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STREIKĄ BAIGĖ PASKUTINĖS 
LENKŲ KASYKLOS DARBININKAI
DARBININKAI NESIRENGIA PRADĖTI DARBO, KOL 

KASYKLOSE BUS,GINKLUOTI LENKŲ KARIAI

VARŠUVA, L'.nkiją. — Pir- Į angliakasiai valdžios atstovams 
mad.’enio’ -naktį streiką baigė nedavė*-streiko komiteto narių 
Piasto kasyklų darbininkai, iš
ėjo iš kasyklų, ir nuėjo namo', — 
pranešė lenkų radijas. Dabar. 
streiką baigė visi lenkų anglia
kasiai.

Streikas baigias, bet 
ninkąi dar nepradėjo
Antradieni darbas pradėtas įvai
riose kitose dirbtuvės?, bet ang
liakasiai nesirengia leistis į ka
syklas ir pradėti darbo. Anglia
kasiai nepradės darbo, kol tuo 
reikalu nesūsitars su- dabartine 
Lenkijos - valdžia. - - Pasitarimai 
užims daugiau laiko. Manoma, 
kad be Naujų Metų apie darbo 
pradžią ir kaĮbos negali būti. 
Piasto kasyklų darbininkai, pra
buvę kasyklose. 15 dienų, neturi 
jokio noro "ir vėl skubiai leistis 
j kasyklas. <■ ' :

Nedirbs, kol kasyklose 
bus-kareivio / . . .

Lenkų angliakasiai pranešė 
vyriausybei, kad jie nesileis i 
kasyklas, kol kasyklų srityje 
bus ginkluotų karių. Kariai pri
valo apleisti kasyklų .sritį, jeigu 
valdžia norį,. kad angliakasiai 
pradėtų darbų kasyklose.

Antra, angliakasiai nepradės 
darbo, jei policiją-klausinės, tar
dys į ir grasins' ' angliakasiams 
Angliakasiai .nori, kad būtų pa
leisti visi Lenkijos:-angliakasiai, 
kad niekas prie jų nesikabinėtų 
ir kad jiems būtu , teista grįžti 
į darbą. Jeigu lenkų valdžia lai
kys suėmusi angliakasius ir ne 
leis suimtiesiems leistis į ka
syklas ir dirbti kartu su kitais 
angliakasiais, tai' anglrakasiai 
nepradės darbo.

Manoma,, kad Jaruzelskis pa
leis visus suimtus ir įtariamus 
angliakasius ir leis jiems kartu 
su kitais pradėti darbą kitą pir
madienį. Kariai išleido visus 
Piasto angliakasius.

Darbą pradėjo, bet 
nebedirba

vardų. Iš Piasto kasyklų į pa
viršių iškilo 936 angliakasiai ir 
grupėmis išvažinėjo į namus.

Plieno, audimo, valymo' ir ki
tose pramonės šakose pradėtas 
darbas, bet visi mato, kad darbo 
našumas labai mažas, į dirbtu
ves grįžę darbininkai daugiau 
kalba, negu dirba. Žinias kon
troliuoja kariai, todėl suėję dar
bininkai nori daugiau sužinoti 
iš kilų darban atėjusių darbi
ninkų.

Žinioms sklisti kenkia ir laik
raščių pardavėjų streikas. Val
džia prispausdino laikraščių, bet 
pardavėjai streikuoja. Jie reika- j 
laują, kad būtų panaikintas ka
ro stovis ir gatvės būtų saugios. 
Dabar laikraščiai spausdina tik
tai karių paruoštus įstatymus.

Jaruzelskis nemėgsta
Solidarumo unijos

Visa Lenkija labai gerai žino, 
kad generolas V. Jaruzelskis, I 
Brežnevo paskirtas Lenkijos ko
munistų partijos pirmininko pa
reigoms, keliais atvejais pareiš
kė, jog Solillarumo veikia nie
kad nebus tokia^ pati, kokia ji I 
buvo praeitais metais. Jaruzels
kis mano’, kad jis, kartu su mar
šalu Kulikovu ir Lenkijoj esan
čiais • Sovietų kariais, pajėgs 
primesti-lenkams savo valią, bet 
taip' neatrodo. .

Jaruzelskis, žino, kad Lenkijoj 
buvo veik dešimt milijonų Soli
darumo unijds narių. Visiems
aišku, kad kiro stovis buvo pa- kė su juo tartis.

PATARIA NIEKO NEDUOTI t 
LENKŲ KARIAMS

WASHINGTON, D.C. Len-j 
kijos ambasadorius Japonijoje 
atskrido' į Washingtona ir pa- j 
prašė, kad Washingtcno vyriau- i 
sybė duotų jam tremtinio teises. Į 
Lenkų ambasadorius Zdzislav i 
Rurarz padarė labai platų pa-j 
reiškimą Kongreso atstovams.

Buvęs, lenkų ambasadoiius ' 
Japonijoje patarė neduoti da
bartinei lenkų vyriausybeB'jo’kio 

, maisto, paskolų .ir n evesii jokios 
prekybos. “Apgatrlingai r lenkų 
karių valdžiai neduokite nė. 
vieno cento”, patarė buvęs am
basadorius. •;

— Ne tik Jaruzelskis, bet ir 
kiti jo bendradarbiai yra sukti 
apgavikai, kuriais negalima pa-
sitikėti. Jie bendradarbiauja su 
Sovietu kariais,'— pasakoja bu
vęs lenkų ambasadJiius Bū
rą rz.

kai 
isi-

- - Jau praėjo du metai, 
So’ zietų ginkluotos pajėgos 
veržė į Afganistaną, bandyda
mos pavergti labiausiai laisvę 
jftjdkręią tautą. >Visrems - butu 
darug 'geriau, jei1 rusif grek-Tau 
atšauktų savo karines jėgas iš 
Afganistano.

— Afganistaniečiai' neleidžia 
rusams kontroliuoti daugiau 
negu pusę savo teritorijos.

skelbtas, svarbiausia, prieš Soli
darumo unijos narius. Jaruzels
kis dabar ieško būdų, kaip rasti 
bendra kalba su Solidarumo 
unijos vadais. Jis manė, kad ga
lės paveikti Lešek Valensą. Bet 
Valensa, patyręs apie Jaruzels- 
kio vartojamą prievartą, atsUa-

Kiekvienoje lenkų angliakasių 
kasykloje buvo sudarytas strei
ko komitetas.' Streiką pabaigus, 
komitetas buvo paleistas. Lenkų 
kariai ir policija norėjo patirti 
streiko komitete? sąstatą, bet

KALENDORELIS

Gruodžio 30: Sabinas, Audri- 
lė, Davis, Ennė, Girdis, Audro
nė, Krioklis.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:27.
Oras debesuotas, ne toks 

Jaltas.

Senatorius Frank Savickas pareiškė, kad 
tuos Atstovų Rūmų nario pareigoms. Jis 
pritarimą, bet jis nenori vesti rinkiminės 

populiariu partijdfe nariu.

jis nekandida- 
gavo partijos 
kovos su kitu

Prezidentas Reaganas paskelbė priemones, kuriomis už- 
d^aus Sovietų agentams pirkti elektroninius įrengimus 
Ameriku^ė.7 Tapp 7>at bus- uždrausta ^Sovietų-* 

nusileisti Amerikos aerodromuose.

FRANK SAVICKAS ATSISAKĖ
KANDIDATUOTI Į KONGRESĄ

REAGANAS YRA PASIRYŽĘS PARDUOTI TAIKANTI
REIK ALINGAS LĖKTUVŲ IR KITŲ GINKLŲ DALIS

IMASI GRIEŽTU PRIEMONIŲ PRIEŠ 
JARUZELSKĮ IR BREŽNEVĄ

SOVIETŲ VALDŽIA NESILAIKO HELSINKIO AKTŲ, 
VERŽIASI I KAIMYNINES VALSTYBES

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas, pasitaręs su

• viceprezidentu George Bush ir 
patarėju Edwin Meese, nutarė 
imtis griežtų priemonių ne tik 
prieš Jaruzelskid valdomą Len
kijos vyriausybę, bet ir prieš 
Brežnevo vadovaujamą Sovietų 
Sąjungą.

Prezidentas nustatė, kad So- i
| vielų Sąjunga privertė Lenkijos 

vyriausybe skelbti karo' stovŲ 
imtis griežtų priemonių prieš

į Solidarumo uniją, vartoti karių 1 
j prievartą prieš streikuojančius 
Į Lenkijos darbininkus, todėl pre- 
Į zidenlas imasi griežtų priemo
nių prieš Sovietų Sąjungą ir 
Lenkijos karinę iiktatūrą.

Prezidentas Reaganas, atsa-

CHICAGO, Ill. — Demokratų Panašioje padėtyje yra Atslo- 
partijos vienybės sumetimais, f vų Rūmų narys John G. Fary 
senatorius Frank Savickas pir-' ir W. O. Liniarskis. J. G. Fary 
madisnio vakarą pareiškė, kad 
jis atsisakė kandidatuoti į JAV 
Kongresą iš 3-ojo rinkiminio 
d Įstrik to.

jau kelis kartus buvo išrinktas 
ir buvo naudingas vietos žmo
nėms. Yra pagrindo manyti, 
kad jis ir vėl bus išrinktas, o kur 
atsidurs kitą rekomendavusieji?

PRASIDĖJO FOTOGRAFO
W. WILLIAMS BYLA

ATLANTA, Ga. - Pirmadie
nį prasidėjo 23 melų amžiaus 
Wayne Williams byla. Jis kal
tinamas nužudymu dviejų jau
nų juodžių ir įmetimu jų lavo- 

1 nų į nedideli užmiesčio upelį, 
j FBI turi duomenų, kad jis nu
žudė kitus 17 jaunų berniukų, 
bet manoma, kad teismo spren
dimui užteks įrodyti, kad jis už
mušė du jaunuolius.

Atlantos juodžius žmones 
buvo apėmusi panika. Jie bijojo 
vaikus išleisti į gatvę. Jie buvo 
įsitikinę, kad baltieji ar baltasis 
žudė juodukus, kol atvykę FBI 
agentai ištvrė reikalą ir nusta-

kydamas į Brežnevo neigiau-ą j tė, kad du juodukus nužudė W.
Williams.laišką, jam priminė, kad Sovie

tų Sąjunga laužo baigminio 
Reisinio akto nutarimus ir jėga, 
veržiasi j kaimyninės valstybes.. 
Sovietų Sąjunga ją-u seniai tu
rėjo atšaukti -savo' ginkluotas 
pajėgas iš Afganistano, tuo tar
pu dabar siunčia gausesnius So
vietų karo dalinius, kad galėtų 
pavergti laisvę pamilusią afga
nistaniečių tautą, šiandien Afga-1 
nistane yra daugiau Sovietui 
ginkluotų pajėgų, bet rusai dar 
nekontroliuoja. nei pusės Afga
nistano teritorijos. Juo greičiau 
rusai išsikels iš Afganistano, tuo 
lengviau bus nustatyti taiką pa 
čiame Afganistane ir ramyb< 
kaimyninėse valstybėse.

Šiandien aiškiai nustatyta, 
kad Sovietų kariuomenės vada. ‘ 
privertė premjerą Jaruzelskį už 
praeitą sekmadienį paskelbti 
karo stovį Lenkijoje ir panau
doti karišką galią prieš Solida
rumo unijos vadus, siekiančius 
demokratinės tvarkos ne tii 
darbininkų unijose, bet ir kituo 
sc Lenkijos gyvenimo sluoks 
niuose.

Prezidentas Beaganas. pasita
ręs su atsakingais saugumo pa
reigūnais, nutarė uždrausti So 
vielų laivams įplaukti į 10 Am u 
rikos uostų. Amerikos laivai ne 

kon

FBI agentai specialiais mikro
skopais įrodė, kad rasta 
lianrso odos .dalelyčių prie nužu- 
<«ytųjų kaklo’. Williams nežino
jo, kad žmogaus oda taip leng
vai lupasi, kai žmogus ranka pa
spaudžia stipriau. Vietoje lieka 
neįžiūrimos spaudėjo lupynėlės, 
kurios šiuo atveju ir buvo foto
grafo Williams nelaimė. Kiek
vieno žmogaus odos lupynė’čs 
yra kitokios. Padidinami stiklai 
parodo skirtumą.

Williams teisėjui pareiškė, 
kad jis nekaltas, kad niekas jo 
nematė žudant jaunuolius.

Senatorius F. Savickas turėjo 
demokratų partijos paramą ir 
pritarimą, bet jis apsigalvojo, 
kad jo kandidatavimas skaldo 
partiją. Tame pačiame distrikle 
eis kova tarp dviejų populiarių 
kandidatu. Atstovu Rūmu narvs *■ " Martin Russo jau buvo' išrink- Į 
tas keturiems terminams. Jis! 
yra gabus ir veiklus atstovas, j 
Jis pareiškė, kad jis kandidatuos l 
net ir,tuo atveju, jeigu neturėsi 
partijos paramos. Sen. Savickas 
pamatė, kad šia iarpusavio kova 
gali pasinaudoti respublikonai. Sovietų Sąjungai priemones na-įplauks į Sovietų vaidži

GROMYKA PASIKVIETĖ 
JAV AMBASADORIŲ

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalu mi-v • K j

msteris Andrei Gromyka vakar. 
pasikvietė JAV ambasadorių į 
užsienio ministeriją. Gromyka ! 
jam liepė pranešti JAV vyriau
sybei. kad ji nesikištų į Lenkijos 
vidaus reikalus.

Vakar prez. Reaganas už- 
draudė amerikiečiams parduoti i

sėjas pradėjo rinkti prisiekusius 
teisėjus, kurie turės sekti bylos 
eigą ir vėliau nuspręsti, ar W. 
Williams kaltas dviejų juodukų 
pasmaugimu. Teisėjas uždraudė 
skelbti prisiekusiųjų teisėjų var
duos ir juos fotografuoti.

lektroninių įrengimų Si 
Sąjungai. Prezidentas pc 
risus pareigūnus neteikti

v 
suves ar k

vietų 
rspės 
žinų

mzc’skis nenori, kad S> 
rininkai pasirodytų Var- 

ų miestų gatvėse.

Kai demokratai tarp savęs pe
šasi, tai respublikonai visuo
met laimi.

traliuojamus uostus.
Prezidentas Reaganas 

draudė Šovinių lėktuvams skris
ti į Amerikos aerodromus. Susi
tarimas Ąakė, kad Amerikos ke 
Liviniai lėktuvai gali skristi j . 
Sovietų aerodromus, o Sovietų j 
transporto lėktuvai gali atskristi1 
į Amerikos aerodromus, bet 
Amerikos lėktuvai jau seniai j 
neskrenda į Sovietų aerodro
mus, o Sovietu lėktuvai vis at-1 

kd neminėdamas apie įsikišimą } skranda į Amerikos aerodro- 
į Sovietų Rusiją.

l tūralių dujų vamzdžiams tiesti, ! 
I elektroniniu masinu ir uždrau- *
I dė Sovietų lėktuvams nusileisti 
JAV aerodromuose. Matyt, kad 
Gromyka šiuos nutarimus skai-. 
to Amerikos įsikišimu į Lenki- ■ 
jos vidaus reikalus, nes jie lie- 

įsakiusią 
paskelbti karo stovį Lenkijoj ir 
sužlugdyti Solidarumo unijos 
veiklą. Gromyka patarė Ameri
kai nesikišti į Lenkiją, visai nie-

Antradienį aukso u ne ja

ir 
ta- 
31.

Savickas patarė burmlstrei 
J. Byme apsigalvoti

j Senatorius Savickas nuodug
niai apsvarstė visą reikalą ir pa- čia Sovietų Sąjungą, 
tarė burmistrei apsigalvoti.
turėjo visą partijos paramą 
būtų gavęs partijos balsus, 
čiau, turint galvoje atstovo
Russo nusistatyme kandidatuoti

* savarankiškai, galėjd susidaryti 
respublikonams naudinga pa
dėtis.

Visi partijos politikai yra įsi
tikinę, kad senatorius Savickas, 
atsisakydamas kandidatuoti į 
JAV Kongresą, padarė partijai 
naudingą patarnavimą. Galimas 
daiktas, 
kentėti,

kad jis pats gali nu
neš nežinia, ar jam pa- 
kita tokia proga kandi 
į JAV Kongresą, betdatuoti 

reikia manyti, kad tokių progų

mus. Dabar ir Sovietų lėktuvai 
negalės atskristi i Amerikos

— Prez. Reaganas yra įsitiki- aerodromus.
nęs. kad natūralių dujų siunti
mas iš šiaurės Rusijos į Vaka
rų Europą paties rusams paverg
ti Vakarų Europos tautas. JAV 
neskolins pinigų vamzdžiams 
pravesti. .

Amerikos lėktuvai kelis k^r 
tus nuskrido j Maskvos nurody
tus aerodromus, bet Sovietų pa
reigūnai pradėjo kabinėtis ir 
tikrinti Amerikos lėktuvus ir la- 
kūnus. Be to. Sovietų valdžia • 

‘ gąsdina rusus bausmėmis, jeigu
— Jeigu gon. Jaruzelskis ne- jie naudosis JAV lėktuvų pila” i 

susitars su Solidarumd unijos Davimais savo kelionėms, 
veikėjais, tai lenkų dirbtuvėse 
darbas bus labai lėtas.

į Lenkijoj, grąžinti vi- 
Lenkijcs pi’ieciams pa- 

nevar-

nės vadus, įsakydamas jiems 
nesikišti į Lenkijos vidaus rei
kalus. Kol š e rūkalai nebus su
darkyti, tegu Brežnevas nelau
kia jokių pagerinimų abiejų 
va Įsi y i) i ų sa n t y k i učse.

Pr-z. Reaganas taip pat pata
rė dabartinei Lenkijos kariuo
menės vadovybei panaikinti ki
ro st 
s:em;
gr.nd’r.es žmonių
toti prievarh^s prieš Solidarum J 
unijos veikėjus bei darbininkus.

Prezidentas yra gerai infor
muotas apie sunkią Lenkijos 
ekonominę būklę. JAV vyriau
sybė rv’.eiks jokios ekonominės 
paramas dabartinei karių vv- 
riausybei, kol nebus panaikintas 
karo stovis ir krašto gyvento-

Prez. Reaganas prašo Brežne- jams nebus grąžintos pagrindi- 
vą suvaldyti Soviety karinome- nes žmonių teisės.
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MOČIUTĖS TILTELIS
(HL Pensininkų klubo premijuota novelė)

(Tęsinys)

— Nepaisyk mano svaičioji
mu, aš juokauju, — raminu, bet 
dė. v sa ko paaiškinu, kad Rubi- 
nura.> >ra romėnų upė, per ku
lią dar prieš Kristaus gimimą 
toks Cezaris persikėlė ir nuga 
įėjo ne lik kitas romėnų kiltis, 
bet užkariavo daugybe aplinki- 
n u valstybių.

Apie ką tu čia dabar šneki? 
nesupranta močiutė. — Ko

dus, dantis apžiūrėti, o pradėjai 
pasakas pasako’ti.

— Kaip gi kitaip, atsakau,
— apžiūrėsiu, bet pajuokauti 
irgi ne pro šalį.

Daugiau juokų nebekrečiu, 
nes močiutė guli kaip ant adatų. 
Apčiupinėjo dantis, pastumdau 
tiltelį, pajudinu jo prieki.

— (rali susičiaupti, liepiu 
jai, dar stipriai laikosi. Teks 
palaukti.

Va, tau, ir po traukimo
— atsidūsta močiutė, atsikelia 
nuo lovos, nusišluosto veidą, pa 
siiina savo puoduką arbatos ir 
nepatenkinta siurbčioja.

— Kaip atrodo', ar kitą savai
tę itšrauksime?

— Nekalbėk niekų, atsišne
ku. Teks dar mėnesį palaukti — 
priekį per mažai judinai.

O Tu, Viešpatie. sude
juoja. Tiltas maskatuoja kaip 
skepeta į visus šonus, negaliu 
kąsnio praryti, visą savai k 
skysčiais maitinausi!

Nieko nepadarysi. Važiuok 
į ligoninę, ten bematant iš
trauks! — šaltai atkertu ir lau
kiu koTji baigs gerti arbatą. Ta 
da liepiu vėl atsigulti į lovą. Pa
imu nuo komodos lempą, duo
du ją močiutei į rankas ir lie 
piu laikyti taip, kad šviesa kris
tų ant veido. Dabar atlosiu gal
vą, dar sykį nulaikau šviesą ir 
liepiu išsižioti.

— Kad išsižiojai, tai išsižio 
jai, — juokauju vėl, kaip tas 
vaikas per klebono pamoką apie 
pirmąją ko'muniją, kad net vi-

ENERGY

vsc of 
to once a day. after tha 
waning meal, and cut 
eocasal ve use of

duriai matyti!
Močiutę suima juokas. Ji pra-1 

deda žiopčioti, dusdama ryja 
seiles, paleidžia iš rankų lempą.

— Man darbą trukdai, — per-j 
spėju ją. — Ant tiltelio dar nė} 
vienos kojos nebeprimenu. Pat . 
sau pagalvoju dar sykį apie Ru- . 
bikono upę, bet močiutei to var- i 
do nebe primenu. Visus pasiren | 
gimus pradedame iš naujo, ši • 
kartą suimu tiltelio priekį, bet j 
pirštai apsipila seilėmis ir jis iš- j 
slysta. Močiutės kaktą išpila pra- • 
kaitas, o rankos ima drebėti. Aš 
vėl grabaliojo po burną, ieško { 
dama kurioje vietoje galėčiau • 
stipriau įsikibti į dantis.

— Ar skauda? — klausiu ju-į 
dindama tiltelį bet prisimenu. { 
kad mano ranka neleidžia jai i 
atsakyti. Ji tik neaiškiai kažka I ~ * i
sumarmaliuoja.

Matai, kai dantistas Kalbi- j 
na. pacientas turi tylėti, kol ne- j 
pašalina savo instrumentų iš I 
burnos, rimtai aiškinu.

— Neskauda, vaikeli, neskau-1 
da, — atsako ji, kai ištraukiau 
pirštus iš jos burnos.

Tai dar syki išsižiok!
Aš ištraukiu nosinę, su ja su l 

griebiu tiltelį ir iš visų jėgų pa- 1 
traukiu žemyn.

— N Ana, biesas, ir tiek, —Į 
piktai sumurmu, pašėlęs ' 
tvirtumas! i

.Močiutė nutf skausmo išsišie
pia, o kai išimu savo ranką iš 
burnos, sako:

šį karią lai pasukai! Visa 
burna geiia, liežuvio negaliu pa
judinti ! k

.Ji .man pataria atsinešti rep- į 
linkės, bet j u nebereikia. į

— Kaip nors apsieisiu, — at 1 
sakau jai, atvynioju nosinę ir Į 
parodau ištrauktą tiltelį. Ne- 
sigink, kad neskaudėjo. Net pa
žaliavai iš skausmo!

— Skauda labai, nejaučiu kas į 
burnoje dėdasi. i

Močiutei liepiu gulėti, nes da- j 
bar gali prasidėti visų išprana-; 
šauti nemalonumai. Jei kraujas.' 
nesustos, reikės šaukti gydytoją. 
Kol kas pavojaus nesimato. Dėl 
viso ko ištraukiu iš savo arba- i 
tos puoduke arbatžolių maišelį, į 
išspaudžiu dar gana šiltą skystį 
ir, uždėjusi jį ant apatinių dan- . 
tų toje vieloje, kur buvo tilte- į 
’is, liepiu stipriai sukasti. Į *- ■

— Šitaip laikyk, kad kraujas ’ 
sustotų, sakau savo pacien
tei. — o aš eisiu pasikalbėti su 
Xngele.

Močiutė palinguoja galva ir 
užsimerkia. Jai manęs šiuo me
tu nebereikia. Nekviečiame nei 
gydytojo, nei greitosios ^pa
galbos.

* £ *
Ilgą laiką iš 

negirdžiu, o lai
močiutės nieko 
ženklas, kad su 
oje ir daugiau 

dantų įraukti nereikia. Pavasa
riui įpusėjus, vieną šeštadienį 
“Rūtoje” sutikau Sutkuvienę.

(Bus daugiau)

i*

M?W* y. W^;

Marija Krauėiūnienė ir Paulina Vaitaitienė papuošė tris lietuviškas eglutes jų pačių ga
mintais šiaudinukais First National Bank of Ėvegreen Park’, ir dviejuose viešuose kny
gynuose Mdunt Greenwood ir Edgebrook vietovėse. Eglutės susilaukė daug dėmesio ir 
komplimentų? Paveiksle taip pat matome Lietuvos generalinę konsule ponią Juzę Dauž- 
vardienę, ku.l jau kelintą dešimtmetį aiškina ir moko, kaip puošiamos kalėdinės eglutės.

J KARIBUTAS

tiek

(Tęsinys)

Juozas Kaributas

Spektakliui pasibaigus, aplan
kiau ir užkulisį, kur užlikau ak
torių D. Banionį. beniaunantį 
parūką nuo galvos. Jis net aik
telėjo mane pamatęs. Po to jis 
ir kiti atskubėjo į J. Miltinio 
kambarį, kur praleido poią va
landų ;r palietė aktualius teatro 
klausimus. Vėliau turėjome sku- 

mm. 

Auksinis ruduo ir Europos teatrai
‘‘Žmogus iš La Mančos” 

Vilniuje

Nežinau iš kur ir kam
daug verstinių veikalų Lietuvos 
teatro repertuare. Ir koks dabar 
man. atvykusiam iš taip toli, pa
gal Don Kichotą, susidūrimas su 
Žmogum iš La Mančos? Nežiū
rint, kad šis veikalas anaiptol 
nesiderina su anais matytais, 
bet jis gana gerai išieškotas, su
vaidintas, suprastas ir, sakyčiau, 
be jokių priekaištų scenoje įkū
nytas. Jeį ne verstinis, aš jį iš- 
kelčiau į padanges, nes tikrai 
būtų verta. Paleiskim. kad ir 
pats Don Kichotas — J. Ryger- j 
tas savo rolėje stačiai sūbliz- j 
gėjo. Jo dainos, palydėtos pui- Į 
kids muzikos, buvo žavinčios. įI 
Dulcineja — I. Garasimavičiūtė 
kuri scenoje buvo ir mėtoma 
vėtoma, stačiai stebino savo ta
lentu. Vėlesniame veiksme ji li
ko suplėšytais rūbais, purvina 
suvalkiota, bet kaip tigrė karin
ga ir nepasiduodanti.

Besigėrėdamas tokiais ir kito
kiais vaidybos perliukais, užmir- 

- sau save, nustojau rūstauti, kam

garbes sargyba, juodam grani
te turi trtž% kad Lenkija ne
teko seifų milijonų. Lenkiu gal
vą aš jiems..., kur dabartinės 
Vakarų Vokietijos vadas čia 
atvykęs suklupo ant kelių... 
Gyvomis gėlėmis apklotas tas 
juodas granitas, kur kalba už 
tuos žuvusius. Ir mes norėjo
me gyventi laisvėje... Kartą 
gyventi. Valdžios pirkliai sukė
lė karą ir mus, štai, pasmerkė 
žiauriai ^mirčiai__ Č?a Stovint,

i nenoromis prašosi ašara ant vei- 
! do... Visa savo realybe atke- 
: liauja gyvenimo skeveldros kai* 
j bedamos, kad gyvenimas nėra 
I toks kakį kadaise įsivaizdavai 
j Dabar gi Varšuva, tą tragediją 
nepamiršus (nors tai pamiršti 
iš viso nėra galima), atsistačiu- 

; si nuostabiai gerai pagal senos 
formos kvartalus taip, kad net 
patikėti vargiai galima.

Aplankau Varšuvos 
lietuvius

- ------- —— ----- --—j i 
tiek daug verstinių veikalų čia 
dabar tenka matyti. Gal likir 
minė ironija, kad kaip tik ka 
da Vilniuje vaidino „Katedrą”. į 
ar "‘Mindaugą*’, aš turėjau iš-} 
vykti į provincijos teatrus, 

i
Mano studijų kolega Kava

liauskas vaidino tarną Sandą. 
Jis iš pagrindų keitė savo sod
rų balsą į senyvą. Na ir jam 
tas. žinoma, gražiai pavyko. Šią 
rolę jis atliko eskulapto uolu
mu. Ir kai patekau už kulisų, 
aš visus juos nesvietiškai išgy- 
riau. Keisti balsą, kartais būna į 
aktoriui labai pavojinga, kai jis • 
nėra tikras ar tą pakaitalą iš-j 
laikys geroje formoje. Kava
liauskui šitas pasigėrėtinai pa
vyko. Vakaras teko praleisti jo 
mieloje šeimoje ir apkalbėti mū-: 
sų bemerdintis išeivijos teatras 
ir jų brandus, išugdytas, išpuo
selėtas. gajus ir našus Lietu
voje.

Po Varšuvą pasidairius

Nebandysiu čia papasakoti jau 
šimtus kartų išpapasąkota Var
šuvos karo istoriją, nors ant; 
kiekvieno kampo primena ta di- į 
džiulę tragediją granito pamink- j 
i as. Centrinis gi, nežinomam ka- i 
reiviui, kur dieną naktį budi'

Jų būstinė VdxSuxcS
centre. Kukli ir nedidukė ta pa
talpėlė, iŠ kurios išeina, vieto
je buvusios Varsnos, — Žibu
riai. Čia bazuojasi jų visas vei* 
kjmas To viso veikimo centri
nė ašis yra Mackevičius. Be jo, 
ten dar teko susipažinti su ke
letą jaunų veidų. Visi domisi 
Amerikos lietuvių veikla ir, kaip 
atrodo, nemažai apie ją žino. 
Jau tas toks lyg ir status klau
simas svečiui: uKo jūs ten Ame
rikoje visi taip pešatės?” Ir kas 
gi lieka? Lieka tik atsakyti, kad 
aš tai tokių peštynių nežinau. 
Aiškiai iš veido matys, kad me
luoju. Bet'jau taip geriau, ne
gu aiškintis.

(Bus daugiau).

— JAV neparduos rusams 
įrankių plieno vamzdžiams pra
vesti iš Sibiro į Vakarų Vokie
tiją. Tie įrankiai kainuoja 80 

milijonų dolerių.

UPOKŠNIS
Piemuo liūdnai pakrantėje dainavo 
Dėl nepataisomos nelaimės savo:

Netekęs mylimo ėrelio, pasigenda — 
Jis upėje paskendo.

Išgirdęs tai, 
Upokšnis burbina piktai:

“Besote upe! Kas, jeūtayo dugnas štai
’ Toks būtų, kaip manasis, plynas — 

Visiems ir atviras, ir grynas,
Ir šiam dugne mauruotame kiekviens regėtu 

Visas aukas, kurias tu prarijai sausai?
Gal tu iš gėdos po žeme įsirausei,-^ 

Pasislėpei ten prarajoj, tamsoj-kerėtoj ?
Atrodo, jei lemtis man1 teiktų progą 
Atgaut vandens tiek didelę gausybę, 
Tai, tapęs rinktine gamtos grožybę, 
Ir vištai nedaryčiau ką nors bloga: .

Kaip mano atsargiai vanduo tuomet tekėtų 
Ir pro trobelę;
Ir pro krūmelį.

Ir ko dar bereikėtų? .
Man reikštų pagarbą krantai, 

Gaivėtų pievos ir šlaitai.
Vienok nuo jų aš nenuneščiau nei lapelio, 
žodžiu, darydamas tik gera šiuo būdu, 

Be galimų kam nors nelaimių ar skriaudų, 
Tarytumei sidabras grynas ir iš lėto 

Vanduo manasis lig pat jūros nutekėtų”.
Upokšnis taip kalbėjo

Ir iš tikrųjų taip galvojo jis.
Ir ką gi? Nei savaitės nepraėjo —
Ant kalno gretimo prakiuro debesis:

Staiga vandens gausa Upokšnis lygsta upei. 
Bet, ak! Ir kuo Upokšnio šio kuklumas virsta? 

Jis iš krantų dumblėtu vandeniu išvirsta. 
Mauroja, staugia, sūkuriais putotais lupa, 

Išverčia ąžuolus jis šimto metų.
Tiktai poškėjimas girdėt, ir taip riaumoja, 

Kad pats piemuo, upokšnis dėl kurio suskato 
Taip plūsti upę tą už skriaudą jojo, 

Su kaimene visa savąja žuvo, 
O jo trobelės ir ženklai pražuvo.

Vai daug upelių tylūs, ramūs teka,' 
Čiurlendami saldžiai taip širdžiai šneka 

Tiktai dėl to, vanduo kad mažas jųjų buvo.
(J. Krylovo Pasakėčios, vertė J. Valaitis)

ZARASIŠKIŲ KLUBAS
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linki laim jjga Naujųjų Metų, kad kiti 

būtų šviesesni klubo nariams ir 
is'ems geros valios lietuviams.

LALMINGŲ NAUJŲJŲ METU 
linki savo klientams, draugams ir 

pažįstamiems

3518-24 West 63rd Street 
Tel: 776-5888 : 

Chicago, Ill. 60629
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Laisvoji JTribūny

PRASIKRAPŠTYKIME AKIS 
IR NEBŪKIME FANATIKAI

(Pastabos dėl A. Regio laiško “Dirvos” 47 numery)
Jau kuris laikas kai kuri 

d narni “iMažlteluyiai” ir JŲ 
draugai aktyvistai pasidarė ta 
bai veiklus. Niekas nesistebi, jei 
kas- turi lokalinių sentimentų 
savo gimtajai vietąi, tai supran
tama 
kad 
kars, 
viai”

daviau negalima norėti, 
ir kiti pasidarytų fanati- 
Kada kai kurie “maž’ktu- 
užshnanė mums visiems

d ūluoti, kad negalima spausdin
ti jokio žemėlapio, kuriame ne
būtų Lietuves valstybės ribos 
pra tęstos iki vadinamės “Pots
damo linijos” su Karaliaučiumi, 
tai jau pasidarė neberimtas rei- Į 
kalas. Niekas tokiu “din ktvvų” 
nepaisys, kai vadinama Mažoji 
Lietuva anapus Nemuno nieka
dos nepriklausė jokiai Lietuvos 
valstybei. Tiesa, kad ten prieš 
pustrečio šimtmečio gyveno ne
mažai lietuvių, tačiau nėra jokių 
davinių, kad lietuvių ir tada Ka
raliaučiuje būtų buvę daugiau, 
negu prieš kelis dešimtmečius 
tokioje Baltimorėje. O kaip su 
Piyga? Ir dabar ten gyvena apie 
35,000 lietuvių, o Livonijos or
dino magistras 1557 m. Pasva
lyje davė vasalo priesaiką Lie
tuvos did. kunigaikščiui Žygi
mantui Augustui. Kur bus riba 
visokianr, “lietuviškam imperia
lizmui”? Ar žygiuosime iki Vys* 
los ir Danguvos?

r Didybės manijos pagauti, kai 
kurie tautiečiai nepasitenkina 
laikyti lietuvius savita etnine 
grupe arb# tauta pasaulio. tau
tų bendruomenėje, bet nori “de- 
gauliškai” vaidinti “une grande 
nation”. Jie visur mato lietuvių, 
pėdsakus. Kai kain net ir mozū
riškas Ruimas (Chlemno) bu
vęs lietuvišlcas (vardas neva ki
lęs iš liet, žodžio “kelmas”); ta^ 
tas pats, kaip ir Koelno mieste 
vardą kildinti iš lietuviškų.“kel
nių”. Negi grįšime į “Aušros” 
laikų romantizmą?

: Naujausių diskusijų kilmė yra 
tokia. Kai buvo opozicionierių 
išvystyta akcųa prieš 1979 m. skaitau, kad politiškai šito klau-! 
išrinktą VLIKo valdybą, tai ant Simo kėlimas yra visiškai nenau-! jėies ant sidabr 
tos politinės meškerės pakibo ir 
Mažosios Lietuvos rezistencinis 
sąjūdis. Pakėlė triukšmelį dėl 
žemėlapio’, kuris jau ir anksčiau 
buvo spausdinamas VLIKo ir 
ALTo leidiniuose, bet tada ne
užkliuvo. Matai, Tado geležėlę, 
kaip tas pasakos brolelis.T. Rer 
kėjo duoti j ienas prideramai 
rimta atsakvma, kad liautųsi 
ieškoję naivių priekabių. Taip 
prasidėjo diskusijos raštais, ku
rios baigėsi A. Regio viešu iš
puoliu. Supratingesni tikrieji

tegul jie te;

mažlieluviai, kaip M. Gelžinis, 
nepritaria Regio naiviam impe
rializmui (žr. “Naujienos”, 1981. 
XII.2, psl. 3). Todėl paskutinis 
mažiietuvių suvažiavimas nepri
ėjo kokio nors sprendimo ar re
komendacijos dėl ateities, nes 
lai dabar numanoma arba bū!ų 
nerimta.

Tačiau čia gali būti ir gilesnės 
šaknys, negu asmeniškos amb’- 
iijos. Žinome, kad sovietams la 
oai nepatinka VLIKo veikla. Jie 
moka pinti intrigas - gal jų 
darbas ir buvo paritinti tokį ne
santaikos obuolį
ginčijasi ir riejasi tarpusavy dė> 
pliko kaulo, tada 
;aiko užsiimti kitais reįkuL 
kurie sovietams nemalonūs.

Atsirado tokia VLIKo tarybos 
sudaryta “sienų komisjia”. Jos 
narių tarpe nėra nė vieno auto
ritetingo ir nusimanančio as
mens, kuris urienluotusi Dai
niuose demografijos, geopoliti
kos ir tarptautinių santykių 
klausimuose, mokėtų atskirti 
fantazijas nuo tikrovės. Aš tai į 
komisijai parašiau: “Ne vista ir; 
ne laikas išeivių organizacijoms ■ 
dabar svarstyti Lietuvos sienų i 
klausimus ir daryti kokius nors ! 
nutarimus”. Kadangi visokiosJ 
deklamacijos ir deklaracijos tę
siamos tc’liau, tai aš VLIKo val
dyboje kitai kadencijai nepasi
lieku, nes per daug laiko gaišina
ma dėl visokių komisijų ir rezis
tencinių sąjūdžių nerimtų už
mačių.

Nemanykite, kad visi išsigąs? 
“patriotinio šantažo”. Rimti 1 
žmonės seniai su švpsena žiūri ’ 
i tokius pasireklamuoti norin 
čius “ūra patriktus”, štai VLIKo j 
valdybos posėdy rugp. 1 d., kai' 
trumpai buvo paliestas ir šis; 
klausimas, ten dalyvavęs dr. D. ] 
Krivickas pareiškė: “Apie Ma
žąją Lietuvą visados mes gali
me pasakyti, kad tai yra revan-) 
dikacinis klausimas. O dabar aš !
S.

maziau tun. 
ai

POPIEŽIAUS TURTUS DALINA NETURTINGIEMS
Bernard ) Strozzi septyniobkto šimtmečio pradžioje pieštas paveikslas-

SKAUDULIAI
I

s

dingas todėl, kad jis erzina vo
kiečius. Ir aš dar Hanau pirmu
tinėje VLIKo konferencijoje la
bai griežtai pasisakiau prieš er
zinimą. Reik pasakyti, kad ta
da, visų nustebimui, Bielinis bu
vo’ pats didžiausias imperialis
tas... iki Berlyno. Aš labai 
griežtai tada pasakiau: Tonai, 
nedalinkime kailio, kurio dar 
neturime patys’.” (Užrekorduo- 
ta kaspine.) Tai labai teisinga 
pažiūra.

Visa ta Mažosios Lietuvos

tarti su vedėjais, dėl to kreip
tasi į advokatus patarimų, ką 
daryti.
Ar vadovaujantiems tinka važi
nėti į Lietuvą ir Lietuvių Na
muose globoti atvažiuojančius 

ir neaiškius asmenis?

Po pranešimų pirmasis pasi
sako DELS centro valdybos na
ys Balys Butrimas. Jis įsižeidė 
dėl V. Kupsčio straipsnyje iš-

lietuvių veikėjas, dabartinis klu
bo pirmininkus Vladas Kupsty s 
pasiuntė “E. Lietuviui” straips
nį. kuriame motyvuotai nurodo- 

i ma, kad į Lietuvą važinėja DB
LS vadovaujantieji ir Lietuvių 

j Namuose dirbintieji asmenys, c 
I Lietuvių Namuose globojami iš 

Lietuvos atvažiuojantieji, dėl to 
tisai lietuvių Centras jau pla 

čiai vadinamas raudonuoju kam
peliu. Stra:psnio autorius pasiū
lė išvadą — busimajam šuva- kelto klausimo, kad vadovaujan- 
žiavime priimti tekią rezoliuci- tieji asmenys važinėja į Lietu- 
ją: “Į DBLS vadovybę neturi vą- Jo 3 broliai žuvę kaip par

tizanai, motina 11 metų buvo 
išlaikyta Sibire, o sesuo 6 me
tus iska linta Liubankoje ir 3 m- 
Sibire. Važinėjąs motinos aplan
kyti. V. Kupstys jam atsako, 
kad straipsnyje nesimato pavar
dės. Straipsnis esąs teisingas. Ji) 
dar pareiškia pasipiktinimą ta 
suklastota “šluota”, kurią į su- 

j važiavimą Nottinghaman buvo 
nuvežęs rodyti “kažkoks Ke
ris”’ Ginti valdybos nusistaty
mo pakyla J. Alkis. Jis teigia, 
kad dėl V. Kupsčio straipsnio 
galima atsidurti teisme. Jame 
užsipuolami vadovai. Lietuvon 
nuvažiavusieji jokių pareiškimų 
nedaro. Kas, sako, Lietuvių Na
muose globoja iš Lietuvos at
važiuojančius9 (Girdėti šūktelė
jimas: Ir valgyti duoda!) Kas 
tą “Šluotą” atvežė? (Balsai iš 
salės: Tu atsakingas! Tau ant 

.stalo padeda!) Paskutinių J? Al
kio žodžių nė nebegirdėti.

Antanas Jaloveckas pareiškia, 
kad nieko čia nenuspręsim, nes 
centro valdyba neima į galvą, 
ką besakytum ar nutartum. Z.

Ar atsipra- 
;šei Barėną? D. Banaitis DBLS 
suvažiavime buvo iškėlęs, sako, 
pačiam ir valdybai nepasitikėji
mo klausimą, bet rytojaus die
ną atsiėmė, kai pažadėjai atsi
prašyti Barėną. Bet neatsiprašei- 
Kodėl neatsiprašei, nors suvažia
vimas nutarė? Antra — “šluo
ta”. Ar duosit, sako man; kal
bėti? Vis stabdomas, jis klau
sia. Ar centro valdyba žino, kas 
ją platino? Jo klausimą palydi 
didelis triukšmas ir kažkieno 

Į šūktelėjimas: “Žino!”, tik neno
ri sakyti. Centro valdyba gerai 
žino!” Dėl “Šluotos” po jo kal
ba Pranas Dziolikas, kuris da
rosi išvada, kad tai esąs rusu 
darbas, o jei lietuvio, tai tokio, 
kuris linkęs i juos.

bus daugiau...

būti renkami ir LNB tarnyboje 
negali būti laikomi 
mi tokie asmenys.
nė j a į Lietuvą ar i 
si gimine.“

Straipsnis nebuvo
tas-
sva

ar samdo- 
kurie važi- 
čia kviečia

išspausdin- 
Nutarta tą klausimą pa
lyti DBLS taryboje.

Straipsnis posėdyje ir perskahy- ' 
*as. DBLS pirm. Z. Juras po 
to sakė, kad išspausdinus kiltų 
ginčų. Juk asmeniniai ryšiai pa
laikytini. Be to, priėmus siūlo
mąją rezoliuciją, nebebūsią iš 
ko rinkti valdybos ir tarybos 
Kitas reikalas esąs ta suklas
totoj ‘"Šluota”. Barėnas pra
šęs centro valdybą išaiškinti, 
kas suklastojo, o Z. Juras jam 
pagaliau atsakęs: užmušk mane, 
bet ncžir-i. Po tų jo žodžių 
pasigesta šūkavimai' Keris su
klastojo! Jūs, centro valdyba, 
žinot, tik nenorit pasakyti. Ne
darykite juokų!

Kai pirmininkaujantis Anice
tas Bučys susirinkusius aprami
na, pranešimą daro DBLS są
jungos . pirm. Jonas Podvoiskis. 
Sakė, 
surengti Lietuvių Sodyboje pa
sitarimą, kuriame dalyvavo 24 
asmenys. Dalyvavo ir kun. A. 
Saulaitis. Vieną savaitgalį buvo 
rodomi filmai. Eina jaunimo 
tvarkomasis “Lynes” anglų kal
ba. ir jo kokybė gerėja.

Pranešime apie Lietuvių Na
mų bendrovės veiklą jos pirmi- 

! ninkas Jaras Alkis pažymėjo, 
kad šie metai buvo sunkūs, di
desnių pelnų nebus. Pajamos vi-

ir perdavė linkėjimus, troško, 
kad viskas ramiai praeitų. Ta 
čiau netrukus tie linkėjimai, ma
tyt, buvo užmiršti, arba klau
simai dalyviams buvo tokie opū:; 
ir jaudinantys, kad ramiai kal
bėti darėsi neįmanoma. Visi puo
limai daugiausia buvo nukreipti 
prieš centro valdybą, kurios net 
5 nariai atvažiavo, darė prane
šimus, puolami gynėsi, išsisuki
nėjo ar patys puolė ir 
tuos, kurie nepatenkinti 
kvsena.

REPORTAŽAS APIE D. BRITANIJOS LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS TARYBOS SUVAŽIAVIMĄ

Lapkričio 14 d. i Mančesterį veš taryba, kurią sudaro penke- 
buvo suvažiavusi Didž. Britani-: tas rinktų atstovu, taip pat ki

tų lietuviškų organizacijų pa
skirti delegatai. Buvo kviečiami 
ir DBLS skyrių pirmininkai. Iš 
viso su teise balsuoti buvo su
sirinkę 35 asmenys, o pasiklau
syti dar keliolika lietuvių.

DBLS taryba yra patariamasis 
organas. Ji gali šį ar tą siūly
ti centro valdybai. Kai dabar 
Britanijoje visi suvažiavimai bū
na triukšmingi, tai buvo galima 
laukti, kad ir šįkart iškils dar 
kai kurios nebaigtos istorijos ir 
sunkiai sprendžiamų naujų. Dėl 
darbo sąlygų pats negalėdamas 
leistis į toloką kelionę, dabar< ^aį Britanijos ministerei pirmi- 
klausaus iš magnetofono juos-«ninkeL DBLS davė išlaikymą 
tę*ės> kas ten buvo kalbėta ir j q Damuš^dei, kai . ji atvažiavii-

jos Lietuvių ‘Sąjungos bendro-j

problema yra rimtai panagrinė
tą mano studijoj “Istorija ir po-! 
litika”, kuri buvo atspausdinta ; 
“Tėviškės Žiburiuose” 1981 m. j 
nr. 38-41. Kas rimtai tuo klau
simu domisi, tegul pasiskaito. Į 
Juokingas via apkaltinimas* esą I 
Balys “atsižada” ar nori “alsi- į 
kratyti” Mažosios Lietuvos. Ne
galima atsižadėti to, kas tau 
niekados nepriklausė. Reikšti Į 
pretenzijas galima, bet kas iš 1 

neatneš, pa-! 
dėjęs ant sidabrinio padėklo, | 
tos Mažosios Lietuvos ir nepa
sakys: “Imkite...” Atsiminki- j 

j me, kad ir Klaipėdą turėjome 
11919 m. Versalio taikos sutar- 

ko nereiškė pažadas, padarytas’ 
į 1919 m. Versaloi taikos sutar- 
I tyje. O kiek divizijų galės su-1 
kelti A. Regis? Atrodo, kad jis 
gali kovoti tik su savo vėjo ma
lūnais. J

Pranešimai, kuriuose 
ir jautriu dalvku

, , . . : i a! Jura jis klausia:kad jaunimui.. pasisekė,

kaltino 
jų lai-

yra

Trumpų pranešimų buvo tre
jetas. DBLS pirm. Zigmas Ju
ras pabrėžė, kad pagrindinis rū
pestis lietuviais išlikti ir išauk-
lėti jaunimą. Pastaruoju metu šur sumažėjo, dėl to reikia ras- 
buvusi suorganizuota spaudos P būdl*- kaiP Pradėti tauPytL 
konferencija ryšium su Madrido j Tais sumetimais atleisti 2 spaus- 

I pasitarimais, buvo parašyti laiš- tuvės darbininkai. Talkos būdu
buvo paruoštas kalendorius.- “E. 
Lietuvis” ir 1982 m. bus leidžia
mas savaitinis, tik prenumera
tos kaina keliama. Bus išleisti

(Bus daugiau)
I)r. Jonas Balys

au, kad. spėjimas g- Kestono kolegijoje. Sa- .
’ ’ kė, kad lietuviu iniciatyva steū j 7 numeriai ir '2 kny.

giama pabaltiečių laisvės iyga J gos. “Ę. Lietuvio” redakcija per- 
politinei 5 
nemaža dolerių, ir VLIKas prie
šingas tokiai idėjai. “Europos 
Lietuvis” dabar stengiąsis laiky?

bos pirmininkas Anicetas Bučys! tis nešališkos linijos. Pranešimą 
t ka! kurie sveikintojai, ’kurie< baigė, kaip jis pareiškė, jautriu 
vieni sodžių, kiti raštu sveikino klausimu. Pasirodo, Mančesterio

pasitvirtino. Tarpais, kai suva
žiavimo dalyviai įsikarščiavę vie
nas per kitą ima šaukti, balsai 
net susilieja ir nebeįmanoma su-^ 
siga ūdyti. j

Ir atidaręs suvažiavimą tary-i

veiklai, bet jai reikia gyvena krizę. Mažą pelną teda-
vė ir Lietuvių Sodyba. Sodybo
je direktoriai nebepajėgia susi-
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Inž. LIUDAS 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.

&

9 LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vince 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stanio*. 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir

| i M. K. Čiurlionio. M. šileikio. V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
£. kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 13.

9 DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau- 
§ tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
K šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tį tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ducfmenimil 

bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja ?2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūke aprą^r- 
tss Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodam* tik už J2.

® LTETTUVIšK ASTS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. leidiny* iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
vitrvardžių psvadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai' 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių Žemėlapis. Kaina M.

KĄ LAUMES LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaltės atrf- 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik S3. ’

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

i j Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
5 ( riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise* 
jP ■ Knyga yra dtdelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

I • BATYRTNRS NOVELES, M. Zončenko kūryba, J. Valaičio 

|! vertimu. 200 p<L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.
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mis pastangomis siekti mūsų 
i aūkscuusfįį tautinių tikslų, ku

rie dabartinių metu yra Lietu
vos išvadavimas iš okupacijos 
jungo ir tautinio gyvastingumo 
išlaikymas išeivijoje.

Kuris iš tų dviejų Bendruo
menės uždavinių yra svarbes
nis? Jeigu Lietuvių Bendruome
nė yra pašaukta į gyvenimą ant 
Lietuvių Chartos idėjinio pa
grindo, ką aiškiai užakcentavo 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
steigėjai, tai Chartoje aiškiai 
pasakyta, valstybinė nepriklau" 
somybė yra tautinės kultūros 
ugdymo ir išlaikymo sąlyga. 
“Darbu, turtu, mokslu ir pasL 
aukojimu lietuvis kovoja, kad 
apgintu ir išlaikytų nepriklau
somą Lietuvos valstybę”- Apie 
tautinę kultūrą Lietuvių Char
toje taip pasakyta: “Tautinė 
kultūra yra kelias į tarptauti
nį pripažinimą ir bendravimą.. 
Kiekvieno lietuvio priedermė 
sudaryti sąlygas tautinei kultū
rai”.

(Bus daugiau)

(Antano Kučio paskaita)
Mielas pirm. gerb. prežtdiu-Į kad apgintų 

me, mielos sesės ir broliai liėttt- ----- ------
! viai.

Keturiasdešimt devintieji me- 
1 tai buvo ifaiims pabėgėliams nuo 

bolševikinio teroro labai fe-kš- 
$10.00 mingi. Taiš metais plačiai atisi- 

\rėrė Amerikos durys savo že
mės netekusiems žmonėms. Lai
tas po laivo plaukė pro Lais
vės Stovylą j New Ybrko uos
tą. Netekusieji savos tėvyhės, 
dabar pergyveno ir Europos ne
tekimo jausmą. Atėjo po platų- 

į jį pasaulį išsibarstymo valanda.
Naujienos aim kasdien, ižakiriaiit ^tėjo išsiskyrimo metas. PasijU- 
jecmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SV Chicaeo, 
U- 60608 Telef 421-6100-
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Į ir išlaikytų ne
priklausomos Lietuvos valstybę. 
Ir tai bebuvo tuš£ia deklaraci
ja. Tie žodžiai buvo paimti iš 
kiekvienos lietuviškos širdies, 
tolstant nud tėvynės į nežinomą I 
rytojų. Lietuvių Chartos kūrė- i 
jai, žinodami mūsų tautos troš-

žemės tautiečiai, paskelbė:.
“Pasaulyje pasklklę lietuviai 

nudaro vieningą Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę"*.

Nebuvo tada ir abejonių, kad 
paskelbtiems^ Čhartoje tikslams, 
pasaulyje £a»klidę lietuviai ne

■ tome vienas kitam daug arti- Į bus vieningi fr nėsudarys viėnin- 
' mesni. Nežinomi kraštai ir ne-' jos tautinės dbėfedniomenės.

Į žinomas rytojus padarė išrisky-j Po dviejų sii pusę metų (1952. 
i ritną rš stovyklų ir kitokių liė-l M. 18. A. PL), New Yorke su- 
! tuvių telkinių sunkų ir jausmin. važm^ę ligi iškiliausių, mūsų 
! gą. Pasij’utome kaip broliai pa- visuomenės politikai, kultūrinin- 

liesti to pačio likimo. f kai bei visuomenininkai, atsto-
Tais pačiais metais Vyriau-j vaudami visų, išskyrus, žinoma, 

» siasis Išlaisvinimo Komitetas komunistus, pažiūrų tautiečius, 
! (VLIKas) paskelbė Lietuvių oaskelbė JAV Lietuvių Ben- 
! Chartą. Paskelbė, kad visi lietu

viai yra lygūs tos pačios tautos 
'raJkai. tarp savęs broliai. Primi
nė.kad tautinis solidarumas yra •

Kęsti to pačio likimo.

Kova už “didžiąją tėvynę”
Rusai, plėsdami savo imperiją, užėmė daugelį mažų 

tautų. Visus okupuotus kraštus stengiasi surusinti, iš- į 
čiulpti ekonomiškai, vardan vienos “didelės tėvynės”. To- ’ 
kią sunkią okupaciją kenčia ir lietuvių tauta. Ši, antra j 
okupacija, yra daug žiauresnė, daug skaudesnė, negu pir- ' 
moji, caro laikais. Jie sugalvojo naujus šūkius, naujas: 
idėjas, kaip užverbuoti bendradarbiauto jus, kad greičiau ! 
išnaudotų ir surusintų lietuvių tautą. Caro laikais buvo
Eik i

lietuviais ir kovojo už lietuvybę. 0 dabar okupantas turi 
daug.pataikūnų, kaip dr. Nemickas rašo, daug tautos iš
davikų, kurie padeda okupantui smaugti lietuvius. Jie 
paskelbė, kad Lietuvą išlaisvino ir dabar įeina į vieną 
didelę visų tautų šeimą, Į vieną valstybę, į vieną imperiją. 
Šiai didelei tėvynei'vadovauja rusai ir, aišku, kas rusiš

kas prieš ją, reikia likviduoti. Kiekvienas , šalpa yra neplaninga ir todėl dažnai (ne retkarčiais) pa-

druomenės Aktą. Jis buvo Lie
ti viu Chartoš kūdikis. Behd- 
neji deklaracijos žodžiai, įšfaty- 
•i jų užsibrėžtuose rėmuose, 

aukščiausia tautinė dorybė. Įsi- į JAV Lietuvių Bendruomenės 
oareigojo. kad darbu, mokslu kūrėjai paskelbė, tarp kitų ir 
;r pasiaukojimu lietuvis kovoja, tokius žodžius:

vyne”. Jis gerai žino, kad čia negalima rašyti žodis žodin. 
rusų valdininkai, įsakinėjo caro vardu, o lietuviai liko ^ajP ra^° a&entai okupuotos Lietuvos lietuviams. Čia 

reikia duoti tik minti.
Pirmą kartą jis susirūpino ir šalpos reikalais. Jis 

’ nepatenkintas ir šalpos darbą dirbančiais. Kadangi pas 
j mus bendra šalpa rūpinasi BALFas, tai reiškia, kad 

BALFą Kviklys kaltina ne už planingą darbą taip, kaip 
ALTą, už Lietuvos laisvinimo darbą. Jis rašo: “Tokia

ka, tas gera; 
rusas yra lietuvio vyresnis brolis, jo reikia klausyti, jam

• patarnauti.
Kad pagreitintų tą “brolišką sugyvenimą”, kad leng

viau būtų rusais apgyvendinti kraštą, reikia daug propa
gandistų. daug agentų. Pasirodo, kad okupantui tų pro
pagandistų, propagandai apie “vieną tėvynę” skleisti, ne
užtenka turėti vien tik okupuotoje Lietuvoje. Atrodo, 
kad okupantas turi tų paklusnių propagandistų ir čia, į 
išeivijoje. Taip vadinamoje katalikiškoje spaudoje, Kvik- j 
lys rašo vedamąjį, kuriame, be nuolatinio laisvinimo1 
veiksnių niekinimo, jis pasisako ir už vieną didelę, “seną” į 
tėvynę. Jis nepatenkintas, kad yra lietuvių, kurie mano. ' 
kad lietuvių tauta turi eiti savo keliu, o okupantai rusai . 
turi grįžti į Rusiją. Taip būtų suardyta ta didžioji komu
nistinė Rusijos imperija. Savo vedamajame Drauge gruo
džio 17 dieną jis rašo: “Panašiai, kaip, sakysime, Britų 
imperijos dalys, kai angliškai kalbančios šalys — Kana
da, Pietų Afrika, Australija, N. Zelandija ir kitos — 
nuėjo savais keliais, atsiskyrė nuo britų bendruomenės 
ir tuo labai susilpnino savo senąją tėvynę”. . . Matome, 
kad Draugo redaktorius susirūpinęs, kad Lietuva, Lat
vija, Ukraina ir kitos okupuotos tautos neatsiskirtų nuo 
“didžiosios tėvynės” ir jos labai nesusilpnintų. Savo cita
toje Kviklys žodį “didžioji tėvynė” pakeitė į “senoji tė-

remiami asmenys, kurie PASITURINČIAI PATYS GY
VENA (Kviklio pabr.), neparemiami tie, kuriems pa
galba labai reikalinga”... Na, ir kokią piktą demagogiją 
Kviklys skelbia apie mūsų šalpos darbuotojus. Kad jie 
remia tik “pasiturinčius asmenis”. Išvadą aiški: žmonės, 
neaukokite BALFui, nes jo šalpos darbas neplaningas, 
ir dažnai remia tik turtingus. Čia Kviklys žodi “buožė” 
pakeitė Į “pasiturinčius”. Juk negali jis rašyti, kad 
BALFas remia buožes.

Pagal Kviklį išeitų, kad išeivių suaukotas sumas šal
pai turėtų tvarkyti ne BALFas, bet gen. Petronis, nes 
tik kompartija yra neklaidinga ir tik ji planingai gali 
išeivių surinktas aukas paskirstyti. Ir tik tada siuntinius 
gaus visi Sibiro tremtiniai, nes tik Petronis gerai žino 
visų Sibiran ištremtųjų adresus. Atrodo, kad ir Kvikliui, 
kažkokiais keliais, tie visų ištremtųjų adresai žinomi. 

: Jis žino, kad ne visi tremtiniai siuntinius gauna, nes jis 
' tvirtina, kad: “.. . neparemiami 
; labai reikalinga”. .. Būtų gerai, 
! atiduotu BALFui.

Jeigu okupanto agentai savo

tie, kuriems 
kad jis tuos

parama 
adresus

niekina 
visus tris — ALTą, VLIKą ir BALFą, tai kaip gali Kvik
lys nuo jų atsilikti?

propagandoje

Ignas Petrauskas

“Jungtinių Amerikos Valsty
bių lietuviai, norėdami:

a. įsijungti į kovą prieš inter
nacionalinį komunizmą,

b. pareigingai reihti Lietuvos 
laisvinimo kovą it lietuvių tau
tos gelbėjimo pastangas, nuošir
džiai išreiškia savo tautinį soli
darumą Jungtinių Amerikos Lie
tuvių Bendruomenėje

Toks buvo dvasinis bei ideolo
ginis klimatas, kai buvo pa
skelbta Lietuvių Charta ir kai 
po to kūrėsi JAV Lietuvių 
Bendrūomenė. Dėl Chartoje ir 
JAV Lietuvių feendruomenės pa
skelbtųjų principų nebuvo jokio 
pasipriešinimo. Jie buvo priim
ti, tartum išsakę, kiekvieno sa
ve laikančiu lietuviu, mintis ir 
troškimus. Mus rišo viena idė
ja: esame savos žemės netekę 
pavergtos tautos vaikai; esame 
vieno likimo broliai. Tauta Lie
tuvoje kenčia' nuožmią prie
spaudą, bet tebesitęsia laisvės 
kovotojų beviltiškos kovos, šim
tai tūkstančiu tautiečiu kenčia
ir miršta gulago vergų stovyk- Tai tas pats sutarimas, bendre-

ose ir kalėjimuose. Mes, kaip 
lietuviai, turime pareigą, visais 
galimais būdais padėti atgauti 
Lietuvai ir jos pavergtiems žmo
nėms laisvę. Tokia tada buvo 
mums lietuvybės prasmė ir to
kia tada buvo pagrindinė lietu
viško solidarumo idėja.. Ir tik 
dėl jos. įvairiuose kraštuose kū
rėsi. visus lietuvių kilmės žmo
nes, vienam tikslui jungianti 
organizacija.

Kai kalbam apie vienybę, tai 
turime galvoje žmonių sutarimą, 
kuriam nors tikslui. Ir mūsų 
priežodis sako, kad vienybėje 
yra galybė. Kai yra sutarimas, 
paremtas bendru darbu ir au
komis. tada sakome: toji ar ki
ta grupė žmonių yra vieninga, I 
kad vieningai yra dirbamas dar
bas. Vienybė neegzistuoja visuo
menėje, kur nėra bendre inte
reso. Ten tik individai ir šei
mos tvarkomi valstybinių įsta
tymų, moralės normų, tradicijų 
ir kitokiu saitu.

Kas yra lietuviškoji vienybė?

— Grobikai paleido generolo 
Dozier fotografija, iš kurios ma
tyti, kad jo veidas sumuštas.

— Generolas Jaruzelskis įsakė 
kariams pradėti pasitarimus su 
taikos siekiančiais darbininku 
unijos nariais. Kalbos eina apie 
streikų nutraukimą.

— Kardinolas Gody vėl grįžo 
įz Nbrfhwestem Memorial ligo
ninę. Jis turi bėdos su širdimi.

■ ■■■ • ■ ■. ■ a . r*’• is

GENERALINĖS KONSULĖS SVEIKINIMAI 
IR LINKĖJLMAI ‘ Z

Nuoširdžiai sveikinu ir linkiu visiems laimingų, sėkmingų 
Naujų Metų. Dėkoju visiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
malonėjo pasveikinti mane švenčių proga.

Dėkoju “Naujienoms” ir jų personalui už malonų koopera- 
vima su Lietuvos Generaliniu Konsulatu.

Mano ir visų geros valios lietuvių linkėjimai ir norai yra, 
kad ateinantieji 1982 metai priartintų mus prie aukščiausiojo 
mūsų tikslo atsiekime — prie Lietuvos, laisvės ir nepriklausomy
bės atgavimo.

JUZĖ DAUžVARDIENĖ,

Lietuvos Generalinė Konsule

J. Venclova

Lietuvos krikšto sukaktį 
prisimenant

(Tęsinys)
Gi Jogaila, padalydamas personalinę uniją su 

Lenkija, pavedė Lietuvos religinius reikalus tvar
kyti Lenkijos bažnyčios vyskupatui, o Lietuvos 
švietimą — Krokuvos universitetui. Tuomi jis pa
dėjo pamatus lietuvių lenkinimui, kuris per kele
tą šimtų metų sulenkino daugybę lietuvių. Žinovų 
apskaičiavimu (Z. Stoberski, prof. K. Pakštas, 
etc.) šiandien lenkų tautoj randasi keletas milijo
nų lietuvių kilmės žmonių. Ir tai jis darė apgal
votai su lenkais sulėnkinti lietuvius. Pačių lenkų 
istorikas A. LeWicki (pig. Vaižgantas, ‘‘Aušri
ninkai, šviesininkai”, 268) nurodė: “Jogaila ir 
lenkai padarę tai labai gudriai (1386) ir gerai, 
nes tik tokiu būdu galėję tikėtis kuo greičiausiai 
tikybiniai-tautiniai-politmiai ir kultūriniai asimi
liuoti lietuvius”, reiškia — buvo sąmoningai su
planuota lietuvius nutautinti bei padalyti lenkais.

KRIKŠČIONYBĖS ĮVEDIMAS 
LIETUVOJ

etuvos valdovas Mindaugas 1251 metais 
. 'Aiais ir su visa savo karalyste bei lie- 

•i i-.vta ; i ėmė krikščionių tikėjimą, kas aiš-
i- ' Caczynski (Codex dipl. Litua-

- - i p*-* Akto dokumento, kuriame liudi-

jama: ‘‘Item Rex Lithoviae (Mindog) qui cum

šiomis dienomis šioje vietoje pradėsime spausdin
ti apie Br. Railos paskelbtą melą.

loto regno šuo ad fidelem conversus fuerat ac pre
lates et clericos šuo habebat”. Ir net vėliau tą 
patį patvirtino Lietuvos karalius Gediminas 
(“Mindovve cum toto regno šuo f uit ad f idem 
Christi conversus” — žiūr. V. Pašuto, Gėdini.

Tokios pat nuomones yra ir bešališki istori
kai. Prancūzų istorikas prof. G. Gaillard (L’AHė- 
magne. Paris, 29) priėjęs išvados, jog Liettfvoš 
karalius Mindaugas priėmęs krikščionybę su savo 
karalyste. Mūsų istorikas kun. dr. K. Matulaitis 
(Tautos praeitis, 1964, II, I kng., 26) konstatavo-: 
^Lietuvą apkrikštijo karalius Mindaugas, sukūrė 
atskirą bažnytinę provinciją”. Kitas mūsų isto- 

I rikas Pr. Pauliukonis (Draugas, 1963-IV-20 d.) 
paaiškino: “Po Mindaugo mirties krikščionybė 
Lietuvoj niekada nebuvo išnykusi.. . tik vokiečių 
ordinų kovos neleido jai kaip reikiant skleistis... 
Danijoj po krikšto dar keliasdešimt metų krikš
čionybė buvo persekiojama, bet krašto krikšto 
data yra laikoma pirmoji. Tad ir lietuviams nėra 
jokio pagrindo būti kukliems ir save skriausti 
135 metais pavėluotu krikštu. 1251 metai nėra 
vien Mindaugo, bet ir visos Lietuvos krikštas”.

LIETUVA BEI LIETUVIŲ TAUTA 
TAMPA KRIKŠČIONIŠKA

Istorikas V. Trumpa (Margutis, 1964, gruo
džio nr.) teigė: “Nuo Mindaugo laikų jau mes 
(lietuviai) esame krikščioniška tauta”. Prof. dr. 
P. Raulinaitis (Lietuva — karalystė, Draugas, 
1962 m.) pabrėžė: “Šis pastarasis teigimas (Jo
gaila su lenkais Lietuvoj įvedė krikščionybę) yra 
]X?rdaug nepagristas, kad prie jo ilgiau sustotu
me, reikia vien priminti, jog Lietuvos karalius 
Mindaugas įvedė krikščionybę Lietuvoj ir jo pra
šomas popiežius Inocentas IV priėmė Lietuvą i 
krikščioniškų valstybių tarptautinę bendruome
nę. Jis Milane priėmęs karaliaus (Mindaugo) de
legaciją ir pasirašęs 1251-VII-17 d. atatinkamą 
dekretą”.

BUVO ĮKURTA ATSKIRA LIETUVOS 
BAŽNYTINĖ PROVINCIJA

Mindaugas, kaip įžvalgus politikas, pramatė 
kiek svetimieji apaštalai gali padaryti daug ža
los lietuvių tautai: Todėl jo rūpesčiu netrukus 
buvo įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija, pri
klausoma tiesiogiai nuo Švento Sosto, kaip ir nu
rodė prof. S. Sužiedėlis (Aidai, 1978, nr. 8): “Min
daugas tam (priklausymui Rygos arkivyskupui) 
pasipriešino, išrūpinęs, kad tiesiogiai priklausytų 
nuo Šv. Sosto. Tokiu būdu buvo įkurta savaran
kiška Lietuvos bažnytinė provincija (1254 m.). 
Dar aiškiau pasisakė dr. A. Kučinskas (121 psl.) : 
“Jam (Mindaugui) net pavyko suorganizuoti sa

varankišką, tiesiog nuo popiežiaus priklausomą, 
Lietuvos provinciją”. Popiežius Inocentas IV savo 
bulėj 1254-X-20 d. Lieteuvos vyskupui Kristijonui 
rašė: “Cathedrali ecclesie, quam dictus Rex (Men- 
dog) in partibus suis de novo subpropius expan
sis erigere ac dotare magnifice intendebat... 
terra Lethovie šit iuris et propriatis beati Petri, 
ac pro eusdem Regis honore, quern a sue conver- 
šioniš ihitio assutnpsimūs ih filium ecclesie spe- 
cialem et regie dignitoris titulo fecinrus insigniri 
ibi esse velibus episcopum qui alii quam Romano 
pontifici šit subiectus (A. liieinerį 37).

MINDAUGAS PASTATĖ KATEDRĄ

Istoriniai šaltiniai liudija, jog Lietuvos kara
lius Mindaugas buvo pastatęs katedrą: A. Pro- 
chaska (Cod. Epist Vitold, 997): “fundavit (Mert- 
dog) quandum ecctesiam cathędralem in quan- 
dum civibe qūė nocale ėšt Wille (Vilniūš)... qui- 
dam episcopus fuit in Wille constitutus”. Archeo
logo A. Tautavičiaus (“Švyturys”, 1965, 22 nr.) 
samprotavimu, 1964 m. atrastos mūrinio pastato 
liekanos Gedimino kalno pašlaitėje (Vilniuj) buvo 
Mindaugo pastatytos katedros liekanos. Taip pat 
lenkų istoriko dr. H. Lowmianski (Studija... 
“Panstwa Litewskiego”, 1922, 3342 psl.) žiniontfš. 
Mindaugas pastatė Lietuvoj katedrą. Tos pačios 
nuomonės buvo ir lenkų istorikas T. Lopalewski 

I (Między Niemnen a Dzwiną, Poznar, 1938), K.
Skirmunt ir kiti. (Bus daugiau) ‘ ?
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Faktai ir Niektikystė
Labai aišku, kad norint teisingai protauti apie Dievą, pir- i

miausia reikia išblaškyti susidariusias prietarų ūkanas, dėl kurių 
daugelis nustojo tikėti į Jį ir į Knygą, kuri vadinama Jo Tiesos 
žodžiu. Tai nelengva įvykdyti, bet turime vilties, kad šis gvildeni-1 
mas suteiks daug pagalbos ta linkme. Žinoma, ne visi yra galu
tinai nutarę ar priimti Bibliją kaipo autentišką aprašymą apie 
žmogaus pradžią ir likimą, tačiau visi turėtų nteresuotis jos 
trumpu ir protingu aprašymu apie tą dalyką, ypačiai po kritiško 
analizavimo ir kuomet jau padavimų rūkos liko išblaškytos ir kai 
tasai aprašymas pasirodė aiškus ir teisingas. Koks tad yra Biblijos 
aprašymas apie žmogų tada, kai buvo pašalinti prietarai ir žmo
giški spėliojimai?

Kurie domitės, prašome parašyti atvirlaiškį. Gausite dovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti šv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St., Chicago, IL 6C632

»LL PAUL V. DAKGlb 
GYDYTOJAS Ifc CHIRURGAS 

Ces^mvnitv tllcifecn 
direktorius

i9M 5. Mtntota Westcbeotor, IL 
/AXANDOS: t—9 dirbo dienomis v

T»l.i S&-Ž727 >rfea 561-27X5

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 W»st 103 r d Stre«t 

Valandos pagal susitarimą.

Dlt FRANK PLECKAS
OPTGMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 

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

Tikrina airis. Pritaiko a kinius 

ir "contact lenses”.

□r. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, EŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet

i

Ofiso telefonas: 776-2840, 
Rezidcneilos toloL: 444-5543

MAISTO PRITAIKYMAS YRA 
SVARBUS DALYKAS

Lietuviška patarlė sako' “Pa
gal Jurgį ir kepurė”. Tą patį 
būtų galima pasakyti ir apie 
maistą. Kiekvienam mūsų yra 
reikalinga individualio, 
gesno nuo kitų maisto.

Išrinktoji American 
Association komisija 
įvairias dietas, priskiriamas ligo
niams, ir priėjo išvados, je'g da
bar pritaikomos dietos būna per 
daug bendrinės ir neatsižvelgia 
į paskirų asmenų sistemos ypa
tybes ii- reikalavimus. To rezul
tate, daugelis ligonių nukenčia 
nuo įvairių dietinių trūkumų.

Dr. Carlton Fredericks atkrei
pė dėmesį ir į kitą blogybę — 
maisto standartizavimą. Jis sa
kei, jog šiuo metu maisto pro
duktai yra vienodai paruošiami 
pardavinėjimui krautuvėse. Res
toranai arba net šeimininkės na
muose naudoja juos be ypatin
gų paįvairinimų, ar kam tas 
tinka, ar ne. Pasak dr. Frede
ricks, senesniais laikais, kai mū
sų motinos ar bobutės pačios 
pasirinkdavo ir paruošdavo 

■ maistą, tai žmonių tarpe 
žiau 
dies

pasitaikydavo skilvio, 
ir kitokios rūšies ligų.

į

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tek (813) 321-4200

PERKRAUSTYMA1

Al 0 V I N G
Laidiniai — Pilna apdrtuda 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-3063

Apdilusias p«rkraustym*t 
E įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš musę studijoj 
Marquette Parka.

Vedėja — Aldona Daukus
Tefef.: 77&-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

‘Lietuvos Aidai”
KAZĖ BftAZDŽIONYTt

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki peak 
tadienio 8:30 vai. vakaro- 

Visos Laidos ii WCEV stotiea. 
banga 14K AM.

St Petersburg, Ha., 1X30 vai. p.f>. 
ii W1AS stotiea, lite AM banga.

2646 W. 71* Street

Chicago, ITlinots 60629 
Telrf. 778-5374

skirt in-

Medical 
tyrinėjo

Medellin’o lietuviu bažnyčia

viČius — liko Žmona r&iyloja ir 
Žurnalistė Janina Narutavičienė- 

j Pakštienė - Narūnė. Jos gyvena 
I Floridoje. Prosceviėienė ir dr. 
i Fe-liksas Prdseevičius — liko 
JAV ištekėjusi duktė, kuriai ąt- 

I sisakius paveldėti jų turtą, pa
veldėjo Medellin’e gyvenanti ko
lom b-rtė.

Kirpėjas Stasy* Tamulis ir 
i Elena Tamulienė, kurių turto 
globėju buvo inž. Antanas Mą- 
lickis. Advokatas Jonas Totorai- 

i tis — liko žmona dr. Petronėlė 
ir aukštuosius mokslus baigę du 

i vaikai (sūnus ir duktė): Kūrėjas 
savanoris Simas Ūsorius —r bu- 

I vo beturtis. Mirė senelių prie
glaudoje, kuri yra Belencito, 
Medellin. Virėja Marijona Kle
in enaitė — savo santaupas kurį 

; taiką buvo pasidėjusi pas inž. 
Juozą Kalėdą, persikėlusį į Bo
gotą. Karolina Laužikaitė, Mag- 
dulė Trej suskaitė ir buvęs Kau
no- Valstybinio Teatro aktorius 
Stasj’s Poškus, kuris buvo jau 
apakęs ir kurį iki mirties išlaikė 
Medellin’o miesto senelių prie
glauda, prižiūrint Kolumbijos 
vienuolėms. Teisininkas ir gene
rolas Vincas Grigaliūnas - Glo
vackis (1885-19C4), miręs Tun- 
ja vietovėje, kur ir buvo palai
dotas. Jd sūnus I-- G. Grigaliū
nas ir dvi am’k is, medicinos 
daktarės, gyve. . J. A. Valsty
bėse.

ma- 
šir-

Kur tų lietuvių nėra, kur jie nemiršta
Ir iš tikro, šiandien jų yra 

visame pasaulyje išsibarsčiusių, 
visuose jo žemynuose ir net sa
lose gyvenančių. Tai sužvėrėju
sių komunistų ir su jais susidė
jusių kvislingų pasekmė, kai 
Maskvos ordos užplūdo laisve 
besidžiaugiančią tėvynę Lietuvą, 
kai trečdalis jos gyventojų buvo 
Išnaikinta, kai nemaža jų dalis 
turėjo bėgti į svetimas šalis. Ir 
šiandien geroka pabėgusiųjų da
lis jau yra atsigulusi amžina
jam poilsiui svetimos žemelės

pie-

rną, o kai kurie turto likučiai 
parėjo kun. M. Tamošiūne? glo
bom Petras Brazdys — liko ve
dęs sūnus inžinierius Romual-

liko žmona ir'sūnus Algis. Juo
zas ir Marija Eivikai, kurių sū
nus yra dingęs be žinios. Jų san
taupų saugotoju buvd kun. Ta-’ 
mošiūnas, kuris, be to, velioniui 
mokėjo už sargavimą Lietuvių 
Katalikų Centro- ‘‘Liet. Namuo
se”. Inž. Bronius Garšva. Esą, 
turtą palikęs kai kurių lietuvių

: appose, iškeliavusi Į amžinybę. įsikūrimo- bei sušelpimo' tiks
liai tokiu sąrašas, vien tik Ko- lams. Jo testamento vydytoju
lumbijos valstybės Medellin’o 
.i esie bei jo apylinkėse gyve-

Lietuvos kariudtaenės 
Antanas Andriulius — 
ir beturtis. Buvęs Lie-

majoras
..ie .-edįs 
vuvoje klebonu kun. Simonas 
Barčaiiis. Jo dviaukštį namą pa
žeidėjo viena kolumbieoių- šei-

KAIP PASIGAMINTI 
RAUGINTĄ PIENĄ

Visi mėgstame raugintą 
ną, tačiau miestuose saldus pie
nas yra pasteurizuotas ir jį tie
siog sunku surauginti. Kad tą 
atlikus, reikia panaudoti štai ko
rtą gudrybę: kvortą saldaus pie- i 
no reikia truputį pašildyti iki' 
kambario temperatūros' ir į vie- j
ną tokio pieno stiklinę įpilti du : pieną. Paski; u palikti jį virtu- 
šaukštus rūgščios grietinės. Ge- i vėje, o kai su ugs, padėti keliom 
rokai sumaišius, įpilti į likusį1 valandom į šaldytuvą.

buvęs kun. Tamošiūnas.
Marija Gaurišienė ir jos vyras 

— liko vedęs sūnus dantų dak
taras Vladas. Buvęs Kauno mies
to policijos vadas • majo'ras Vla
das Jankauskas — liko žmona 
Vincė ir vaikai. Kpt. Juozas Ka
lėda — liko vedę vaikai, inžinie
riai Juozas ir Kęstutis. Dailinin- 
kas ir mokytojas Eugenijus Kul
vietis — liko žmdna su sūnumi 
Eugenijum. Dr. Mykolas Mar- 
dosas — liko žmona su sūnum 

• Regimantu. Inž. Petras Naru ta
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CHARLES STASUKA1T1S t

GORDON FUNERAL HOMF

1729 South Halsted Street. Chicair*

FeL 226-1344
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RUSAI PAGR02Ė ATSKAI
TOMYBĖS DOKUMENTUS

WASHINGTON, D,C. — Vy
rauja įsitikinimas, kad Sovietų 
šnipams pavyko nukniaukti Di
džiosios atskaitomybės įstaigos 
dokumentus, iš kurių jie gali 
sužinoti apie slaptas kariškas in
formacijas.

Vyriausias kontrolierius El
mer B. Staats pareiškė, kad jis 
jau prieš trejus metus pastebėjo 
apie kelių svarbių dokumentų 
dingimą, bet nieko nesakė, nes 
manė, kad tie dokumentai dar 
atsiras. Jau 1979 m. rugpjūčio 
3 dieną Staats pastebėjo, kad 
slaptus krašto apSraūdes reika
lus liepiantieji dokumentai pra
puolė. Dabar jis nutarė, kad jis 
negali Lgiau tylėti. Jis yra įsi
tikinęs, kad tikrintojai privalo 
būti atsargesni, kad dokumentai 
nepatektų ten, kur nereikia.

Senatorius O. Hatch pareiškė 
savo įsitikinimą, kad Sovietų 
agentai prieina prie kontrolierių į 
dokumentų.

KNIAU81 *

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
T«L 827-1741 — 1742

CALiFORN La *' KN • -
Telefonas 523-6440

MODERNIŠKUS UB-CONUmuNED KOKLY CIO

CEV AS IK SUNCb

H'J IT- ^1 Mk,R\l HI)M»

> i4’/. 2533 W. 71sl Street
14] 0 So 50tb Avė. fticen

< eiel 476-234f

rRYS N10DERN1SKGS KOPlYtlOi
aikštės automobiliams pastatyt-

VANCE FUNERAL HOME 
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

FKUV KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai;
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JEAN VANCE ir GEORGE S0RIN1
?IRK1TE JAV TAUPYMO BONUS

Aikštės automobiliams pastatyti

VAKARŲ VĖJAI

1

1

R. VILIAUS

112 modernios poezijos puslapių. Kaina S5. Minkšti, 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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KONSTANTINAS LEIPUS

«54 So. HALSTED STREET fee I Arda 7-1J i

a
T*L: OLympic Z-100J

Tel. LAfayeU* J-3572
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TeL: YArd« 7-1.S8 1111
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AMBULANSO 
patarnavimas

rURIMK 
KOPLYČIAS 

■'ĮSOSE MIESTc 
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W I
I

žmona, sūnūs, brolis, seserjs, fncčiulė, ucšvta

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE

BUTKUS - VASAJTIS
1446 8a. SOth Avė., Cicero, BĮ

M rė 1931 metu gruodžio 19 dieną ir palaidotas Lle]u- 
fivių Tautinėse kapinėse.
fe Velionis Konstantinas Leipus negsli atsidėkoti tiems, 
•kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą Ir palydėjo jį j atn-

Smirtį,
Wtusici

į

i

nojo į 
minė o

rs#M

T M

>319

A

i Vt* IF
j

< vietą. Todėl mes, aimmdftmi jį ir apgailėdami jc 
dėkojame draugams, atvyktiems į šeranenis, atsiun- 

is gėlių ir palydėjusiems j kapines.

ėkojanie kun, Anstn Traktui, kuris atlaikė iškilmingasr 
aidas nž jo sieią. Dėkoj ante laidotuvių direktoriui Ste 
ji C. Lack ir Sūnums už mandagų ir tvarkingą patar

Dėkojame karslaneštams, irunešusicma jį į amži 
srt virtą, ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems gi- 
draugams l>ei pažįstamiems. O Tau, mūsų myli

sis. vakoinc: Barniai ilsėkis šaltojoj žemelėj.

WHAT IS THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE PROF ESS ION-AND WHY?

©STEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D.O/S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR- PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
16,000 TODAY TO MORE 
THAN 56,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/

W.O.'S ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
PRUG5, PERFORM SURGERY AND l < ILIZ1 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURY AHO DISEASE, 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE I 
THERAPY. ‘ ~

Al

PRIMARY REASON
FOR THE PROFESSION'S 1 
RAPID GROWTHKTHE, 
EMPHASIS IT PLACES ’ 
(XI TRAINING GENERAL 

ACTITIONERS.

Uhic<fO*
Lietuvių 

uidotuvių 

direktorių

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
(LACKAWICZj

iS424 WEST 69th STREE1 KEpuObc J-IZU
I1UZ8 SOUTHWEST H1GHWAI, Palov Hilu, I1L 174 4411

GEORGE F. RUDMINAS
So. UTUAN1CA AVĖ. >

Naujienos, Chien#



Vasario 16 d. minėjimas
Chicn-^s lietuvi: Taryba sa- -id 14 d., 10 vai. r 
) p vodyj \ i\”. kus/imc g uc

lė Nt p;'.klausomycrs 
nJnejmo programą.

Vėliavos pakėlimą'- j\

j Ventės

s<

PCX

Dflyvnus ( 
mstikos m

1 *.

(

kovų
Bus

-os aukšt. litua 
mokiniai, vado

šv. M. M. Giimmo (?.IarcĮuet?c Į 
parko) parapijos la’ ’ 
10.30 va], ryto įvyks iškilmin-j 
ros pamaldos kur a> cclcbruosį 
i/ piituikytą pamokslą pasakys 
J. E. vysk. Vincentas Brizgys- ! 
Pamaldų metu giedos parap’jos : 
choras, vadovaujamas A. Liro |

Evangelikų — liuteronų “Te- :
viskės” parapijos bažnyčioje p -- r ęu 
maldos įvyks sekmadieni, vusa- 1

Fa grind i n \ s Nep rikla u >c my- 
cės šventėj mmė’imas įvyks 
iekmudienį, vasario 14 d., Ma
rija aukš esniosies m-los salėje. 
Pradžia 2 vai. p. p. Kalbą pasa
kys inž. Jonas Jurkūnas. Meni
nę dalį — montažą išpildys 
Dainavos’’ meno ansamblis, va- 

devau : mas muz. Aloyze Jurgu- 
' o. I pildyme taip pat dalyvaus 
ral. A. Brazis, sol. A. Giedrai- 
‘ierė ir Balio Pakšto muzikinis 
. ^nc-as. Ta proga bus skaito- 
ra rašytojos N. Jankutės — 
Užubalknės specialiai šiam mi
nei -rr ui sukurta poezija.

ViJls organizacijos yra 
L, dalyvauti su savo 
voin.s. Chicagcs Lietuvių 
ba kviečia visus lietuvius vie
ningai šiame minėjime dalyvau
ti, o kitas organizacijas tą die- 

susilaikvti nuo kitu ren.- * ■ *■
u.

Pensininkams paslauga
Cliicagos Lietuvių Pensininkų Į 

Sąjunga per trumpą laiką išau- ' 
go ligi 160 narių. Vaidyba su-1 
maniai tvarko kultūrinius ir so- 
cialinius reikalus. J. Skeivys i 
įeina į Miesto Tarybą, kuri rū- Į 
pinasi gyventojų socialiniais rei- •

virš 130. Ta proga ir pigiai pie-' 
lūs pavalgė, oimet drauge su 
am rikieėiais čiepinomės. Rikia- 
vomės pagal atvykimo laiką ir 
registracijos lapeli. Toje mišrio
je minioje buvo ir apie 50 lie

i- Į tuvių. 
kalaLs. Kiekviename susirinkime 
praneša ši tą naujo. Prieš porą 
dienų Naujienose parašė veiki
mo platesnę apžvalgą.

Gruodžio 9 d. 10 vai. apie 00 
narių su vadovybe buvome su 

isirinkę į 6117 So. Kedzie Socia
linių reikalų būstinę. Ponia di
rektorė mus sveikino ir trumpai 
supažindino su veikimo progra
ma. Po to buvome pavaišinti pie
tumis. Kaina — tiktai 75 centai.

Gruodžio 11 d. 10 vai. rinko
mės ten pal pasiskiepinimui nuo 
/•flu”. Pradėjo skiepinti 11 vai. 
Suprantama, reikėjo užpildyti 
atitinkamas anketas. Iš pirmi
ninko girdėjau, kad šįmet lietu
viams vieniems atskirai nepasi
sekė gauti. Pernai pasiskiepino

liautujas ir American Travel 
Service Bureau pirmininkas 

kelionėje prabus ištisą

JtBAL ISTATI FOR* lALf

vėlia-

E. J

ŠIMAITIS REALTY

,._r m.

Kernai, žemi — Perdavimui 
UAL ESTATE FOR SAUR

g:

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, gr»H, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS '■

4514 Š. Talman Av«. 
Tel. 927-3559

• NAMŲ PIRKIMAS « PARDAVIMAS * VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ■
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Tel. 847-7747 į

Naujai išrinktoji valdyba 1982 
metams paslskhslė pareigoms 
sekančiai:

Pirm. — Petras Blekys, vice- 
pirm. Kazys duras, sekreto
rius - Petras Padvaiskas, iždi-. 
ninkas — Jonas Krumplys, pa
rengimams — Alfonsas čičelis, 
Ona B.’ekys, EI. Kundrotas ir 
Matilda FoHus.

Kaip ir kiekvienais metais, 
aukų reikalingiems paskirstyta 
650 dolerių.

A. Žakas, koresp.

VISŲ RpšIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie A ve. — 778-2233

Mano du draugai pas mūsų 
lietuvius daktarus 
lai mokėjo po 825. 
ninku sąjungą skiepinamės vėl-1 Port 
lui. Valdyba verta padėkos.

skiepincsi, į 
Per Perisi- į

i

l
i susirinkimas neįvyks. Sekantis 
i susirinkimas įvyks 1982 m. va- 
i sario mėn. 5 dieną Lietuvio So- 
į dyboje. Valdyba
j — Jonas ir Sofija Radvilai, iš 
M t Colborne, Ontario, per 
į Naujienų korespondentą Kana- 
; doje Juozą Šarapnicką atsiuntė 

čekį 
Nuoširdi

i 100 kanadiškių dolerių
1 Naujienoms paremti.

□j padėka už paramą.
■ ’ — Povilas Naujokas, iš Chica- 

! go, Ill., pratęsdamas prenume
ratą vieneriems metams pridėjo 
■$55 Naujienų paramai. Dėkui 

; už nuolatinę paramą.
! — A. Ligmal, iš Amsterdam, 
Į New York, atsiuntė $7 Naujie-

fus gerbiantis —
Antanas Vaicekauskas

Don i Jc(
— Čikagos Lietuviu Spaudos 

k:uho 1982 m. sausio mėn. 1 d.

Gerbiami "‘Naujienų'’ 
leidėjai ir bendradarbiai,
Sveikinu visus su Naujaisiais! 

1982 metais! Linkiu stiprios' 1 į 
sveikatos, kad galėtume apsi-1 
ginti nuo raudonojo’ smako. ' j noms paremti ir pranešė, kad 

Visos konferencijos, visos su-1 praleis žiemą Deerfield Beach, 
tartys padeda raudoniesiems na-j Floridoje. Dėkojame ir linkime 
ciams plisti. Rusams patinka saulėtų dienų, 
kas leidžiasi su jais į kalbas; jie 
nuolaidų nedarė ir nedarys.

Linkiu visiems geriausios lai
mės.

:— St. Vilimavičius, iš Grand 
Bend, On L, pratęsė prenumera
tą vieneriems metams ir pridėjo 
•?5 už kalendorių ir 850 Naujie
noms paremti. Nuoširdi padėka 
už. nuolatinę paramą.

— Paskalis Pinkas, iš Hots 
Springs, Ark., rašo: “Sveikinu 
visą Naujienų štabą su šv. Ka
lėdomis ir linkiu laimingų Nau
jų Melų. Siunčiu $80, iš kurių 
atskaičius už kalendorių, likutį

r

Geroji Naujiena Lietuviams
girdima trumpomis radijo bangomis 16 m.: /

LIETUVOJE kiekviena sekmadieni 9:15 vai. rvto, 
ČIKAGOJE kiek, sekmadieni 12:15 vai. ryto (naktį), 
TORONTE kiekv. sekmadieni 1:15 vai. ryto (naktį), t

Dėl smulkesnių informacijų skambinti:
Tel.: 735-4048

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.
Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą__________________________

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

Minkytais viršeliais, tik
Dr. A J. Gn»se» — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
G*lima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

S8.00

$4.00

$2.00

173! 8*». HALSTED ST., CHICAGO, IL 40SC8

skiriu Naujienų paramai 
širdžiai clėkoiame. v

— Čikagos Konsularinio Kor
puso tradiciniuose švenčių prieš
piečiuose Ambassador viešbuty
je, Lietuvos Generalinė Konsule 
Juzė Daužvardienė įteikė Čika
gos Konsularinio Korpuso Deka
nui Norvegijos Generaliniam j 
Konsului B. M. Riise ir poniai 
Antano ir Anastazijos Tamošai
čių knygą "‘Lithuanian National 
Costume”. Konsularinio Korpu
so sekretorei Mary Jones Gen. r 
Konsule įteikė ‘"Popular Lithua
nian Recipes”. Dovanų gavėjai 
apsidžiaugė, gavę gražius 
n i us,

Kad aiškiai žinotum mūsų tau
tos tikrąją praeitį, jos kilnumą, 
jos viršžmdnišką būdą ir jos 
gamtos nesugriaunamais dės
niais sukurtą gyvenimą bei tik 
rą visatos pastovumo nustaty
tą amžinumą, remdamasis mū-

1 sų tautos padavimais, tikra tau-
Yį. tine valia ir sveiku, tarptautinių :

’U Šmėklų neužburia protu, aš pa-
' • rašiau šias knygas:

1) Karalienė Birutė. Čia apra-j 
somas jes kilnus gyvenimas,

_ kai mus puolė žiaurūs kryžiuo- 
-s'no*jčiai, naikindami viską, ką mūsų

1 kilni tauta gerbė ir mylėjo.
1 2) Po Galindų Skydu. Galin

dų kovos ir gyvenimas, išlai
kyti mūsų tautą kilnią ir savi-; 
stovią.

3) Kalnų Dievaitė Ledyną.
Ledynos ki"
ti mūsų tautą, pradedant nuo 
ledų slinkimo.

4) Lietuvių Sostinė Vilnius M tleparke.
Kimi kova karaliaus Kęstučio, I __
pradėjus statyti Vilniaus mies- j r, ci-nnn • i •• -' J Į g Su 81o,000 pirkėjui proga

"" T . t . ■ Marquette Parke gauti labai
° ie uws . eno\e. 1 nus ir ( gvariai užlaikytą mūrinį namą, 

jauti us le uvių au S5rveni Į nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.

REZIDENCINIU IR PAJAMJNIŲ 
NAMŲ PARDAVIMAS.

INCOME TAX
INSURANCE NOTARY PUBLIC 

Skambinti tel. 436-7878 
2951 5Vest 63rd Street

Laimingu N. Metų!
& 2 butų marinis namas, naujas 

į stogas ir porčiai. Modernūs ra-' 
diatoriai, gazo šildymas. Mar-

ilni pagalba apsaugo- ^ette Parke. Sena kaina $52,000

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITI!
4445 So. ASHLAND AVI.

TeL 523-8775 . Vr

3 Statybai gražus sklypas

Vladas Rasčiauskas

r ą 
Ji b.

leidi- mo ir jos kovų aprašymas.
6) Karaliaus Vytauto Vaini- 

į kas. Kruopštus vainiko aprašy- 
i mas, kaip lenkai jį pagrobė ir 
kaip lietuvių jaunimas tą vaini
ką, lenkų bažnyčioj paslėptą,

Mieli Lietuviai, 
^i^iHy-gas išleisti. Tos knygos 
^iV^aiAph^elbes mūsų jaunimui 

5pfcęaiš- lietuviais.
pagarba,

slW' '^O^.’Aukšt UO11S
Avenue

h 
Madas Rasčiauskas pirmai? 
dieni išskrido į Argentiną J j 
Braziliją ir Čilę. Lietuvis ke- |

-

Prašome!
Pagal savo išgales aukoti TAUTOS FONDUI: savo uždavi- 
niams vykdyti, Lietuvos Laisvės Iždui — laisvajai Lietuvai 
padėti atsistatyti, 6 kalbomis ELTOS informacijoms leisti, 

radijo transliacijoms į okupuotą Lietuvą finansuoti 
ir politiniams kaliniams gelbėti.

Nepamirškite tani tikrą procenlą ir savo testamente įrašyti: 
Not-For Profit, Tax Exempt Corporation

Lithuanian National Foundation
T.O. Box 21073, Woodhaven, NY 11421

E
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SUSIVIENUIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ!
yra peniausia, didinusia Ir turtingiausia lietuviu tratem&llnė or- 

Wiixaclja^ lietuviam* ištikLnAi tarnaujanti jau per P2 metux.

SLA—atlieka kultūrinių^ darbui, gslb^ti tr kitiems kuria, ūso 
darbui dirba. . - .Ms a te -

’ > . 9 - . ' - / ... * ; — ■*' ■ . * T**’’ .v --Š

8LA — ftmokėTo daugiau kafp AŠTUONIS MILUONVS doleri* 
apdraudu savo nariami-

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainom!i SLA neįeito pelno, m- 
riams pa tarnauja tik savišalpos pagrindu-

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugu 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

ETA — apdraudžia ir Tauponuja apdrauda — End&TF7ent 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, 
inkštojo mokslo ir Ju gyvenimo prad^it

$I.a — vaikui apdraudžia pigia terminuota apdriuda: už 
11,000 apdraudoa romia temoki tik $3.00 metami.

SLA — tuopų vyra viloje lietuviu kolonijoms. Krtipkltėf 
i savo apylinkės SLA kuopu veikė i ur jie Jums 
mielai pagelbėt i SLA islrašytt

Galite kreipti* ir tiestai i SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANC3 O!» A.M3RICA

Tat BU) MJ-Mlt

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

padėkit man , Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

ui:

KAIP SUDAROMI
IES1AMENTA1

_ I Tu° reikalu jums g&Ii daug 
^-onn- 4)6907 j padėti teisininko Prano ŠULO 

/. - .' (paruoštą, — teisėjo Alphonse
s^^&^^'^^Vskvpas Luigi Poggi WELLS peržiūrėta, Sūduvos* 
fŠ^jog^^s^išsikalbėti su iš,eista kny§a su legališkomis 

’J^įsjo^^'ariifc'rnenės -vadais. Jormon^s- ' . - i
v .> . Knyga su formomis j gauna.;

ma Naujienų administracijoj*.,-i-inąyo - po^¥įų _a; ic dabartį ne

, ... . - v* .

-r-_ Lenką.^rią'iLsybė t f

labiausiai reikalingiems vais
iais pirkti. Vhršūvps ligoninės 
likusios be v&shj. Vaistų turi 
tiktai kariuonlenės ligoninės.

— Nėra jokios vilties padidin- » 
ti mėsos daynį|\1982 metais, — J 
paskelbė^Ką^ /T^ryba Lenkijai į 
rGelbėttįr įir taryba dabar valdo

Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues ‘

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours 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.

— Lenkų vyriausybė neturi 
pinigų maistui užsienyje pirkti, 
— paskelbė premjero Jaruzcls- 
kio vyriausybė.

— Lenkai kiekvieną mėnesį 
gaudavo' po 7.7 svaro mėsos, o 
dabar jie gaus tiktai pusšešto 
svaro į mėnesį.

— Netoli pakrypusio Piso’s 
l>okšto sprogo dujų vamzdžiai ir 
nuvertė pastatą, tačiau pakrypęs 
bbkštas nepajudėjo.

— Ne tik Sovietą Sąjunga, 
bet ir bet kuri kita valstybė, 
kuri gali elektroninius įrengi
mus parduoti rusams, negalės 
jų pirkti Amerikoje.

4

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

j ARVYDAS KIELA < 
e'- 6557 S. Talman Avenue

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69?h Srree' 
Tet. REpublIe 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą ? 
ir kitus kraštus i

P. N EDAS,. 4059 Archer Avvnua, 

Chicago, III; 60632. Tai. YA .7-5986

; * Notary FvWIc ■ (■
1NC0MI TAX SERYICI 

4259 S. Maplwrood. Tel. 254-745 
Taip prt daromi vertimai, giminiu 
Iskviatimai, pildomi pilietybės pri 

iymii Ir fcftekl blerJceL

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolit Agent >

W. 95th ’
"S

. State fMtFjwe mJ Casualty Company

Advokatą* 

GINTARAS P. ČEPtNAS
Darbo vitado*: nuo 0 v*L ryt» 

iki 6 raL vak. Sežtsdienl nuo
9 v*l. ryto Iki 12 vaL d.

■ Ir pagal tuMtarim*.
T<JL 776-5162 arta 778-51M

Z645 West 63rd Street
Chleatn. Hl. M62T

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymu 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.
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

— Naujiem*. Chicago, 8, DI Wednesday, fcecembar 30, 1981




