakarienės, dai
nų, tautinių šokių bei pasilinks
minimo fone.

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų savininku organizacijos 
susirinkimas įvyks lapkričio 
mėn. 13 d. 7:30 vaL vak., parapi
jos salėje. Susirinkimas vyks 
viena savaite anksčiau. Priėžas-

čių — Vilija Nasvytytė, sk. vy
čių — Remigijus Belzinskas, j. 
skautų — Marius Juodišius, ry* | 
šininkas su BSA — Vytautas 
Staskus ir koordinatorė — Ste
fa Gelgaudienė.

Virš minėtų vienetų nariai 
kviečiami jau dabar rezervuoti < 

i laiką sąskrydžiui savo planouse’ 
i būtų ne tik gausus, bet kartu 
I naudingas, įdomus ir nuotaikin-, 

gas.
Pasisakymai, siūlymai ir pa

geidavimai yra laukiami iki atei- 
į narčių metų sausio 15 dienos. 
’ S usti Stefai Geleaudienei, 2216 
Coventry Rd. Cleveland Hts., 
OH 44118 — tel. (216) 321-4751.

VLIKo VEIKLOS GAIRĖS M
- (Atkelta iš 3-čio puslapio) 

nominei būklei, didės spaudi
mas sumažinti šias išlaidas, 

vadus būti 
i pri

imti realistinius Vakarų pasiū
lymus, liečiančius ginklavimo 
apribojimą ir sumažinimą. Ta 
čiau nežiūrint šio spaudi
mo, sovietai stengsis išlaiky
ti esamą paritetą su JAV. Ka
rinė galia liks dar ilgą laiką do- 

sovietų užsienio

tis: įvykstantis parapijos baza-Aas vers sovietų 
ras. Visi nariai privalo daly-i daugiau pasiruošusiems 
vauti ir aptarti svarb’us reikalus. ' 

Juozas Skeivys, vieepirm. j

— SLA 134-osios Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks lapkričio 
14 d., šeštadienį, 12 vai., Chica
go Savings bendrovės patalpose, 
(>201 S. Western Ave. Visos na-į 
rėš kviečiamos dalyvauti. Bus j minuojanti 
”aišės. Valdyba j politika.

 j Politiniai ir stateginiai mo- 
e i tyvai ir ir toliau veiks ir pa- 

Laiškas Redakcijai jIaikvs sovietų siekimus didinti J I įtaką ir galią tarptautinėje 
arenoje. Kad sumažintų sun_ 

j kumusr kylančius dėl alyvos 
‘ šaltinių mažėjimo, stengsis įsi- 
I tvirtinti Persijos įlankoje.

Antra, Sovietų Sąjunga gali 
Daug aukoti negaliu, nes kaip; Panaudoti spaudimą į Aakarų 

^pensininkas nepėrdaug uždirbu, j Europą, stengdamasi išskirti 
Kai “algą” kiek nors pakels, tai ir A akarų Europą. Skili- 
vėl jus paremsiu.

_šia proga sveikinu. ir visą1 
Naujienų personalą, linkėdamas 
sėkmės taip sunkiame lietuviš
kos spaudos darbe, o svarbiau
sia — nepavargti.

Jūsų —
Z. Pulianauskas 
Hamilton, Ont.

šiuo siunčiu 80 kanadiškių! 
dol. čekį Naujienų prenumera
tai apmokėti. Likutį nuo pre
numeratos skiriu Naujienoms 
paremti.

SĄSKRYDIS BEAUMONT
STOVYKLAVIETĖJE

1982 m. gegužės 28-31 dieno- 
mis, Memorial Day savaitgaly j e, 

• įvyks ; vyr. skgučių, sk. vyčių, 
gintarių ir j. Rudžių sąskrydis, 
prie Clęyelando,, Beaumont sto-;• 
vykioje. •A' :

Vadovybės --kvietimu, Clevę- 
landas — Neringos Tn., Pilėnų- 
I’m-ir Klaipėd<^į>Vt. — sutiko 
būti Sąskrydžio organizatoriais j 
ir rengėjais. Atsakingąjį rengi- 
nio komitetą sudaro: vyr. skau-

Kool-Aid...On AStick
BRAND SOFT DRINK MIX

FrozenSuckers
1 envelope KOOL-AID® 

Unsweetened Soft Drink Mix, 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

Dissolve soft drink mix and 
sugar in water. Pour into 
plastic ice-cube trays or 
small papercups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
eačfk Freeze until firm. 
Makesabout 20.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
yra >enlauriių didžiausia ir turtingiausia Uetuvių tratemalinė ar- 

Cankaclja, lietuviams ištikimai tarnaujanti Jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultūriniu* darbui. gelb«ti Ir kitiem*, kurie 
darbus dirba.

8LA —Ižmokėlc daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doterfi 
•pdr^uUų savo nariami.

gLA — *pdrau(ftia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na- 
rlama patarnauja tik savišalpos pagrindu,

Kiekvienas lietuvis Ir lietuvių draugai gili 
Susivienijime apsidrausti Dd $10.000.

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai

— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: ui 
$1,000 apdnudoa minia temoka tik $3.00 metama.

ŠIA — kuopų vyra rišome lietuvių kolonijoje. Kreipkite 
1 fivo apylinkės SLA kuopų veikėjui jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA KrašytL

4 Galite kreiptis tr tiesiai 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCI OF AMtMICA 
York. M. Y. 10001 

M7 W. MCA St 
TaL (III) M-ftlf

. i - ' ‘ ‘ -.................. . --------------------------------------------------------------- .... . .... .  4

REAL ESTATE.
KvmI, Ž»m4 — P«rd«vlmul 
KKAL ESTATE FOR SALB f IIAL B5TATB FOX iALf

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACUŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS ijf
B MAMŲ PIRKIMAS * PARDAVIMAS • VALDYMAI »

• NOTARIATAS • VERTIMAI. £įf

FISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY! JI
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

Arti 73-č’os ir Campbell 2 butu me 
dinis, tik $38,500.

Arti 71-mos ir Francisco 2 butų mū
rinis.
Ten pat — 4 butų mūrinis.

j Brighton Parke 2 butų mūrinis.

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

Skambinti 4eL 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ir

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos' miesto iskflmą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, Brelt, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTJ1 

4514 S. Talman Ava. 
TeL 927-3559

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

Pirkite senoviškai
2 butų mūrinis namas, naujas 

oa]į | stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

mui padidinti, sovietai 
panaudoti griežtą liniją, kiek 
tai liečia globalinę karinę stra;

I tegija ir daryti nuolaidas Va-| — ~~
karų Europoje, turint galvoje! • 4 butų mūrinis, apie $9,000 
dabartinius polinkius Vakarų 
Europoje išlaikyti detantę bet 

j kuria kaina.
Politinė ir ekonominė situa

cija Sovietų Sąjungos gali žy
miai paliesti Ry tų Europą J 
1980 m. dekadoje. Sovietų Są
junga, netekusi poveikio eko
nominių priemenių, bet būda
ma pasiryžusi kontroliuoti Ry
tų Europos imperiją, gali būti 
verčiama palaikyti savo domi
navimą bauginimu ir grąsini. 
mu panaudoti jėgą. į

Rimti
m ai Rytų Europoje gali 
prie politinių 
vidaus padėties 
jos, kam sovietai yra ypatin 
gai jautrūs. Iki

nuomos. Atskiri ‘ gazo šildymai.
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

j Dengiame ir taisome visų rū- 
Į šių stogus. Už darbą garan- 
I tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

3 Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

• Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 

! nes pardavėjas duoda paskolą 
‘1 seniau imamais procentais.

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2644 Wast S*,h Street ; 
TeL REpubllc 7-1741

ekonominiai sunku
vesti .4

neramumų ir
nestabilizaci-

VALDIS REALTY^ •
2644 W. 691h St. ‘ 

(Lithuanian Pląza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avinu*, 

Chicigo, !IL 6063Z T»l. YA 7-5980

šiol sovietai 
yra turėję sunkumų, neramu
mų, reformų siekimo daugiau
sia viename krašte. Ateinanti 
dekada gali atnešti iš karto to
kius išsiveržimus tarpe nera
maus elito ir gyventojų vienu 
metu keliuose kraštuose.

(Bus daugiau)

— Illinois gubernatoriaus J. 
Thompsons draugas, advokatas 
Dan K. Webb gavo iš Illinois 
valstijos 123 tū'kst. dolerių ui 
gintas bylas.

Dovanai į akis nežiūrėk!

ENERGY 
WISE

a'čarnolircoror
«*ocw pcirBrtul than yo*

Prašom palikti savo telefono nu 
merį automatiniame aparate.

“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 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago. IL 60629.

Notary Publk
. INCOMB TAX SBRVICB \ 

4159 S. Maplawaad. Td. 254-74M 
Taip pat daromi vertimai, atminty 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra- 

iymai Ir kitokį blankaL

HOMEOWNERS POLICY
P. Zepolis, A#errf 
8208^ W. 95Ht St 
Everg. Padą III. 
40642. - 424-U54 V

Snte Far*n Fir-? and Casualty Covpvv

— Čado prezidentas prašo Su
dano pagalbos sutvarkyti gene
rolo Habre karius^ sauvaliau
jančius pasieniuose.

— Amerikos pajėgumas nau
doti erdvėlaivį ‘Columbia ’antrą 
kartą pakėlė dolerio vertę.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: nuo ® nt*
6 vai vak. Sežtadienl nuo

8 vaL ryto iki 12 vai d. 
Ir pagal cusitarim*.

TU. 776-5162 arta 776-51II
1648 West 6 3rd Street

CMea«o. m. 60629

Helps Shrink 
Swelling Of > 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases rives 
prompt, temporary relief for 
nours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues,then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H*. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje,

PlkKITE JAV TAUPYMO BONUS

6 — Naujienom, Chicago, 8, I1L ' Friday, November 13, 1981'




