
' - ------—------------------------------------------------------ - ■ - - ------------------------------------------------------------------— ■■I.—!-. * »l-r- n- .................................  - --- --------- ■ rr,-. - r--^, - - - r , ■ ----------- ---- - j

Chicago, Ill. — Ketvirtadienis, Thursday, December 31, 1981 Nr. 218
✓ . *

The Lithuanian Daily News
Published by The Lilbuaxuasi News Pubtiahinf Co, Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, IXL 60608 
**' H Ay market 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

VOL. LXVin Price 25c

RUSAI LIKS BE JAVU, MASINU, LĖKTUVNEŠIL i S 
i S

GENEROLAS TVIRTINA, KAD BUVO 
SUIMTI 5,555 DARBININKAI

' LENKŲ KARIŲ VALDŽIA YRA PASIRYŽUSI 
PALIKTI SOLIDARUMO UNIJOS LAIMĖJIMUS

PREZIDENTO REAGANO 
PADARYTI NUTARIMAI

VARŠUVA, Lenkija. — Gene
rolas Tadas šacilio' (Szacillo), 
Lenkijai gelbėli karių komiteto 
politinio skyriaus vadovas, pa
reiškė žurnalistams, kad buvo 
suimti tiktai 5,555 lenkai, kai 
kariuomenės vadovybė įvedė 
karo stovį. Iš viso neramumu 
metu buvo' žuvę. 7 darbininkai, 
o vienas antradienį mirė Dan
cige. Neramumų .metu jis buvo 
sužeistas, . išvežtas į ligoninę, 
o trečiadienį pranešta, kad jis 
mirė ligoninėje. Iš viso nuo 
gruodžio 13 dienos, kai buvo 
paskelbtas karo stoVis; žuvo as
tuoni žmonės.. Paskelbtos žinios 
apie žymiai didesnį žuvusių skai
čių yra neteisingos." Tikri skait
menys yra jo. surinkti ir pa
skelbti. Jis dar pridėjo, kad iš.tų 
suimtųjų 580 jau paleisti. "

G$n. .šačilio pridėjo, kad pa
mažu visas Lenkijos- gyvenimas 
g rįž ta Į nnr m ai ia s vėžes. Didelė. 

-darbininkų dauguma jau grįžo į 
darbą. Jis pridėjo!, kad dalis .Sc- 
lidarumo unijos iškovotų laimė
jimų galioja ir galios. Vyriau
sybė nesiruošia minėtų'laimėji 
mų panaikinti".

Solidarumo .. unijos pirminin- 
kasi.Lėšek Valensa ? niekad .ne- 
buvę areštuotas ar uždarytes į 
kalėjimų.". Valenso's judėjimas 
buvo suvaržytas,' bs4 . niekas 
jam nelaikė jokių .baudžiamų 
priemonių.. (Rats- Valensą, per
vežtas į kareivines, paskelbė 
badavimą, bet antradienį jis 
bado -streiką jau. baigė. Karių 
komitetas Lenkijai gelbėti no
rėtų, kad Valensa padarytų šiain 
komitetui šiltesnį pareiškimą.)

‘Chicago Sun-Times reporte
riai praneša, kad lenkų vyriau
sybė antradienį išleidusi pirmą 
lėktuvą iš' Lenkijos į Kanadą 
Minėtu lenkų lėktuvu skrido 
134 žmonės.

Lėktuve didžiausią grupę su
darė 64 lenkų jūreiviai, kurie 
nešami į Vančo'uver uostą, kad 
galėtų perimti įgulos netekusį 
lenkų laivą. Į Vancouver uostą 
įplaukė lenkų laivas, iš kurio 
83 įgulos nariai atsisakė laive 
pasilikti. Visi prašė leisti, jiems

Keturi lenkų jūreiviai, atvežti 
j Montrealį, atsisakė tc'iiau va
žiuoti. Jie paprašė Kanados vy
riausybę duoti jiems tremtinių 
teises ir pasilikti Kanadoje. 60 
lenkų jūreivių išskrido į Vancou
ver}, bet 20 iš -jų pareiškė, kad 
jie prašys Kanados vyriausybę 
leisti . jiems pasilikti Kanadoje 
su tremtinių teisėmis, šie lenkai 
laba-' nepatenkinti, kad Mont- 
realyje pasilikusieji nieko ki
tiems nepasakojo' apie savo pla
nus. Dabar šilas reikalas iškilo 
aikštėn ir jūreiviai laisvai tarp 
savęs kalbasi apie galimybę pa
siekti Kanadoje. Galimas daik- 
b-.s, kad ■ Vancouveryje pasiliks 
car didesnis lenkų jūreivių 
skaičius, nes jie nebenori grįžti 
Į Lenkiją.

Lenkų lėktuve buvo 25 ame- 
-ikieičai, kurie laukė progos iš
važiuoti iš^Lenįdįos. Jie atvyko 
į Kanadą, o. iŠ -Aloplrsąlio ban
dys galimai gįigieiau pasiekti 
JAV. 18 lenkų anksčiau turėjo 
'eidinrus išvažiuoti j Kanadą. 
Pasinaudojo' šia proga ir išva
žiavo.

Karių. komiteto Lenkijai gel
bėti atstovas Jurgis Urban pa
reiškė, kad suimtųjų tarpe yra 
didokas skaičius-komunistų. Pa
skelbus karo stovį, komunistai 
-eikalavo. platesnių teisių, norė
dami įsikišti į krašto visuomeni
nius reikalus, bet jie buvo su
imti ir padėtį už grotų. Karių 
komitetas neleidžia ir komunis
tams sauvalia-'*:.

Valensa žino, .,ad Karių komi
tetui Lenkijai gelbėti vadovauja 
gen. V. Jaruzelskis, bet su juo 
Valensa nenorį susitikti ir tar
tis, nes generolas yra labai ap
gaulingas. Pradžioje jis sudarė 
įspūdį, kad nori su Solidarumo 
unijos žmonėmis bendradar
biauti, o vėliau pats paskelbė 
karo stovį ir yra pasiryžęs Soli
darumo uniją išnaikinti.

— Rusijos gyventojai patyrė 
apie prez. Reagano sankcijas 
iš “'Laisvos Europos” radijo sto
ties, o ne iš rusų žinių agentūrų.

WASHINGTON, D.C. - Pre- 
įaidentas Reaganas, patyręs apie 
’Sovietų valdžios įsikišimą į Len
kijos vidaus reikalus, antradie
nį nr*'»rė: z >

?>ov.

pasilikti Kanadoje, duodant 
jiems tremtinių teises. Jie ne

norėjo grįžti į komunistų valdo
mą Lenkiją.

Helmut Schmidt

Gruodžio 31: Silvestras, Min
gailė, Naudutė, Skanulė, Kantas, 
Mastė, Likytis.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:28.
Oras giedras, bet ialtaA. t

Vakarų Vokietijos kancleris 
Helmut Schmidt iš Floridos 
pakraščių labai Atidžiai s?ka 
Amerikos ir Sovietų Sąjun-.^i 
gos santykių įtampą. Brež
nevas nori, kad/kancleris 
greičiau suorganizuotų pasi
matymą su praz. Resganu.

Gromyka skundėsi, kad prez. Reaganas 
davė tiktai 12 valandų sankcijoms

SOVIETŲ VALDŽIA NURODO. KAD JAV PREZIDENTAS, 
VIETOJ LENKŲ, NUTARš BAUSTI RUSUS

MASKVA, Rusija. — Sovietų tiją natūralioms dujoms tiekti, 
užsienio reikalų ministeris And- bet dabar Sovietų planas labai

Aulraukri javų pardavimą j rei Gromyka, pasikvietęs į už-' nukentės.
S-gai, išskyrus 1982 m.;
Išvaryti Amerikoj veikiam • dorių Arthur Hartman, apibarė prezidentas uždraudė ir Sovietų 

lėktuvams pasiekti A meriką. 
Rusai turi naudoti britų, vokie
čiu, olandu, belgu lėktuvus.

Sankcijas aptarė Valstybės 
departamentas

WASHINGTON, D.C. — Pa

| sienio ministeriją JAV ambasa- Gro'mykai labai nepatiko, kad

s cm s '
visus narius;

3) Nuo rytojau uždrausti So’- 
z vietų laivams įplaukti į Ameri- 

• kos uostus;
i 1) Neduoti leidimų rusams 
: pirkti kompiuterius ir ęlektro- 
nines mašinas, arba jų dalis;

■r’“ tb 5) Neparduoti rusams’plieno 
vamzdžių naftai, benzinui ar 

f f natūralioms dujoms, ir įiepar- 
,j; duo'ii specialių traktorių? vamz- 

Įįįir džiams liesti; ■ .
ĮfeSg G) Nea [naujinti susitarimo 

pasikeisti žiniomis apie moks! i- 
mius išradimus;

b 7) Sustalxiyti visų Sovietų 
lėktuvų įskridimą į JAV aero- 

įgeį. dromus

Sovietų pirkimo komisijos jį už nepaprastai didele prezi- 
9 į denio Reagano klaidą. Lenkijoj 

karo stovį įvedė lenkų vyriau
sybė, o prezidentas kaltina ir 
baudžia Sovietų valdžią. Gromy
ka pabrėžė, kad JAV preziden
tas nebežino, ką jis daro.

Gromykai labai nepatiko, kad aiškėjo, kad sankcijas prieš So- 
prezidentas Reaganas, skefbda- i vietų Sąjunga pirmiausia apla
mas platų pranešimą, pirinon ; rė Valstybės departamento, kraš- 
eilėn kaltina Sovietų Sąjungą 1 to apsaugos ir saugumo tarybos 
dėl įvykių .Lenkijoj, o tiktai vė- nariai. Jie žinojo’ apie visus Sei
liau mini karių sudarytą Lenki- vietų valdžios žingsnius genero

lui Jaruzelskiui paspausti. Jeigujos vyriausybę. Gromyka stebi
si, kad prezidentas davė Sovietų į ne maršalo Kulikovo spaudimas 
Sąjungai tiktai 12 valandų pra
nešimą sankcijoms prieš rusu
kada su tais pačiais rusais veda ( kusieji žinojo, kad pranešimai 
j)asilarinnis ateities santykiams
- Gomyka pataria neliesti 

lenkų reikahi

į Jaruzelski, tai karo stovis ne- 
į būtų Lenkijoje įvestas. Susirin-

apie karo stovio Lenkijoje pa
skelbimą buvo ą ts p a usdinti 
Sovietu kariuomenės vadbvvLės 
kontrolėje, kad niekas apie tai

Sniegas iškrito rusų pavergtoje Tilžėje. Paveiksle m atome 
tikinčiuosius, einančius apsnigtais keliais.

ŠIMTAI ITALU POLICIJOS' IR KARIŲ
TIKRINA ŠIAURĖS ITALIJOS PASIENI

KVIEČIA GYVENTOJUS PRANEŠTI APIE KIEKVIENĄ
ĮTARIAMĄ RAUDONOSIOS BRIGADOS ŽINGSNI

VERONA, Italija. — šimtai 
italų policijos ir kariuomenės 
batalionai krečia visą šiaurės 
Italijos pasienį, i-:škc'dami vie
tos, kur galėtų būti laikomas 
JAV generolas James Dozier. 
Visos šiaurės Italijos radijo sto
tys kreipiasi į gyventojus pra
nešti apie kiekvieną Raudono
sios brigados narių judesį Mila
ne ir visoje šiaurėje.

Generolo Dozier žmona Judi
ta per radiją pasakė kalbas 
angliškai ir itališkai, prašyda
ma pranešti apie pagrobto jo
sios vyro likimą. Ji papasakojo, 
kaip ji buvo’ surišta, prirista 
prie kėdės ir prigrasinta, kad 
nieko niekam nesakytų. Ji savo 
akimis matė, kaip josios vyrui 
revolverio rankena buvo kirsta 
i galvą, paliktas be sąmonės ir 
keturiu smogiku išneštas.

ja slapti Sovietų valdžios pa
skirti agentai. •

Amerikos kariai padėjo ita
lams atsikratyti fašistinės san
tvarkos, išvyti nacius ir įvesti 
demokratinę, santvarką, kuri 
duoda pagrindines teises kiek
vienam italui.

KINIJAI RŪPI TAIVANO 
GINKLŲ DALYS

PEKINAS. — Kinijos užsienio 
reikalų ministeris kreipėsi į 
JAV, prašydamas informuoti 
apie planuojamus Taivanui par
duoti ginklus. Pernai ir šį pava
sarį kalba ėjo apie 97 mil. dole
rių vertas dalis moderniems lėk
tuvams. Dėl to buvo kilęs Peki
no nepasitenkinimas. Pekinas 
nenorėjo, kad Taivanas turėtų 
pačius geriausius karo lėktuvus.

EUROPA TYRINĖJA PREZ.
REAGANO SANKCIJAS

PARYŽIUS. —- Prancūzijos 
t prezidentas pareiškė, kad ne tik

tai jis, bet ir užsienio reikalų 
bei gynybos ministerial "atidžiai 
nagrnėja JAV sankcijas prieš 
Sovietų Sąjungą. Prancūzai ma
nė, kad pačios griežčiausios 
sankcijos bus paskelbtos prieš 
diktatūrinę Jaruzelskio vyriau
sybę ir Karių komitetą Lenki
jai gelbėti, bet svarbiausi smū
giai nukreipti prieš Sovietų Są
jungą. Prancūzų vyriausybė no
ri ištirti JAV turimus duomenis 
apie SOvielų agentų intervenciją 
i gen. Jaruzelskio valdoma Len
kiją. ' ‘

: Vakarų Vokietijos, Britanijos, 
Į Belgijos, Olandijos, Italijos ir 
j kitų valstybių pareigūnai irgi 
atidžiai tyrinėja JAV paskelb
tas sankcijas prieš Sovietų Są
jungą. Bušai manė, kad jie ga- 

! lės sauvaliauti Lenkijoj, papir- 
I kinėti parsidavusius karius, ir 
| kad niekas nieko jiems negalės 
pasakyti. Prez. Reaganas, gene
rolo’ Haig patariamas, mano, 
kad geriausia eiti tiesiai prie 
svarbiausio kaltininko.

Pagalimos prašė ir pagrobto 
generolo duktė bei sūnus, kurie 
labai liūdnai praleido Kalėdas 
be tėvo.

Mirties bausmė generolo 
žudikams

Italų vyriausybė pataria Rau 
donosios brigados nariams ne
žudyti pagrobto generolo Dc’zier. 
Italų vyriausybė yra informuota 
apie-platesnę Raudonosios bri
gados veiklą, žino jos narius ir 
Alicijai yra pažįstami Raudo 
nosios brigados giminės.

Vyriausybė, policija ir kariuo
menės vadovyl>ė yra pasiryžusi 
išaiškinti visus grobikus ir juos 
bausti mirtimi, jeigu generolas 

,-Dozier būtų nužudytas arba su
žalotas. Italų vy’riausybė žino J 
kad krašto gyventojų dauguma 
yra priešinga Raudonosios bri 
gados veikiau kurią kontroliuo- Į

Dabar kalba eina tiktai apie 
Amerikos gamybos ginklams 
reikalingas dalis, ši žinia pra
nešta Kongreso komitetui ir pa
teko į spaudą. Prezidentas Rea
ganas pareiškė, kad jis dalis 
parduos Taivanui. nežiūrint, ar 
Pekinas protestuos, ar neprotes
tuos.

Ginklai dar neparduoti, bet 
prezidentas yra pasiryžęs gink
lus parduoti. Antradienį Pekino 
yjariausybė paprašė informaci
jos apie parduodamus ginklus. 
Jeigu žinios netenkins Pekino, 
tai Kinijos vyriausybė gali vėl 
ieškoti glaudesnių santykių su 
Sovietų Sąjunga.

— CTA’ darbininkai, gaunan
tieji $18 j valandą, gali būti at
leisti iš darbo, jeigu Ik rimtos 
prieis ties neatvyksta į darbą.

— Lenkų lėktuvas, atvežęs 
lenkus į Kanadą, turės skristi 
tuščias, nes niekas nenori grįžti 
į dabartinę Lenkiją.

— Sovietu valdžia ginasi, kad 
jų atstovai nedarė jokios įtakos 
į gen. Jaruzelskio vyriausybę 
karo stovio įvedimui.

Amerikos ambasadorius pri
minė Gromykai, kad Sovietų 
valdžia darė ir daro didelį spau
dimą į gen. Jaruzelskio vyriau
sybe, privertė paskelbti kare 
stovį, išardyti Lenkijos unijų 
veiklą ir pakenkė laisvam lenkų 
apsisprendimui.

Andrei Gromykla išklausė 
pranešimo ir patarė Amerika 
nesikišti į Lenkijos vidaus rer 
kalus. Maskvoje kalbama, kad 
įvyko svarbus Gromykos ir 
JAV ambasadoriaus pasitari
mas, bet oficialiai apie pasitari 
iną nebuvo pranešta. Tass ži
nių agentūra vien angliškai pra
nešė, kad susitikimas buvęs la
bai šaltas.

Sovietų valdžia labai nepaler. 
kinta, kad Sovietų laivai nelurė, 
teisės įplaukti į 13 Amerikos 
uostų, Sovietų lėktuvams iš vi 
sd uždrausta nusileisti Ameri
kos aerodromuose. Maskva nie
ko nesakė, kai Amerikos lėktų 
vai nustojo skridę į Sovietų 
aerodromus. Sovietų pu\icija ka
binėjusi prie lėktuvų kapitonų 
ir patarnautojų, lodė] lėktuvu 
bendrovės nutarė sustabdyti ne
pelningus skridimus į Maskvą

Negaus mršrnų vamz
džiams tiesti

Labiausiai Sovietų valdžia; 
nepaXiko prez. Uragano nutari 
mas ififleiso parduoti Sovietų 
Sąjungai "milžiniškų priemonių i 

I sunkiems 'p ieno vamzdžiams] 
tiesti. Sovietų valdžia buvo pa-j 

i siruošusi nutiesti plieno vam? | 
džius iš Sibiro į Vakarų Vokie-

nesužinotų. Amerikiečiai žinojo, 
kad Lenkijoj buvo Sovietų ka
rių, lenkų uniformomis apreng- 

t tų, kad saugotų Lenkijos bankus 
’ ir valstybės įstaigas.

Prezidentui Reaganui buvo 
praneštas į Kaliforniją pirnia- 

į dienį padarytas nutarimas, o jis 
antradienį paskelbė sankcijas 
prLš Sovietų Sąjungą ir Len- 

t kiją.
Į Vakarų Europos valstybės ne
buvo’ iš anksto informuotos 
apie prezidento nutarimą, n<s 

’ nežinia, ar jos būtų pasiruošu- 
■ sios skelbti sankcijas Rusijai, 
j Manoma, kad jos reikalą ap- 
'< svarstys ir pritars prez. Reaga
no nutarimams.

— Taškento ligoninėje yra 40 
Sovietų karių, dujomis apnuo
dytų Afganistano kovose..

Prezidento Reagano sankci
jos prieš Sovietų Sąjungą 
nustebino ne tik pačius ru
sus, bet ir visą Vak. Europą.

LINKSMU IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS NAUJIENŲ 
PRENUMERATORIAMS, SKAITYTOJAMS, 
BENDRADARBIAMS IR VISIEMS GEROS 
VALIOS ŽMONĖMS, '

NAUJIENOS
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Čikagos pensininkų prieškalėdinis pobuvis
nr giuodzio men. 16 d-, i eina jau naktis . Br. Sravinskie- i 

- vai. p.p. Šaulių namuose ouvo j ne suuainavo solo “Vai pute ve- 
sui uostas pensmmkų prieškalė-1 južens“ n “Pensininkų aainą", I 
dinis pobūvis. Jau 1 vai. 30 min. zouziai h>r. VariaKojienės. 
salė buvo pima, tad rengėjams » 
teko pristatyti dar du ilgus st a 
lūs, nes dalyviu prisirinko apie 
250.

Pirmininkas St. Vanagūnas 1 
pradėdamas pobūvį, pranešė ! 
kad ši kaitą nebus jokių proto- ! 
kolų rašymo, nebus jokių kalbų I 
bei pranešimų, o bus tiktai me-1 
ninė dalis, kurią išpildys pensi j 
ninkių oktetas, kurį sudaro M- Į 
Barienė, M. Jonikienė, A. Lo- j 
tonienė, J. Paškevičienė, I. Po j 
cienė, P. Prankienė/ M. Radze- i 
vičiene ir Br. Stravinskienė: va-! 

t 

dovė — B r. Variakojienė.
Pakilus uždangai, buvo su-1 

giedota giesmė: “Tyliąją Naktį’. j 
Po jos. Br. Stravinskienė papa-! 
šakojo apie kūčių papročius iri 
kartu su M. Jonikiene, sugiedo- • 
jo senovės kūčių dainą ar gies-i 
mę — ‘Nežinau, apie elnią de- | 
vynragi”. Užbaigdama kalbėli 
apie papročius, paprašė okte- • 
tą padainuoti A. Vanagaičio “Ei. 
Kalėdos”. A. Lotonienė minti
nai padeklamavo pritaikytą Ka-į 
ledoms eilėraštį. Vėliau sekė vėl j 
A. Vanagaičio giesmė “Kalė-j 
dos”, o prie mikrofono priėjus: 
okteto vadovė Br. Variakojienė 
mintinai pasakojo gana ilgą, jos 
pačios sukurtą kalėdinį ppada- j 
vimą “Aras”. j

Pirmoji pobūvio dalis buvo j 
baigta su giesme “Tyli Naktis”.
Pertraukos laike, p. Krolis pa

grojo .smuiku kelias liaudies dai
nas. prašydamas publikos pri- j 
tarimo- Man asmeniškai, atrodo, j 
kad tokiom dainom akoideonas!i 
būtų tinkamesnis, ir dainuoti į 
būtų lengviau.
Antroje dalyje, pakilus uždan

gai. žiūrovai pamatė scenoje 
gražiai susigrupvusias daininin
kes, pasipuošusias dailiomis pri
juostėmis ir skarytėmis, kurios 
su daina — “Giedu dainelę, sa
vo giesmelę” — inscenizavo ei
lėraštį “Rambynas”. Mintinai ei
lėraštį sakė labai gražiai, su įsi
jautimu, M. Jonikienė. Eilėraštį į 
baigiant, į sceną išėjo vaidila» 
zPr. Prankienė) kuris, galingu ; 
balsu šaukdamas Perkūną, krito j 
ant kelių ir bučiavo žemę. Tuo- » 
met dainininkės užbaigė eilėraš 
tį su F. Strolia dama “Mano že
mė”. dar visai niekur negirdė 
1a, kuri nuskambėjo taip švel- • 
n?Ši, tyliai ir gražiai — tiesiog , 
užburdama klausytoju-. Nesi-

N epapi aslai buvo įvairi ii I 
graži programa. Dainos n inkam j 
oejo gražiai. Vienos jų buvo: 
lengvesnes, o kitos sunkesnes. ■

Pensininkai aiškiai įroae, kau 
jie yra pajėgūs oet kokiam pa- 
siruaymui. z noma, vaaovei te- i 
ko sunkiausia role, nes jai rei
kėjo parinkti ir paruošti dai
nas, išmokyti dainimkes dai
nuoti ir scenoje prie piano išbū
ti apie pusantros valandos-

Programai pasibaigus, St. Va
nagūnas pakvietė į sceną Vilių 
Variakojį. jau daugeliui pažįsta
mą, kaip turinti Čikagoje save 
namuose tautodailės muziejų, 
pristatydamas jį ir jo žmoną (ok 
lėto vadovę)) kaip šių metų 
auksinio juotiiejaus vedybinio 
gyvenimo sukaktuvininkus.. Ok j 
tetui-užtraukus “Karti degtine 
karti \ puma greitai pabučiavo 

, savo vyrą, tuo nutildydama dai- 
i norius, kurie tuojau sugiedojo 
jiems ilgiausių metų, o St. Va
nagūnas, pensininkų vardu, įtei- 

‘ kė jiems didelę dėžę. Kas joje 
i ouvo, taip ir neteko sužinoti. 
| Poma Variakojienė, ^avo ii 

vyro vardu, visiems padėkojo, 
sakydama — ačiū, ačiū, ačiū!...

Linksmoji pobūvio dalis pra- 
I sidė;o, kai buvo pradėta valgy- 
j ti viščiukai su visais priedais, 

gerti vavą su pyragaičiais ir lo
terija. Besisotinant, p. Klausie- 
nė paskaitė savo feljetoną apie 
pensininkus. Gaila, kad visko 
neteko nugirsti, nes, tokiais at
vejais, salėje triukšmas buvo 
didesnis ir už kalbėtojos balsą. 

! Visiems prisisotinus, buvo trau- 
j kiami loterijos bilietai, kuriuos 

tvarkė St. Vanagūnas, Ig. Pet
rauskas, Br. Erčus.

Pobūvis užtruko iki o vai. 
Skirstėsi visi patenkinti, linkė- 

i darni vieni kitiems linksmų Ka
lėdų švenčiu ir laimingu N. Me- 
tu. Į

Dalyvis

PULMANAS UŽDARĖ TRIS 
GAMYBINES ĮMONES

Šiomis dienomis Pullmm-Stan- • 
dard Division of Wheelabrator - 

i Frye, Ine., uždarė prekinių ir 
j keleivinių vagonų gamyklų įmc 
! nes.

Po to, kai darbo sutartis pasi
baigė, United Steelworkers oi 
America paskelbė streiką. Strei

girdėjo jokio šlamesio, jokio ju
desio — visi buvo paskendę to
je dainoje.

Programa buvo baigta daino 
mis: “Supynsiu dainužę” ir “Pra

kuoja 2,250 aktvviu darbininku• • v . |

Butler, Pa., ir South Chicago, 
įmonėse. *-

Prie 430 streikuojančių South į
Prie 430 treikuojančių South

M. ŠILEIKIS šaltos žiemos vaizdas

j

FEDERALINIS DARBO DEPARAMENTAS RUOŠIA Kalbama, kad reforma taip-į
ĮSTATYMĄ PADIDINTI MINIM. ATLYGINIMĄ

Norėdamas gauti tiesioginių ir 
konkrečių žinių dėi veikiančio 
Federalinio Daibo - Valandų įs
tatymo ir naujo projekto, nu
vykau pas gerą mūsų pažįstamą 
Mr. Murray H. Rimsay, regio- 
natinį informacijos vedėją, dir-: 
bantį JAV Darbo departamento 
įstaigoj, 219 S- Dearborn St.

Mr. M. H. Rimsey mane ma
loniai priėmė. Jis suteikė man 
naujausias informacijas dėl da
bar veikiančio Federalinio Dar
bo įstatymo ir dėi to įstatymo 
projekto^ kupųp siėktania padi
dinti minimalinius uždarbius, 
Minimą įstatymo projektą dar 
Švaistysiąs JAV Kongresas. Kai 
projektas bus priimtas ir prezi
dento bus pasirašytas, taps įs
tatymu tuomet paaiškės kas ja
me pakeista.

šuo kartu Mr. Rimsey įteikė 
kelis egzempliorius brošiūros— 
“Handy Reference Guide to the 
Fair Labor Standardt & Amend
ments”. Darbo departamento—- 
“Wage and Hour & Public Con
tract” leidimo,. Be to įteikė tos 
pačios įtaigos kitą leidinį — 
“The Age Discrimination in Em
ployment Act”.

Pasikalbėjimo pabaigoje Mr 
Rimsey pasakė. Federalinio Dar
bo - Valandų įstatymo reika
lais informacijų suteikia visiems 
asmenims, kurie kreipiasi į šį 
departamentą.

Pranas Sula a

P. S. Pažymėtina, kad lietuvių 
kalba Prano šulo yra paruosta 
knygelė — "FedcrcJiriai Darbo 
Samdos įstatymai" — Federal 
Labor Law>. Leidinį išleido Lie

lllih Str., prisijungė piketais 
anksčiau atleisti darbininkai.

Ginčas kilo dėl darbdavio siū
lomos 4-rių metų sutarties, tą 
laiką unija norėki sumažinti li
gi 3 metų.

Pr. Petitas 

tuvių Teisininkų draugijos Chi- 
sagos skyrius. Spaudos darbą 
atliko knygų leidykla Sūduva.

’Šią knygelę galima gauti Nau
jienų administracijoj. Kaina $1-

SOCIALINES APDRAUDOS 
REFORMA KANADOJE

Kanados premjeras Piere E. 
Trudeau ruošia pertvarkyti so
cialinės apdraudos įstatymus.

Pagrindinis dėmesys būsiąs 
skiriamas vaikų priedui. Dabar 
planuojčima vaikų priedą mokė
ti tik toms šeomoms, kurių me
tinis uždarbis neviršys iš anksto 
nustatytos sumos.

JŪS KLAUSIATE,
KL. Būkite rp^onųs pasakyti, 

kaip pačiam parašyti testamen
tą? Wolter J.

ATS. Aiškumo dėliai patieksi
me pora paprastų testamentinių 
formų, iš kurių jūs . galėsite pa
sirinkti savo testamentą sura
šant. Nors ir nėra reikalo sekti | 
vieną ar kitą pavyzdį pažodžiui j 
savąjį testamentą pačiam pasi- į 
rašyti.
Kiekvieno asmens testamentas 

gali būti daugiau smulkesnio pc 
būdžio ar gali turėti daugiau ąt- j 
skirų paragrafų, negu mūsų čia! 
patiektas. r

Testamento pradžioje, pavyz-į 
žiui. gali būti rašoma taip: 
“Aš, Oliukas Banaitis, gyvenąs j 
Cicero mieste. Cook apskrityje, 
būdamas sveiko proto ir atmin
ties, žinodamas, šio gyvenimo 
nepastovumą, darau, skelbiu

NAUJI METAI
Čia pat Nauieii Metai 
jau kopia ant pečių, 
kuriuos jauni ir seniai 
nešios — vergai bus jų 1

Vieniems jie bus našta.
Nuo jos. suklups . . . Mirtis 
ateis. Kažkur, kažkas 
atomais jų nušvis.

Kiti jų globoje 
išsirps, žydės ir jausis 
tikrovės vežime 
laimingi ir alaušiai.

Treti paklius j spąstus.
žaislais taps galingųjų.
Dėl vyno, duonos kąsnio 
nors lukštuose bus dirsių.

Ir tik gal vienas kitas 
iš tūkstančio kukliųjų 
gal jaus, kad būtų jis 
kitėjanti vien dulkė!

Per šiuos metus žmpgus 
manys, jog ponas žemės, 
bet kvailas jis: nejus, 
kad vergas josios menėj.

Klazimieras Baltnikonis

gi paliesianti ir senatvės pensi-{ 
jas, kurios galės būti sumažin-
tos ar galės būti visai nutrauk
tos tiems asmenims, kurie turi 
pakankamai dideles metines pa
jamas.

Didesnių pensijų galėsią susi-i 
laukti jų reikalingi kanadiečiai. 
Šis įstatymas turi aiškų tikslą— 
užtikrinti minimalias pajamas 
neturtingiems ir eliminuoti 
tiems, kurie turi dideles 'pa
jamas iš kitu šaltinių.

Kyla klausimas, ar šio krašto j 
Kongresas neturėtų pasekti Ka-j 
nados administracijos pavyzdi: į 
padidinau t,ir panaikinant tiems, i 
kurie turi dideles pajamas Iš ki- Į 
tų šaltinių.

MES ATKAKOME į
deklaruoju savo paskutinę valią ? 
ir testamentą:

PIRMAS: Šiuo atšaukiu visus 
testamentinius dokumentus, an
ksčiau mano padarytus.

ANTRAS: Pavedu savo testa
mento vykdytojui-apmokėti ma
no skolas ir laidotuvių išlaidas 
tuojau po mano mirties, kaip tai 
įmanoma greičiau įvykdyti.

TREČIA: Savo Chevrolette 
automobilį skiriu vaikaičiui Al-1 
gimantui Šniukaičiui.

KETVIRTA: Visa mano nuo- 
“ j

savybės likusi, bet kur koks! 
jis bebūtų, skiriu savo se
seriai Anastazijai, gyvenančiai 
Los Angeles mieste, Califor- 
rtijoje.

PENKTAS: Šiuo skiriu Vy
tautą Ridiką būti mano testa
mento vykdytoju. Jam nega

li' lint eiti testamento vykdytojo

pareigų, skiriu jo pavaūuoijju 
Algirdą ObotoV

liudininkams dalyvaujant ii
matant, aš šiuo pasirašau — 

OlivJcas Banaitis.

1981 m. gruodžio 34 diena.
“Pasirašome, skelbiame, kaa j 

tai yra minimo Oliuko Banaičio 
paskutinė valia ir testamentas, Į 
sudarytas musų akivaizdoje, j 
jam prašant ir jam valyvau- 
jant, mums visiems, mes čia
pasirašome savo vardus ir pa
vardes, kaip liudininkai, kad 
Oliukas Banaitis buvo pilno pro
to ir laisva valia pasirašė testa
mentą:

Dominikos Arelis, gyv....™.....
Ladas Medulis, gyv.
Leonas Mačiulis, gyv............. .

Testamentą galima rašyti ir 
lietuviškai, bet J. Am. Valsty
bėse rašoma anglų kalba, kad 
nereikėtų testamentą tvirtinant 
valstijos teisme (Probate Court), 
kviestis dar prisiekusį vertėją, 
kas sudarytų daugiau išlaidų ir 
didesnio rū pėsčio-

Pranas šulas

KL. Neseniai vieno dienraščio 
kolumnistas paskelbė žinia, kad 
esą išleistos Geležinkelių valdy
bos į pensiją išeinančių taisyklių 
pakeitimas. Dabar esą našlės ii 
divorsuoti geležinkeliečiai galės 
gauti benefitus. Mano tėvas dir- 
vo geležinkelių tarnyboje, jis 
mirė 1950 m. Aš paskambinau 
Geležinkeliu valdvbai, klaus- 
dama, kokią pašalpą mano mo
tina gali gauti, kaip geležinke
liečio. našlė? Mano tėvas gele
žinkeliuose dirbo daugiau negu 
30 metų. Bet Geležinkelio val
dyba atsisakė duoti velionies 
tėvos 'darbovietės nr. ir mokė
ti benefitus motinai.

Marytė N.

ATS. Iš tikrųjų Geležinke
lių Retirement taryba norėtų 
jūsų motinai padėti, bet to ne
gali padaryti. Tos įstaigos at
stovas pranešė,v kad įstaigos pa
reigūnai tikrino turimus rekor
dus, bet jūsų tėvo sąrašuose ne
rado. Taipgi ir Soc. See. nume
ris nieko negalėjo tuo reikalu 
padėti. Dabar Geležinkeliečių 1 
apdraudos įstatymas papildė 
pensijos gavimo galimybę, gele
žinkeliečių divorsuotoms naš
lėms (pagal tam tikras sąlygas), 
jei divorsuota žmona naujai ne
ištekėjo, sulaukė 65 m. (62 m 
dėl sumažintos pesijos), buvo 
ištekėjusi už geležinkeliečio ma
žiausia prieš 10 metų. Tačiau 
Geležinkelių valdyba neturi di- 
vorsuotų našliukių ar naujai iš' . 
tekėjusių rekordų. Toki asme^ 
nys turi užpildyti specialias ap
likacijas (claims) ir jas įteikti 
arčiausiai Geležinkeliu Retire' 
ment įstaigai. Apie tai pranešė 
minimos įstaigos vedėjas.

Pr. Petitas-
%

KL. Aš esu jau išdirbęs įvai
riuose fabrikuose daugiau negu 
10 metų ir jau susilaukiau 65 m.

Linksmų ir uand-igą

amž. Pasakykite, kiek Soc- See. 
išmokų aš galiu gauti? /

Gytė Spendytė

ATS. Mes iš tikrųjų negalime 
jums į šį klausimą atsakyti, kol 

"patikrinsime jūsų Soc- See. 
duomenis, kurie parodys visus 
jūsų uždarbius, gautus dirbant 
Social Sec. apdraustame dar
be.

Naujų Metų!

Kada jūs kreipsitės į Soc. See, 
įstaigą išmokoms gauti, ta įstai
ga apskaičius tiksliai, kokius 
mėn. čekius jūs galite gauti. 
Jūsų išmokos priklausys nuo už
darbių sumos,

Šiuo metu išmokos, mokėtinos 
i§ėj'usiam poilsis darbininkui, 
kuris sulaukė 65 metus šiais me
tais svyruoja nuo S153.10 iki 
$677 į mėnesį.

Išmokos darbininkui, kuris-pa 
siekia 62 m. amž. šįais z’metais 
yra nuo $111.5pxikr $450-40 į mė
nesį.

Jeigu jūs turite išlaikomus"vai 
kus, senelius (deg^^ntūs) ■ ir 
jūs esate 65 m,, aj^^’šeimos iš
mokos yra nuo $229.70 iki 183.70 
i mėnesį. Jeigu jūsū esate 62 m. 
amž., išmokos yra nuo $181.10 
iki $198.10 į mėnesį.

Jeigu jūs esate Soc. See. išmo
kų sąraše, jūs čekiai bus padi
dinti automatiškai tokiu %, ko
kiu pakilo visos pragyvenimo 
reikmenų kainos.

Tai daroma kiekvienais me
tais, pradedant liepos mėnesiu.

BLUE CROSS - BLUE SHIELD 
PADIDINA KAINAS

Šiomis dienomis Chicagos TV 
ir radijo pranešė kad Blue 
Cross ir Blue Shild padidino 
apdraudos kainas 61%, gi val
dinė komisija leidusi padidinti 
apdraudą tik 6%.

Medicare apdrauda nuo 1982 
metų pradėios būsianti padin- 
ta 7%.

Iki šiol, pvz. senioras J. G. 
už Blue Cross apdraudą mokė
davo $21 į mėn.

Už elektros sunaudojimą J.G 
iki šiol jis mokždavo $20 į mėn.
Spėjama,kad tiek elektr., tiek ir 

gazo suvartojimo sąskaitos Chi- 
oageje bene 50% būsiančios pa
didintos. M. Š-nė



ST. PETERSBURG, FLA

Visas

Po karštos vasaros atėjo pas 
mus malonus, vėsus rudenėlis, 
kuris tęsis iki gilaus pavasario. 
Atgijo gamta, o drauge ir lie
tuvių organizacinė veikla. Jau 
sugrįžo ir šiaurės paukščiai, die
nios svečiai, kurių keletas čia ir 
įsikūrė, nusipirko nuosamybę. 
Nemaža atvažiuoja ir turistų, ku 
rie lanko pažįstamus, šildosi sau 
Įėję ir maudosi jūroje.

Lietuvių klubas pilnas žmo
nių, pietų metu net vietų pri
trūksta prie stalo. Bažnyčia pil
na maldininkų. Kun. Kęstutis 
Butkus, pranciškonas, turi daug 
darbo, jis ne t’k pamaldas lai
ko, pamokslus sako,- bet ir ligo
nius lietuvius lanko ligoninėje 
ar namuose, o tų ligonių niekur 
ir niekad netrūksta...

Po karštos, tingios vasaros 
kolonijos gyventojai atsigavę 
naujomis jėgomis, metasi į kul
tūrinę, palitinę veiklą, 
organizacinis gyvenimas
naujai užverda. Patriotas lietu
vis nespėja lankyti piknikus, mi 
nėjimus ir kitus organizacinius 
renginius, kurių yra apstu. Prie
do dar reikia skirti laiko ir pri
vatiems renginiams, tai varda- 
dienams - gimtadieniams, sukak 
tuvėms, įkurtuvėms ir t-t. Rei- . 
kia. skirti laiko dėmesiui ir šiau
rės, svečiams,— neskirsi jiems 
dėmesio, nepadraugausi, su jais, 
tai ir prarasi draugą. . ; O kas 
nori prarasti gerą draugą? Ka
lendorius tik ir marguoja nuo 
registracinių ženklų, kur kada 
vyks koks subuvimas.

Pro7?ri?u’nkų kontrolitiojamor L 
iBendrĮuomenės vadukai kelia 

’ erzeli

■Kai tik atgyja organizacinė- 
veikla, tuojau atgyja ir poiiti- 
nės;ideologijos taipusavė trim ■ 
tis. Kaip taisyklė, frontininkų 
kontroliuojamos L. Bendruo
menės verkia prasideda ne ko
kiu kultūriniu darbu, bet kokiu 
nors polit. veikimu, nesuderiia- 
mu su taut, ištikimybės ar demk. 
rat.nuostatais.Negana to,šis politi 
niai pasimetėliai dar griebiasi 

■ net ir apgaulingų kombinacijų, 
kaip nors' pakenkti kitaminčių 
veiklai, veiksniams, o ypač Re
organizacinės L. Bendruomenės 
veiklai. Štai ir vienas konkretus 
pavyzdys, kaip frontininkų .val
domos L. Bendruomenės vadu 
kai akiplėšiškai kiša koją į Re
organizacinės L. Bendruomenės 
veiklos ratus. : Reorganizacinės 
Bendruomenės : apylinkė pasi
skelbė ruošianti pikniką. Fron- 
tiiiinku Bendruomenės aktyvus 
veikėjas, vietos ^vadukas K.Gim-

Laisvoji Tribūna

PRASIKRAPšTYKIME AKIS 
IR NEBŪKIME FANATIKAIFrontininkai atsisakė dalyvauti Pavergtų

* Tautų demonstracijoje
žauskas tuo jaus šoko šį renginį 
suniekinti, —Reorganizacines L. 
Bendruomenės apylinkės veik-. 
lai pakenkti; jis sąmoningai pa
davė klaidingą data šio pikniko 
eranešimą, skelbimą bažnyčios 
pranešėjui, kurį kunigas K. But 
kus ir paskelbė^ kaip tikrą daly- į 
ką. Žinoma, kunigas susilaukė a 
priekaišto iš pikniko rengėjų Ir 
tai suprantama, klaidingai pa J 
kišta ir paskelbta, renginio data. I 
Suklaidino daug zmomu, jucsj 
nukreipė nuo pikniko. Kunigas, • 
supratęs klaidą, labai supyko, ’ 
kad jis yra įveliamas į nesvarias ,
politines kombinacijas ir se- — ——
kantį sekmadienį, pamokslo me- į-į yįs? ‘kviestieji maloniai atsi-, '•ai kultui 
tu piktai išbaręs politinius kom-j Į;CDė9 atsilankė į prsitarimą, tai: ‘ 
binatorius, pasakė: “Kad tokie }atviai, lenkai, ertai, ukrainie- 
dalykai daugiau nesikartotų, i f-iai, lietuviai, mūsiškių net kc- 
nes bažnyčia yra na orgsnizaci-? ].-u ideologinių-grupių atstovai [ 
jų tarpusavio kovos laukas! ’ . įr v^u susirinkusių dL j 
Tai štai, kaip L. Bendruomenės J 
aktyvistai kelia ir palaiko išeivi- 
joje tarpusavio erzelį. Tai iš tik- * 
rujų, šis pavyzdys yra klasiškas, * 
kaip netiesiogiai yra nešama ’ 
tarnyba okupanto naudai.
St. Petersburg^ frontininkų L.
Bendruomenės apylinkės pirmi-! C1J°J 
ninkas viešai atsisaJcė dalyvauti j 
Pavergtų Tautų demonstracijoj į 

1 1 ’ Vyt-Viktcria Jokobson, vie- - 
tos lietuvė ir aktyvi lietuvių or
ganizacijų veikėja, iš vietos spau : 
dos sužinojusi, jog sausyje su j 
Lenkijos įvykiais yra keliama ’ 
mintis surengti pavergtų tautų j 
demonstraciją prieš tautų pa-1 
vergijos, komunistinės imperia- j 
listinės Rusijos diktatoriui rėži- i 
mą ir jo imperialistinį-sieki laip-] 
sniškai pavergti visą likusį lais- j 
vąjį pasaulį, ji, V. Jakobson, * 
ėmėsi iniciatyvos ir lietuvius! 
įtraukti į šią demonstraciją.Šiuo 
reikalu ji i? Sušaukė’ Jiet.uvių 
organizacijų atstovus į pasitari
mą, Lietuvių klube. Susirinku
siųjų daugumas šiam užmojui 
politinei demonstracijai entuzia
stiškai pritarė, išskiriant Fran- 
tininku L. Bendruomenės apy- 
linkės pirmininką, kuris, galvą 
nulenkęs, pasakė: “Bendruo-? 
menė nepritaria ir ji šioje de- j 
monstracijoje nedalyvaus”. Ši-i 
tokio drąstško, viešo atsisakymo1, 
dalyvauti demonstracijoj prieš i 
savo tautos pavergėją, visi da- 
lyvai tapo tiesiog pritrenkti.

Ponia V. Jakobson, gavusi sa
viškių entuziastišką pritarimą, 
rengti Pavergtų tautų demon-: 
kad darbu, mokslu ir pasiauko- 
straciją, ji entuziastingai ėmėsi . 
organizacinio darbo. Pirmiausia 
ji sukvietė Pavergtų Tautų vie
tos atstovus į savo butą pasitar-’

deliam nustebimui, Frantininkų 
L. Bendruomenės apyl. pirmi
ninkas, K^ecys JKrasauskas 
kartotinai atsisakęs tok'oįe 
monstracijoje • daJyvauti, 
sakė: “Bendruomenė nepri 
ir nedalvvaus šioje demon

įga demonstracija.
žygį pradėjo lietuviai, prieša

kyje ėjo jaunimas, po jų, kuni
gai iš Romos, dr. pi of. kun. Lui
na, buv. ALTo generalinis sek
retorius, kun. A. Stasys, pref. J. 
Baltkūnas, kum J. Gasiūnas,

em.onstr.7C/ja susilaukė didelio 
dėmesio politiku ir spaudos

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 * Tel. 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA NOREIKIENE

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL Š0629 ♦ TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTĖME
B759 W. 71st SL, Chicago, III

« ItrXmNGAI IIPILDCMI RECEPTAI * FANNIE MAY 8AL* 
DUMYNAI KOSMETIKOS REKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Y. P..5.. nk/u

TeL 476-2206

Tad visai neaišku, jei jau L.3. ’ 
turėjo griežtą nusistatymą de- 
monstracij oj e nedalyvauti, kam 
iš viso dar jos delegatai atėjo jį 
pasitarimą? Siūlosi prielaida,! 
kad L. B. vadukai ar tik neturė- ! 
jo paslėptą tikslą pastoti kelią . 
tokios demonstracijos organiza
vimui. Jei taip, kaip matome, šis 
uždavinys jiems nepavyko...

L. Bendruomenės apylinkės 
pirmininko atsi sakymas daly
vauti demonstracijoje nepalaužė 
organizatorių veiklos, nuotaikos 
ir nesukliudė demonstraci
jos.

• Vietos AL ± o skyriaus pirmi
ninkas, inž. Alfa Šukys griąbėsi 
darbo už kelis, tuojau išrūpino 
miesto leidimą demonstruoti,, 
eisenos apdraudą, policijos ap
saugą, pirmos pagalbos mašiną, 
net pats apsiėmė šiai demonstra
cijai vadovauti ir jai sėkminga: 
vadovavo-

Reorganizacinės L. Bendiuo- 
menės apyl. pirm, dailininkas 
V. Vaitiekūnas padarė transpo- 
rantus su trumpais, bet daug 
pasakančiais įrašais — šūkiais 
prieš tautų pavergėją komuni
stinę imperialistinę Sovietų Ru
siją. Diena pasitaikė graži ir de
monstracijoje dalyvavo daugy
bė žmonių, jų gana didelis skai
čius, pasipuošusių tautiniais dra 
bužiais, kas suteikė demonstra
cijai iškilmingumo. Tai buvo tik

Demonstracijos žygį pradėjo 
lietuviai, priešaky’e ėjo jauni
mas, vaikai, po jų kunigai: dr. 
prof. kun. Luima, kun. A. Sta
sys (buvęs ALTo generalinis 
sekretorius), prel. J. Balkūnas, 
kun. J. Gasiūnas, kun. K. But
kus, o už jų visi kiti žygiuotą
ja;, kurių buvo apie keturi, 
penki šimtai Demontrantų prie-, 
šakyje žygiavo grojantis orke- j 
stras. Žygininkų eisena nusitęsė ; 
apie 8-nis blokus, pajūriu. Žygi- į 
ninkai darė dideli įspūdį, sukėlė Į 
žmonių dėmesį. Inž. Šukys gar- j 
siakalbiu rankoje rikiavo, tvar-į 
kė žygininkus, o policija — gat
vių judėjimą.

Žygiuodami lietuviai vienas 
kita klausė, kuM Bendruome- c a*' . . -nes veikėjai, kaip tai: apyl. pir- 
min. M- Krasauskas, L.B. Tary
bos pirm. K. Gimžauskas, Urb- 
šaitis ir kiti jų bendraminčiai, 
Visdėlto, nei vienas jų negalė
jo rasti jiems pateisinamo atsa-

jau taip politiniuose klystke
liuose yra pasimetę, šitokie pa
simetimo ženklai nepaprastai 
skaudina patriotų širdis. Bet ką- 
gi: kiekvienas už save galvoja, 
— už save ir atsakys, o atostaitą 
duoti tautai turės kiekvienas 
musu, anksčiau ar vėliais.

Demonstrantams sustojus, bu
vo sugiedotas Amerikos himnas. 
Po to buvo skaitomi politikų ir 
valdžios žmonių sveikinimai, 
deklaracijos, sakomos kalbos. 
Sveikino rastu: miesto atstovai,

(Pastabos dėl A. Regio laiško “Dirvos” 47 numery) 
mus pilį ir miestą, kurio joks 
Liftu vos valdcrvas niekados ne
buvo užėmęs nors vienai dienai. 
Nebuvo ir jokio prūsu miesto 
Tvankstė, buvo tik mišku apžė
lusi kalva tuo vardu (Liet. En- 
cik. N 503). Rusai buvo užėmę 
Karaliaučių 1758-62 m. ir vėl 
1915 m. Dabar jie nežada iš ten 
išsikraustyti. Ir kas dabar iš ten 
iškrapštys tuos apie 780,000 ru
sų, kai lietuvių ten tėra nepil- 

. ni 20,000? Nemanykime, kad 
jie išbėgiotų: daugybė žmo’nių 
stengiasi išvykti iš “socialistinių 

; kraštų”, bet nesiveržia yykti ten. 
Mes galime labai pykti ar verkš
lenti, bet nieko nepadarysi, 
galva sienos nepramuši.

Dar tebevykstant Antrajam 
pasauliniam karui, sovietai pa
vedė mažai žinomam etnografui 
Kušneriui Knise vui parašyti 
knygą, kad Rytprūsiuose iš seno 
■gyveno baltiškos giminės, prūsai 
ir lietuviai, todėl tas kraštas ne
buvo nuo amžių vokiškas. Tai 
nieko nauja. Autorius nieko nau
jo neatrado, tik pakartojo se
nesnius autorius. Kompiliacija 
menka. Jos tikslas aiškus: ka
dangi baltų tautos dabar yra so- 

.vietų Rusijos valdžioje,, tai .ir 
dalis Rytprūsių su Karaliau
čium turi priklausyti Rusijos 
Soc. Fed. Respublikai. Taip Sta
linas ir išsiderėjo Jaltoje ir 
Potsdame iš amerikiečių ir ang
lų. Jokiu būdu nebuvo Kušnerio 
tikslas įrodyti, kad Rytprūsiai 
turi priklausyti Lietuvai. Gry
nas naivumėlis taip mantyti!

■ Ir tą menką kompiliaciją mūsų 
patriotai išvertė ir išleido lietu
viškai, gaila tik popieriaus ir 
pinigų. Aš rašiau jau 1953 m. 
“Drauge”, kad tai nėra rimtas 
veikalas. Tokią pat nuomonę pa
reiškė savo recenzijose dr. P. 
Rėklaitis ir dr. J. Jakštas, pasi
rodžius lietuviškam vertimui.

: Taip pasisakė autoritetingi spe
cialistai, o ne šiaip rašeivos. .

Buvo padaryta klaida, kad j 
VLIKą sudarančių organizacijų 
tarpą buvo priimti ir du sriti
niai “rezistenciniai sąjūdžiai”. 
Visai pamatuotai buvo paskuti
niame VLIKo seime iškeltas 
klausimas, ką bendro tos sriti
nės organizacijos turi su politi- 
nšjrriis partijomis. Juk yra dar 
Čikagos lietuvių suvalkiečių 

(Nukelta į penktą puslapį)

(Tęsinys)

Vadinami archeologiniai, et
nografiniai, istoriniai ir teisiniai 
argumentai čia nieko nereiškia, 
nes abi pusės gali jų po visą 
maišą prisirinkti ir politikai į 
juos nekreipia dėmesio. Mes ne
galime būti “karo stovyje” su 
visais savo kaimynais. Galime 
keikti rusus ir komunistus kaip 
išmanydami, bet turime surasti 
“modus vivendi” su vokiečiais 
ir lenkais, kitaip būsime sutraiš
kyti. Pabaltijys nėra Palestina 
ir Jungtinės Tautos čia neatsiųs 

! karinių dalinių tvarkai atstatyti. 
‘ Gali JAV kongresas prilipti gra
žiausias rezoliucijas, bet vyriau-

4 sybė jų nenori ar negali vykdyti 
‘ ir iš viso to mums nėra jokios 
naudos. Bent tuo tarpu. Lieka 
tik viltis.

Yra ir tokių, kurie norėtų pre
tenduoti į tokias Lietuvos sie
nas, kaip buvo Liublino unijos 
metu 1569 m. Betgi tada Didžia
jai Lietuvos Kunigaikštijai pri
klausė ir Minskas, ir Polockas 
sj Vitebsku. Negi mes mėgdžio
sime. gudų ekstremistus, ku
riems visa Lietuva, išskyrus Že
maitiją, buvusi ta pati Gudija, 

į Rytų Lietuvos rezistentai gal 
‘užsimanys būtinai į Lietuvos ri- 

. • bas įtraukti nors Naugarduka 
’ su Gardinu: pirmąjį prieš šimt

mečius valdė

Max Roylė, ir George Cretekos, 
Respublikonų — U.S.A. Rep. C- 
W. Bill Yong. Demonstrantus 
sveikino telegrama ir pats Flo
ridos gubernatorius, Bob Gra
ham. Senatoriai:Lawton Chiles, 
George Murphy. Ugningas, po-, 
littines kalbas pasakė tautybių 
atstovai: latvių, estų, lenkų, 
ir ukrainiečius.Lietuvius atstovą-, 
vo ir kalbą pasakė dr. K. Bo-| 
belis, VLIKo pirm. Minia iš-3 
klaususi politinių kalbų, skir-| 
stėsi namo pakelta nuotaika: 
dirbti, veikti už žmogaus ir tau
tų laisvę, prieš tautų pavergėją,; 
komunistinę diktatūrą .ir impe
rialistinę Rusiją.

Demonstracija susilaukė 
gana didelio spaudos dėmesio: 
vietos televizija tą patį vakarą 
gana ilgai rodė demonstracijos 
vyksmą ir pakartinai rodė. O

i Vietos televizija tą patį vakarą 
I pos, St. Petersburgas ir Clear- 
■ water įdėjo ilgus aprašymus i ’ 
į didžiules nuotraukas. Tenka p.'i 
j pažinti, jog šios demonstracijcr 
.proga pavergtieji gavo tikrai* 
daug Amerikos žmonių dėmesio 
Europos pavergtiems kraštams, 
o taip pat ir narsiai kovojaii-’j ■-
tiems lenkams, siekantiems iš-( uri suSudėjo. 
si vaduoti iš komunistų priespau ’ 
dos.

L. B. griežtas atsisakymas da
lyvauti Pavergtųjų tautų de-. 
monstracijoje, tiesiogiai prieš, 
savo tautos pavergėją, komuni-) 
stinės, imperialistinės Rusijos, 
ekspansiją užvaldyti visą pa-'1 

j -aulį, yra aiškus įrodymas kuria • 
politine Jinksme frontirtinkai , j
kreipia L. Bendruomenę. Ji, 
kaip dabar pasirodė, visai už
tarnautai yra vadinama fronti- ‘ 
ninku Bendruomene, nes frontP ateitį, 
ninku aktyvas faktinai L. Ben
druomenę ir valdo, jai diktuoja 
Toks nieku geru- nepateisina-j 
mas L. B. politinis išpuolis yra 
labai rimtas įspėjimas visiems

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

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 kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus

• ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliat Paštas $2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Mindaugb sūnus 
o — Traidenis ir 
kunigaikščiai, o 
ai ką buvo Vyta įl
įsčiau visos to- 
•"'tenzijos” būtu

iuvr .sa seniai nebėra. Mūsų 
kun:■.Raikščiai, patekę po rusų 
kunigaikštyčių sijonais, bema
tant-ištautėję. Juos pasekė liau-

Tuo sunkiau yra reikšti pre
tenzijas Į kryžiuočių ordine 
1255-58 m. įsteigtą Karaliau:

frontininkų akliems pasekėjams 
ir neapdairiems L. B. nariams 
staptelėti ir apsigalvoti: padary
ti sprendimą, nedelsiant nusi-rt 
grįžti nuo aiškiai politiškai pa
simetusių L. B. ir jų valdomos- 
Bendruomenės, kad netektu be*! 
kaltai, tik už kitų politines kai-? 
tęs atsakyti prieš dabartį ir

PeterburgiškisNEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA,: lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

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< 
g Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis !x 

M. K. Čiurlionio, M. šileikio. V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
X kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 33.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tan- 
| tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
E šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
| tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis

bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• V LENIšO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūke aprašy
tas 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 
parduodama tik už 32.

9 LIETU V IšKASTS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauske 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės fr 
Labuos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomūs kiekvienam 
':etuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbj.. Laba! 
naudingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 18.

« KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaltės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik |3. l*> NĮ

JI TH’S J ANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprai’- 
’aa ir k aid n 
Jurrio

i
ftį
K I
Rl

i interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe» 
;j galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teises, 

■o formato, 265 puslapių, kainuoja 36.

S s T V E LĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
Lrss. zj<> prt. knygoje jm 40 sąmojingų novelių. Kaina 32.

Knygos gaunamo Naujienoje, 1738 So. Halsted St., Chicago,

Bašinsko
■ -
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VIENYBE idėjų konfliktuose
(Antano Kučio paskaita)

• Tęsinys)

;JAV Lietuvių Bendruomenės 
steigėjai anojo ir sutiko,kad 
Lietuvos laisvinimo aukščiausia 
vadovybė yra Vyriausias Lietu
vos Elaisviriimo Komitetas (VL 
iKas), o šiame krašte — Ame-

. rikos Lietuviu Taryba (ALTas), 
tat Bendruomenei jie skyrė tik.

y Tarėigmgai remti Lietuvos lais
vi vinimb kovą ir Lietuvių Tau- 
j tos gelbėjimo pastangas. .I . .... ruomenė toliau nuėjo už Lietu- . vių Chartos .paskelbtuosius už- '! davinius įsipareigodama: “Akty- ; viai dalyvauti Jungtinių Ame- | rikos Valstybių gyvenime ir įsi. j jun.gti į jų kovą prieš intema- I cionalinį komunizmą’’. Kaip matome, Bendruomenei tada nebuvo vistiek, .kokia santvarka turėtų būti išlaisvintoje Lietuvoje. Ji aiškiai pasisakė, už anti- ! komunistinę santvarką. Ir ne tik pasisakė, bet ir pasižadėjo .įsij ti, į kovą prieš internacionalini . Taigi klausiame, ALTas nuo pat savo pradžios buvo politiniai ir idėjiniai [kuris iš Bendruomenei skirtų apjungęs visą išeiviją, tai šios institucijos gynyba nuo didžiųjų uždavinių yra svarbes- sistemingų išpuolių tapo Naujienų pirmuoju uždaviniu. nis? Nebuvo to klausimo nei Stojusios ginti ir remti ALTą, Naujienos turėjo prieš |Chartos Pa?k®loįmo metu_ n®! save žymiai platesnius horizontus. Supratusios susidanu-I ruo^enę Nebuvo jo šią pokarinę padėtį, Naujienos visą viltį į Lietuvos iš- j įq metų pc t0 nes ]aįSVė tau- laisvinimą buvo sudėjusios Į demokratijos idealų pergalę prieš sovietinį totalitarizmą. Išeinant iš šio nusistatymo Naujienos visa širdimi rėmė lietuviškas demokratines organizacijas ar institucijas, kurios siekė demokratybės principų įgyvendinimo savo tautoje ir demokratinės Lietuvos atstatymo. Šis principinis Naujienų .nusistatymas išliko nepakeistas ir po šiai dienai, nes suteikia lietuvių tautai vienintelę vilti bet kada laimėti ~avo laisvę. ■Kadangi naujųjų ateivių tarpe atsirado nemaža dalis, kuri dėl savo menko idėjinio išprusimo ar paveikta Europoje siaučiančių įvairių antidemokratinių sąjūdžių, buvo neigiamai ar abejingai nusistačiusi .prieš senosios išeivijos veiklą, ir ypačiai prieš ALTo užimtą poziciją, tai Naujienoms teko per ilgus metus kietai kovojant ginti demokratijos principus ir drauge vykdyti auklėjančią rolę naujųjų ateivių tarpe, atskleidžiant šių principų būtinumą, vedant lieteuvių tautos laisvės kovą.Kova dėl demokratybės principų neužsidarė vien savos išeivijos rėmuose. Atvykę nauji politikai ir ideologai drauge atsivežė ilgą kaltinamąjį aktą Amerikai ir bendrai Vakarų demokratijoms už tariamą Lietuvos išdavimą Teherano, Jaltos ir Potsdamo sutarimuose. Buvo sunku pateisinti užsitęsusias paliaubas ir rusų įvykdytą Europos padalinimą, bet ne vieni vakariečiai kontroliavo karo eigą ir jos eigoje susidariusias politines situacijas.Naujienos suprato įvykusią Lietuvos nelaimę, bet dėl to nešoko kaltinti Amerikos ar vesti piktus išpuolius prieš jos vedamą pasaulinę politiką, nes tuomi būtų prarasta vienintelė atrama ir viltis lietuvių tautai išsilaikyti gyvai ir laimėti kovą.Dr. K. Bobelis, kaip VLIKo pirmininkas ir ALTo garbės pirmininkas, apvažinėjo veik visą Vakarų Europą,

je, kurioje mes išeiviai gyVe- 
1 name. Kreipdamasis į antrojo 

Pasaulio "Lietuvių kongreso da
lyvius 1972 m. “Varpe'’ rašiau: 
^Lietuvybė nėra mums vien tik 
biologinis paveldėjimas, nėra 
vien tik tradicijos ir papročiai, 
nėra vien tik tautine kultūra, 
nėra pagaliau, ir vien <ik nos
talgija, anam toli esančiam, su 
tam tikromis, kad ir gražiausio
mis geografinėmis savybėmis 

j Kraštui. Yra bet kuriame kraš

re^ą. Nieijp, žinoma, negirdė- 
dami apie iki mirties miškų slėp 
luvėse kovojusius ir žuvusius 
partizanus. Kažkas nukalė šūkį: 
“Veidu į Lietuvą”, lyg visa mū
sų visuomeninė veikla nebū
tų buvusi nukreipta į Lietuvą. 
Ir pradėjo skleisti šūkius apie 
bendradarbiavimą su Lietuva 
be jokių sąlygų. Tas nuvedė j 
■bendradarbiavimą su okupantu 
tikslams, nuoširdžiai tarnaujan
tiems savųjų kronams. Buvo 
prieita net ir prie to, kad lais
vių tautiečių vaikai buvo nu
skraidinti į pionierių stovyklą ii 
gimnazistai bei studentai pradė-ij Tačiau, idėjiniu atžvilgiu, Bend- ■ te esminė žmogiškojo gyvenimo Xykt | tariamus lituanistiniusdalis. Yra žmonijos kilniųjų šie- kursus, Kapsuko universitete.

išeivijos dvasinį paveldėjimą ir visas išeivijos organizacijas ar institucijas, tarnaujančias tam tikslui. Kadangi komunizmą^

tai ir žmogui yra aukščiausia vertybė. Žmogus dažnai atsisako dėl jos ir nuo duonos, o stiprios ir pasiaukojančios asmenybės net ir nuo gyvybės.Esu “Varpo” žurnale nuo 1964 metų, daugelį atvejų įrodmė- jęs/ kad lietuvybė -neatremta į žmogaus prigimties įdiegtą laisvės troškimą, neturi pagrindo ilgiau ištverti svetimoje aplinko-

kimų simbolis, nes Rainiui «al Ku<fne galv6truk6iaiS) .skubėj0- me įsipilietinti pavergtoje Lie- t tuvoje su beletristikos kuri- ! niais, su dailės paveikslais, su j mokslinėmis paskaitomis. Ir vi- Į so šito kaina buvo — auksavi- Į mas okup. krašto fasado,arba grį ! žus visiška, tyla — užčiauptos burnos. Ir taip susidarė beveik visa srovė, kuri atitrūko nū svarbiausio lietuviškojo uždavinio.

mirs tradicijos ir išnyks pročiai. Gims naujos kartos, eg-j zistuojančios tautinio meno for-j . 1 ii mos. gal, -jau bus svetimos, bet 1 n išliks pagarba tiems idealams, už kuriuos mūsų tautos žmonės kentėjo ir aukojosi. Išliks pasididžiavimas visu tuo, už ką lie-L tuvių tauta, sunkiai randamu pa; vyzdžiu, apmokėjo tokią brangią kainą".Taip 'tada supratau lietuvybės ;prasmę. Taip ją supran-1 tu ir dabar. Ir dabar esu įsitiki- j čiojimu, pradėta^ vadinti vaduo- nes, kad Romo Kalantos gyvy bės auka -ir -Simo Kudirkos trą giškas veržimasis į laisvę At> pro džiuri (jury) komisijas. Jų lanto vandenyne, lietuvybę išeivijoje daugiau sustiprino, ne. gu, bet koks premijuotas tristikos veikalas, bet koks mūsų dailininko .paveikslas ar bei tautinių aspiracijų. Kas nukry- koks lietuviškos muzikos kon- P° j srovę? Ar tai komunisti-

Visuomenininkai, su pasity-tojais kabutėse. Rašytojai su patriotiniais motyvais nepraeidavoverkalai, išgarsintų kritikų nuvertinami. Dailės parodose pre- bele-{ klijuojami tik abstraktai ir tokie darbai, kurie .neparodo mūsų
nių pažiūrų žmonės? Ar tai-kai rieji, ar dešinieji, ar pagaliau.certas (gausus plojimas).Kas po to pirmojo dešimtme-čio įvyko, mes gerai atsimena- j kurie davė priesaiką prieš Kai kurie pradėjo privile- vėliavą, kurioje įrašytas šūkis: 'Tėvynės gerovė yĮ-a^^ųŽščiaU’ vergtoje Lietuvoje, ir grįžę mė- Į įstatymas . JTė šūšitelkė iš gino šviesti mus apie normalu visų krypčių; Ten yra siave ląi-: ten gyvenmą ir vykstantį prog-

me.gijuotomis teisėmis lankytis pa-
įteikdamas vyriausybėms paruoštą memorandumą, skirtą Madrido konferencijai. Ta proga gavo įsitikinti, kad tik vienintelė Amerika ir dalinai Kanada bei Australija rimčiau remia Lietuvos laisvės kovą, be kurių spaudimo Va- kaim Europa seniai būtų pripažinusi Lietuvos aneksiją, iNaujienos stovėjo ir stovi be jokių nukrypimų už į Lietuvos nepriklausomybės atstatymą, nepasiduodant jb- ‘ kioms .pagundoms keisti savo nusistatymą ar politiką. Tiesa, okup. Lietuvoje keitėsi sovietinės priespaudos metodai, po Stalino sibirinių šalčių buvo atėjęs Chruščiove .■ atodrėkis, bet neilgam. Dėl ;šių kitimų išeivijoje buvo; atsiradę politikai, kurie kovos metodus sumanė' iškeisti. į “tiltų statybą” ir “bendradarbiavimą su kraštu”, manant tuo keliu bent padėti tautai ilgiau išsilaikyti. Šioje plotmėje su laiku paaiškėjo, kad atėjusi Brežnevo gadynė pakeitė tik savo metodus, siekiant galutinio 'lietuvių tautos suvirškinimo sovietinėje masėje.Šioje srityje nieko naujo negalima buvo išrasti, nors buvo ieškoma naujų kelių, nes lietuvių tautos daisvės kovayra tampriai surišta su bendra kova tarp sovieteinio to- _ Trečiadienį aukso uncija talitarizmo ir Vakarų demokratijų. V. K. kainavo $397.

kančiaiš liberalais, ir skautais, ir ateitininkais, ir tautininkais, ir frontininakis- Tai tikras konglomeratas, -kuris sakosi radęs geresnį kelią į pavergtos tautos laisvinimą. Deja, jie, rado šiltą globą Lietuvių Bendruomenėje (gausus plojimas). Visi šitie pasikeitimai vyko ir tebevyksta mūsų bendruomeniniame gyvenime. Jie sukėlė diskusijas bei polemikas spaudoje, susirinkimų salėse, valdybų posėdžiuose. Jie sukėlė skilimus organizacijose, jie, pagaliau, privedė iki bylų šio krašto teismuose. Visa tai mums yra gerai žinoma ir daug kartu kartota.(Bus daugiau)
— Italų policija diena ir naktį ] saugo visus kelius, vedančius į pašlaitėse esančius ūkius ir miškus.

J. Venclova

Lietuvos krikšto sukaktį 
prisimenant

(Tęsinys)

MINDAUGAS UOLUS KRIKŠČIONIS

Prof. Ig. Jonynas-(64 psl.), ištyręs istorinius 
šaltinius (popiežiaus laiškus Mindaugui etc.) pri
ėjo išvados, jog Mindaugas buvo uolus krikščio
nybės platintojas. Istoriniuose šaltiniuose randa
me : Dr. F. Bunge (Liv., Esth. and Kuri. Urkund- 
buch, I, 254): “Maxime cum ipse (Mindowe) de 
novo in expensis suis paratus esset erigere ca- 
thedralem ecclesiam. ac ipsam dotare magnifice 
pro Dei gloria et donore”.

Kad nuoširdžiai Mindaugas priėmė krikščio
nybę ir lepinosi jos plėtimu, rodo jo donacijos, 
kaip ir nurodė prof. M. Jučas (77 psL): “Min
daugo 1254-III-12 d. donaciniame dokumente Lie
tuvoj įkurtai vyskupystei priskiriamos Raseinių, 
Betygalos. Laukuvos sritys”. O krikščionybė 
Mindaugo laikais plėtojosi visoj Lietuvoj: dr. V. 
Si uoginiv (Lietuvos istorija. Kaunas, 41 psl.) pa
vaizdavo: “Vyskupas (Lietuvos) parsigabeno ku-

-:r vienuolių krikščionybei skleisti. Šitam 
.’u,;;: Kristijonui) Mindaugas dovanojo ke- 

i tu :h • .. Metiaščiuose tvirtinama, kad dar
•■’■'•■i ki’z I.:e vos vyskupija lietuviškų jotvin- 

'■ / n;-j”. Ne”’’ 'atholic Encyclopedia (8 t.. 841)

informuoja :“The Populace was instructed in 
the faith by Franciscans, Dominicans and other 
priests... Christian, a Teutonic priest, became the 

i first bishop of Lithuania. In 1257 Vitus, a Do
minican, was consecrated as Bishop for Southern r 

, Lithuania”.
Kiek Mindaugo metu buvo Lietuvos katalikų} 

bažnyčių — dėl istorinių šaltinių stokos sunku ; 
’•bepasakyti.bet jų būta. /982 m. Gardino pilyj pra-' 
Į vesti kasinėjimai byloja apie 13 amž. mindauginę 

pilies 'bažnyčią etc. ,

I MINDAUGAS PASILIKO KRIKŠČIO- I 
N IMI LIGI MIRTIES

Kadangi teutonų ordinų tikslas 'buvo pavdrg-' 
”i visą Lietuvą, tai savaime aišku, kad santykiai 
tarp Lietuvos valdovo Mindaugo ir ordino turėjo 
blogėti. Ir pagaliau Mindaugas tapo vokiečių 
ordino intrigų auka. Lietuvos priešai, norėdami 
pateisinti savo niekšrškus veiksmus, jie savbi 
kronikose bei metraščiuose »prirase, jog Mindau
gas atsimetė nuo kriščionybės ir t.L O kada šiūb 
klausmeniu pradedi akyliau tyrinėti šias kroni
kas bei metraščius, tai galima rasti tiek priešta
ravimų, kad tai neišlaiko rimtos kritikos. Gi tai 
įrodė rimtas istorikas kan. dr. J. Stakauskas savo
veikale “Lietuva ir Vak. Europa 13 amz.” ir tai 
liudija tikrieji istoriniai šaltiniai. Čia patiki
miausias žinias gali mums pateikti paties popie
žiaus bulės: kan. prof.A.Alekna (Lietuvos isto-

Irija. Kaunas. 27 p.): “Apie tikėjimo stovį Lietu

voj geriausiai galėjo žinoti popiežiai. Visa tiesa 
matyti, kai popiežius Klemensas IV penktais 
po Mindaugo mirties metais bulėj (1268-1-20 d.), 
rašytoj į čekų karalių Otokarą II, vadina Min
daugą garbingos atminties Lietuvos karaliumi, 
jog jis buvo nužudytas nedorų žmonių” (“illi 
darė memorie Mindota”).

Prof. Ig. Jonyhas(76 p.) paaiškino: ‘‘Nauju 
laikų ‘tyrinėjimai ^parodo, kad Mindaugo atsi
traukimas nuo Livonijos sutarties dar nereiškė 
atsitraukimo nuo krikščionybės prie pagonybės. 
Mindaugas kaip tik dėl krikščionybės ’buvęs 
ir nužudytas...Popiežiaus Klemento IV liudijimas 
aiškiausiai parodo, kad Mindaugas ligi pat m ir-1 

’tie's ‘išliko kataliku. Atsitraukusį nuo katalikų ti
kybos Mindaugą popiežius nevadintų garbingo 
atminimo karaliumi”.

-Prel. pro! P. Penkauskas (108 p.) papiklė: 
‘'Klaidinga reikn laikyti 'tą 'nuomonę, kad Min
daugas prieš triirsiarit Išsižadėjęs krikščionybės. 
Tai-patvirtina ftar 18 a'mz. matytas Agluonos baž
nyčioj Letgalijoj Mindaugo karsto akmuo su tam 
tikru parašu, liudijančiu jo ištikimybę krikš
čionybei”. Lenkų istorikas prof. J. Latkowski 
savo studijoj“Mendog krol Litewski” (Krokau, 
1898 m.) įrodė, kad Lietuvos karalius Mindaugas 
nutraukė ryšius ne su krikščionybe, bet su vokie
čių ordinu, ir kad Mindaugas kankiniu miręs už 
katalikų tikėjimą. Kun. dr. K Matulaitis (Tautos 
praeitis, 1964, II, I kng.) rašė: “Paskelbtasis Ipa
tijaus kronikos šmeižtas karaliui Mindaugui

suniekintL.esą Mindaugas pasilaikęs pas save 
Mortos seserį Daumantienę”.

REZIUMAVIMAS

Visi aukščiau iškelti faktai aiškiai liudija, 
kad LIETUVOS KARALIUS MINDAUGAS 
KRIKŠČIONYBĘ ĮVEDĖ LIETUVOJ, KAD JO 
-LAIKU KRIKŠČIONYBĖ ®UV0 U^ETUVOJ 
ILEIDW 'šAWl$, KAD 'MI^DAYjČAŠ MIRĖ 
IŠTIKIMAS KRIKŠČIONYBEI, KAIP KANKI
NYS. Visai teisingai prof. dr. P Raulinaitis 
(Draugas, 1966VI-29 d.) tvirtino: “Lenkijos 
valdovas Mieška I nepadarė rišos lenkų tautos 
krikščionimis... Mirfdaugaš įvedė krikščionybę 
1251 m. ne dėl vedybų (kaip lenkų Mieška I ves
damas krikščionę moterį) sudarymo pasikrikšti
jo su savo žmona ir daugybe -lietuvių, kaip apie 
tai liudija Inocento W lipdai ^raštai’’. Padaliau 
Mindaugas įvedė Lietuvą į Vakarų krikščioniškos 
kultūros orbitą, kaip 'k onstatavo prof. dr. A. 
Vasys (Mano pasaulėžiūra, 1958): “Lietuvos ka
ralius Mindaugas, įjungdamas Lietuvą į krikš
čionišką bendruomenę, pasuko mūsų tautos vairą 
Vakarų kultūros kryptimi”.

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK
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Faktai ir Niektikystč
Jame pasakyta, kad po to, kai buvo sutvertas žmogus,'Dievas 

pasakė mūsų pirmesniems gimdytojams, kad jie “iš tikrųjų nu
mirs , jei neklausys Jo įstatymo — “Tą dieną, kurią tu iš jo val
gysi, iš tikrųjų numirsi”. Rodosi, kad tai aiškus ir suprantamas 
pareiškimas!

Bet ar tai tiesa?Taip, tasai senovės laikais žmonijos padermės protėviams duotas pareiškimas yra šiandien patvirtintas bilijonais kapų ir nuolat mirštančių pasauliu, nes visa tai paliudija rimtai tiesai, kuri Į buvo aiškiai paskelbta Edene žmogui, kuomet jam buvo duotas įstatymas.
Kurie domitės, prašome parašyti atvirlaiškį. Gausite dovanai įvairių 

knygų, padedančių suprasti Sv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St-, Chicago, IL 60632

Nemaloniu reikalu

OR. PAUL V. DARGIS 
CYDYYOJA* lt CHIRURGAS 

C^tnunltr klinikas 
Medicinas 4irekt*Hus

š, AAinhaim Rdw Westcfeemr, lt 
VALANDOS: 3—9 darbo dienozJj 

kaa antra šeštadieni 8—3 vii • 
Tel.: 342-27V arba 542-272*

TEL. 233-5893DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
3907 West 103 rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

PRASIKRAPšTYKIME AKIS 
IR NEBŪKIME FANATIKAI(Atkelta iš 3-čio puslapio) draugija, žemaičių ir dzūkų draugijos, visokie sritiniai klubai. Taį kodėl jie diskriminuojami ir nepriimami į VLIKą? Gal dar atsiras koks Seinų - Punsko rezistencinis sąjūdis? Visa tai labai nerimtai atrodo.Mums visados reikia žiūrėti, kas yra tikslinga ir politiškai naudinga visos mūsų tautos gerovei, bet nepasiduoti lokaliniams sentimentams ar istoriškam romantizmui. Mespažaboji savo fantaziją, turime suprasti naujųjų laikų politinę realybę ir galimybes. Kitaip atrodysime savo užsispyrime kaip i tas “liūdnojo veido riteris” — , Don Kichotas., Dr. Jonas Balys

turime

/

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akining 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofise telefonas; 776-28S0, 
RazidtHcUre falai.: 44Ž-5545

DR. C. K. BOBELIS Prostatos, inkstų ir šlapumo lakų chirurgija.5025 CENTRAL AVĖ.St. Petersburg, Fla. 33710 TeL (813) 321-4200
PERKRAUSTYMAI

Ltidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. leL 925-8062

Apdraustas perkrausimas 
is įvairi y atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Ta L 376-1832 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS

, 1981.XII.16.
(Pastaba: š.m. .gruodžio mėn.30 d. šiame rašinyje trečios skil-: ties pabaigoje įterpta ne savo j vietoje korektūros eilutė. Aiš- ! kūmo dėlei pakartojame patai- ’ sytą sakinį:j . Atsiminkime, kad ir Klaipėdą turėjome 1923 m. paimti ginklu, ’ i ries nieko nereiškė pažadas, pa-i dalytas 1919 m. Versalio taikos -' sutartyje. O kiek divizijų galėssukelti A. Regis? Atrodo, kad jis gali kovoti tik su savo vėjo' malūnais.)

Soft pads protect 
from pain, while 
medicated disks 
work to remove 
corns.

I R. VILIAUS

K. ir A. Stankai

& -

Praėjusį pavasarį palaidojome vieną iš žymiausių senesniosioe lietuvių išeivių kartos veikėjų— a. a- Antaną Slankiu Už pusės metų, š. m. gruodžio 9 d. pasimirė ir jo našlė a. a. Konstancija Stankuvienė. Abu Stankai buvo dzūkai, vieni iš pačių pirmųjų Marquette Parko apylinkės gyventojų. Jiedu buvo nuoširdūs ir dosnūs lietuvybės darbų rėmė; ai, priklausė ir aktyviai veikė daugelyje lietuvis-

S. Lekas. Trumpesnes kalbas į® 
pasakė vilniečių, B A L F o 
:r Lietuvių Fondo atstovai.Jaučiu Ubai nemalonią pareigą atkreipti dėmesį dėl Liet Fondo atstovo K.Girvilo žodžio- Jis perskaitė ilgoką L. F. pini, ginę apyskaitą, išvardino L. F. atliktus darbus ir visus ragino aukoti L. Fondui. Pabaigoje buvo labai nemalonu klausytis L. F. atstovo daromų neteisingų, iškreipiu užmetimų lietuviams Jo žodžiais, atsiranda ir tokių lietuviu, kurie reikalauja, kad L. F. neremtų lietuviškų mokyklų.Bet juk tai grubus prasižengimas su tiesa. Tikrumoje L. F. buvo daroma priekaištų dėl suaukotų pinigų švaistymo labai ieb,otinos lietuvybei reikšmės premijomis finansuoti. Visi prisimename premijas už bokso pirštines (1,000 dol.), per spausdint sovietinį pusiau pornografinį romaną (1,000 dol.), netinkamus vadovėlius lietuviškoms mokykloms, kurie tiesiog nužemina ir suniekina Nepr. vos laikotarpio pažangą tūkst. dol.) ir Lt.Niekada neteko girdėti riame laikraštyje skaityti priekaištų L. Fondui dėl liet, mokyklų rėmimo. Tokios L.F. šnekos, atsisveikinant su šia tauria lietuve patriote, visiems dalyviams padarė labai nejaukų ir slegiantį ’įspūdį. Reikia žinoti kur ir ką 'kalbėti, tuo labiau vengti prasilenkimų su tiesa Skaitymas piniginės apyskaitos ir metimas. nepagrįstų; iškreip-

kų organizacijų.Atsisveikinimas su a. a. K. Stankuviene įvyko sekmadienį, gruodžio 13 d. D. Petkaus šermeninėje. Atsižvelgiant į a._ a- A. ir K. Stankų didelius nuopelnus lietuvybei, atsisveikinime dalyvių galėjo būti žymiai daugiau. Plačiau apie atsisveikinimą ir laidotuves aprašė K tų kaltinimų- buvo daugiau ne- P., gruodžio 17 d. “Naujienų” laidoje. Atsisveikinimą pravedė Vilniaus krašto liet, s-gos pirm gu paprastas, bet ak tas.
Šermenų dalyvis

Palaidotas aeronautikos inžinierius 
Laisvūnas Skeivalas

VĖJAS UŽPŪTĖ NUODUS 
SOVIETŲ KARIAMSWASHINGTON, D.C. — Iš gijos' vardu; tarė žodį vienas jo 1 Afganistano ateinančios žinios kolegų iš Vasario 16 gimnazijos • sake’, kad Sovietų kariai, nepa- ir dar vienas kalbėjo. Salėje' buvo daug žmonių.Koplyčioje maldas sukalbėjo kun. V. Mikolaitis, vienas amerikietis ir kan. V. Zakarauskas. Po to sugiedojome.“Marija, Marija”.

M’rė Tailande gruodžio 19 d.Su karstu buvo parvežtas į D.Petkaus koplyčią. Ant karsto buvo velionio paveikslas. Mirė.36 melų amžiaus.Giliame liūdesyje liko žmona.ėreliai ir kiti giminės. Dėl susidėjusių aplinkybių žmona negalėjo atvykti į laidotuves.Laisvūnas gimė Vokietijoje.* Gruodžio 28 d. 9:30 vaL ge- Lankė Vasario’ 16 gimnaziją, dulingas Mišias atnašavo šv. kur mamytė mokytojavo. Baigė M. Marijos Gimimo parapijos inžinerijos mokslus ir įsigijo bažnyčioj Marquette Parke kan. aeronautikos profesiją. Tailande V. Zakarauskas ir pasakė paėjo atsakingas pareigas.Gruodžio P 7 d. 7 vai. vakaro įvyko su velioniu atsisveikinimas. Inž. Narutis kalbėjo ateitininkų ir, berods, inžinierių vardu; p. Kielienė — Dukterų drau-
mokslą.Po šv. Mišių apie 30 mašinų palydėjome į šv. Kazimiero Lietuvių kapines. Po maldų ir vėl sugiedojome “Marija, Marija”.

VAKARU VĖJAI
/

112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608 
iiiiiiiniBiBiififflM^mwwflinifflifflinifliin^

jėgdami šautuvais, kulkosvaidžiais, artilerija ir malūnsparniais įveikti įsistiprinusių afganistaniečių, Psginian pašaipiuose paleido nuodus prieš afganistaniečius. Kalnuose vėjas staigiai pasisuko ir tuos pačius nuodus nustūmė . prieš. Sovietų ka-1J rius. Kilo didžiausias sumišimas, ‘ nes Sovietų kariai nebuvo pasiruošę gintis nuo jų pačių pa-■' leistų nuodų.
TYRINĖJA KARDINOLO 

JOHN CODY ŠIRDĮCHICAGO, III. — Gydytojai išleido iš Northwestern Memo-D. Petkus giminių vardu pa- ♦ rial ligoninės kardinolą John kvietė dalyvius pietų į Gold Cody, kad paminėtų savo 50 me- Coast restoraną. Dalyvavo apie tų kunigystės sukaktį, bet sekan- , 60 asmenų. į-ios dienos vakarą jis vėl buvo ■, I Jaudinomės, kai tėveliai jaut- toje pačioje ligoninėje. Gydytd- . riai išgyveno savo vienintelio jai nori iš pagrindų ištirti kar- 1 sūnaus mirtį. |dinolo Cody širdį. Jis jau seniai; Laisvūnai, tebūna tau lengva skundėsi širdies negalavimais, • : ši svetinga žemė! . i bet iki šiol niekas tiksliai nenu-i
K. Paulius statė, kas tikrai yra bloga su jo’ —-——----- :— i širdimi. Dabar bandys tai nuo-

; ?(rkp e jav taupymo BCNU5 dugniai tyrinėti.
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KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.
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IRYS MODERNIŠKOS KOPIYOO: 
k I KATĖS MITOMORIIJaMC ^ASI aTV'*

UMsviij

Laidota vrę 

Direktorių

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA- GORDON FUNERAL HOME1729 South Halsted Street, Chicago

f? DID9IAUS1A LAIDOJIMO [STAIGASO.' HERMITAGE AVENUE
Tri. 127-1741 —1741SO. CALIFORNIA AVEN1TF

Telefonas 523-0440

nODKKJNlŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ"

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, FLL. 60650 
TeL: 652-5245

TKLJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENLNĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINIAikštės automobiliams pastatyti

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vedėja —. Aldona Daukus 
Telef.: 778-1543

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

transliuojamos iš mūšy studijoj 
Marquette Parke.

SOME CHICAGO MCT'OR CLUB TIPS ON

<554 8o. UAUSTED street

a
z M19 So UTUANICA AVĖ.

i

“Lietuvos Aidai* 
KAZĖ BRAZDŽIONYTt 

Propr»mo« v»d«|a

Kasdien nuo pirmadienio iki peni 
tadienio 8:30 vaL vakaro- 

Visos laidos iš WCEV stotie*, 
banga 1450 AM.

St Petersburg. FT*.. 11*1 egi. p.p. 
* UTIS stotie*, 1110 am banga.

264S W. 71rt Strtet

Chiauro, Illinois 60629 
Teief. 778-5374

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

s>

N uo DON’T CUT IN 86TWE8N CARS $ 
THAT ase allowing SAFE 
following distances.^

STEPONAS C. LAUK LR SŪNŪS
(LACKAW1CZ

4424 VYKSI STKEXj. <WE4>uDDv r 121.
1028 SOUTHWEST HIGH wax, raiv» Hill*, 11L >74*4411

i

Midland x>»ar-
nauja įaupymo u .-ninę 
paskolų rc-iKalūs vjsos mū
sų apylinkės. Dėkojami 
Jums už nrunis parodyta 
peši tike j imą. Mes norėtu
me būti jufhs naudingi 
ai€<tvie.

S#skaitą apdrawito^ 
Iki $40,006

2657 W. 69 STREET- 
Chicago. IL 6062 

Te’ 925 7400
892$ $o. Ha* L cm AV 

Bridgeview, n_ 
r«l. 598-9400

ii

f1 
fe

lAL t Artu /-Ui

MIDLAND
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254 4470

BUTKUS - VASAITIS
• 446 So. &OLh Avė., Cicero, 01. T®L: OLympic J-HMP

PETRAS BIELIŪNAS
«48 So. CALIFORNIA <VF Tel • A f avėtu J S573

GEORGE F RUDMINAS
Tel-: Y Arda 7-1*58 till

5 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Thursday, December 31, 1981



Du nelaimingi vaikai — seniai

Du tos pačios prigimtosios il
gos paliesti vaikai — Fransie 
Gcringcr, .8 im 'ų, iš Pistų Afri
kos, ir Mickey Hayes, 9 metų, 
iš Texas, JAV, susiliko viens 
k:tą tuoj susidraugavo ir pana- 
r , k. i’gl.-u

::uvės ant vienos suvargusios 
kojos.

Likimas jiems l'mū susi 
t: !a, kai Fra’ ' 
savo tėvais iš .L..,.
Europą, padarę 11,(MK! myliu 
Hone, atskrido’ i Disneyland 
sakiško Pinocchio pažiūrėti, 
pal buvo nuskraidini 
pat likimo palie- 7 
Mickey Hayes. Jie buvo sulik-

.*■

mas Žemesnis.* Man buvo įdomu 
pamatyti 18-ios gatvės koloniją Į 
ir jūsų kalendorių gauti. Kai.' 
parvažiuosiu namo, tai peržiūrė- J 
siu visas šventes. Anksčiau pa- ’ 
gal kalendc’r’ų pasveikindavau | 
pažįstamus, o dabar jau likau

. viena, pažįstami iškaliavo... ]
I Iškeliausiu ir aš, bet vis įdo- 
> miau pamatyti, kai kili iškeliau- 
! ja. Karlais pagalvoju, kad jau 

ir man būtų eilė iškeliaitti, bet 
nenoriu skubėli. Kai nusiperku 
Naujienų kalendorių, tai vis gal * 

į vaju, kad dar ne mano metai.
I Kai jau nepajėgsiu nusipirkti, tai 
Į tada gal jau bus ir mano eilė, 
t Tačiau, kaip sakiau, ilgon kelio- 

__  ’ nėn neskubu.
— Kai užeidavau į Naujienas, 

tai toj vietoj, kur dabar ponas 
sėdi, tai sėdėdavo Baronas.

— Jo jau nėra. Jis iškeliavo.
— Ar seniai? - ,
— Prieš kokių 15 metų.
— Gaila. Jis buvo nešnekus, 

bet mane vis užkalbindavo.
— Baronas iškeliavo, o Baro

nienė dar gyva. Iš Bridgeport© 
į 18 tą 'koloniją ji jau neateitų.

— O kur ji gyvena?
— Ji Washingtone, pas dūk-i 

teri persikėlė.
— Tai 

Pasakyk, 
žinos...

Senutė
1 krepšį ir išvažiavo j Bridgepo’rtą 

kalendoriaus peržiūrėti ir šven
tes iš anksto nustatyti.

očeuseEi

H*owl, iMni — ParcUrš** 
KKAL I5TAT1 FOR Ut>

Mamai. ŽMtH — Pardavimai
KKAL ESTATK FOR SALK

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINaMl 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. 847-774

<hnti tame pačiame viešbutyje, 
fų išvaizdų panašumas ir ta pati 
nelaimė greit juos abu padarė 
draugais.

Ta liga, 
pasireiškia 
k’ai sens'a labai greit ir jau pa- pa. 

'lę (7, 8 ar 9 metų),-1 
p seni žmonės, ir vi- 

plfki. Tokia vaikų greito 
■m Lga labai retas daly- 

, .i.a sako, kad toks ar
as pasitaiko tik vienas iš 
ionų kūdikių. Jų amžius 
•kti lik ligi 20 metų, nes 
laiką jie pilnai pasensta. (tėję, pradėjau skaityti Naujie- 

J- ž. j nas ir pripratau prie jūsų ka- 
-------- ------ -  į lendoriaus. Visos raidės aiškios, 

į gali matyti iš tolo ir be akinių, 
į Turi visas šventes ir visus var-

— Marquette Parko lietuvių dus. žinai kada ir ką pasveikinti, 
parapijos lapkričio 21-22 dieno
mis rudens festivalyje surinkta 
$13.865. (Pernai buvo surinkta 
•^17,000. Lėšo" eina mokyklos 
užlaikymui, kuri duoda apie 
Ši 00,000 nuostolio.) Taip rašo
ma parapijos biuletenyje gruo
džio 27 dieną. — Katalikų uni
versitetui Washingtone, 15.C.,

Veronika Džiugiene atvažiavo 
kalendoriaus

• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

atrodo k 
siškai

• s.

O .. 1 S F
Ten | 

s ir tokiu! per

— Čikagos burmistrai kasmet 
pagerbia Čikagos Konsularinio 
Korpuso' narius prieššventiniuo
se priėmimuose, šįmet burmist
re Jane M. Byrne, tęsdama tra* 
dieiją, suruošė priėmimų Mar
shall Field krautuvės Walnut 
Room restorane, kurio vidury 
stovi milžiniška penkių krautu
vės aukštų didumo Kalėdų eglė, 
papuošta tūkstančiais žaisliukų 
ir šviesų. Burmistre Byrne, pa
sisveikindama su Lietuvos Ge
neraline Konsule J. Daužvar- 
diene, malo'niai prisiminė pasku
tinį judviejų susitikimą Lietuvių

Court aikštėje praeitą liepo, 
mėnesi.

vadinama progeria,
tuo, kad gimę kūdi- gg melų, ?.!važ:avo j Nauji ras 

n t: kalendoriaus.
Esu pripratusi prie Nau

Veronika Džiugienė, sulaukusi į visi gailisi, kad mirė, verkia. Iš 
tikrųjų, jaunas žmogus turi gy ! 
venti. B t kai senas žmogus nu
miršta, tai žmdnės lengviau Lai

jienų kalendoriaus, tai atvažia-y priima, nes “jis visiems tiktai
vau pasiimti, kad vėliau nelik
čiau be ja, — pareiškė pagyve
nusi, bet dar gyva ir greitai be 
sior-entuojanti žemaitė. -

— Kai atvažiavau, Amerikon, 
tai apsigyvenau jūsų kaimynys-.

— Pripratau prie 18-itos kolo- 
nijo’s, tai čia man buvo geriau 
šia gyventi. Čia ir pažįstamų 
daug turėjau. Naujienas ateida
vau atsiimti, tai gaudavau nau- 
jesnes. Dažnai užeidavau į Nau
jienas ir čia dienraštį pasiimda- 

k vau, o kai durys jau būdavo už
darytos, tai nueidavau skersai 

supnkla S/.iO aukų. Klebonas gatvės ir ten nusipirkdavau, 
už aukas dėkoja. ’< Skaityčiau dienraštį dar ir šian-

-------------------- , dien, bet jau negaliu, akys nu-
— Betty Hope prisipažino, silpo. Jūsų kalendorius geras, 

kad paskutiniais 9 metais įvai- nes dienas galiu matyti iš tolo, 
riais vardais ji išgavo iš Sočia-_ O kur dabar gyvenate?

j — Dabar persikėliau į Bridge- 
Į portą, — atsakė Veronika. — 
J Kai kelią čia pravedė, tai išgrio- 
! vė daug lietuvių namų. Išgriovė 
ir tą, kuriame aš gyvenau. Tai 
buvo' Emerald gatvėje. Nieko 
neliko. Viskas nugriauta, o ke- 

> lias aukštyn iškeltas.
— Man buvo sunku susirasti 

vietą B'ridgeporte. žinai, niekas 
• seniu nenori. Mano, kad seniai 
Į sukels visokių bėdų. Matyt, kai 
kurie mano, kad senam žmogui 
tik lieka mirti ir jam tai ge
riausia. Kai jaunas miršta, tai

apdraudos net $200,000.

— Chicagos aukštesnėse mo- 4 ~ i
kyklose yra 50,510 meksikiečių. 
29,600 puertorikiečių, 1,116 ku
biečių ir kitų Pietų Amerikos 
kraštu kilmės mokiniu.

bėdos padaro”. Pagal tuos, man 
jau reikėjo mirti, bet nesimušta.

— Man rodos, kad aš niekam 
blogo nedarau, nieko nevarginu,1 
Niekam nesu jokia našta. Aš iš-» 
mokau savimi apsirūpinti. Visą 
savo gyvenimą, savimi galėjau 
rūpintis. Tikrumoje, žmogui t 
daug nereikia... Drabužių turiu,' 
vasarai ir žiemai, o maisto, kai 
likau tiktai su keliais dantimis, 1 
tai labai daug taip pat nereikia.! 
Laimė, kad Bridgeportc susira- į 
dau nedidelį butelį. Virtuvėlė ir • 
miegamasis, kuriame lovą pasi-! 
stačiau. Man užtenka. Daugiau ■ 
nereikia. Nieko aš nevarginu,! 
niekam bėdų nesukeliu. Likau!

k i

viena. Seserys išmirė, o aš dar’ 
gyvenu ir džiaugiuosi. Džiau
giuosi net ir tuo, kad šiandien 
galėjau atvažiučrti Į Naujienas. 
Dabar neprimatau, tai papra
šiau, kad šoferis man praneštų, 
kai autobusas privažios prie 
18-tos gatvės. Jis mane išlaipino 
prie 19-tos. Tai reikėjo visą blo
ką eiti. Bet aš atėjau, nors sali-, 
gaiviuose nemažai sniego ir le- 
do’ galima pastebėti. Bet aš at
ėjau. Man visi namai pažįstami. 
Praėjau pro barberį — visi jo 
namo langai užkalinėti... )5

— Jo jau nėra, miręs...
— Ar jau miręs? Taigi matai, 

jis už mane buvo jaunesnis. Aš 
ir jo žmoną pažinau. Ant kampo 
buvo didelė užkandinė, graiko, 
bet dabar nėra, o tas didelis na
mas pataisytas, tačiau krautu
vių nesimato. Čia buvo aludė ant 
kampo, bet man atrodo, kad na-

duok jai gerų dienų.
nuo Veronikos, tai

i 
kalendorių įsidėjo į j

Rep.

Kūčių vakarienėje 
pas jūrų šaulius

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie J ve. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PATAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC
Skambinti tek 436-7878
2951 West 63rd Street

Laimingų N. Metų!
• 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

9 Statybai gražus sklypas
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių Marquette Parke, 

kuopa savo 1981-jų metų veiklą Į  
sėkmingai užbaigė moterų sek- ’ s Su 815,000 pirkėjui proga 
cijos tradiciniu prieškalėdiniu Marquette Parke gauti labai 
lietuvių senelių aplankymu ir švariai užlaikyta mūrini namą, 
kuopos kalėdiniu parengimu — ’ nes pardavėjas duoda paskolą 
Kūčių vakariene, kuopos na- seniau imamais procentais, 
riams, šeimoms, rėmėjams ir 
svečiams surengta. 4

Jūrų šaulės — moterys š. m. 
gruodžio mėn. 13 d., šv. Kalė
dų išvakarėse, su dovanomis 
buvo nu vykusios i Lietuvių se;

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St. 

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

/

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

D Ė M ES i O 
62-50 METŲ AMŽ. VAIRUOTOS 
Tiktai $120 pusmečiui automcbl! 

Liability apdraudimas pensinio 
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4445 So. ASHLAND AVI. >. 

TeL 523-8775

Dengiame ii* taisome visą -r 
sitį stogus. Už darbą gar: 
tuo jame ir esame apdraust

ARVYDAS KIELA 
65^£.-Talmt>ri Avenue 
?Thicago, IL 60629,1 

434-9655 ar 737-171

SUSIYIENULMaS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yrs seniausia, didi’s-nsl? ir turtinfdaujffs lietuvio trvtemalinė or- 

SAniueiJa, lietuviams tštJkLoAi tarnaujanti jau per S2 roetux.

SLA — atlieka knltflrlnlus darbus, gelbsti Ir kitiems, kuri* rose 
* darbus dirba.

Dėl smulkesnių informacijų skambinti:
Tel: 735-4048

Geroji Naujiena Lietuviams
girdima trumpomis radijo bangomis 16 m.: 

LIETUVOJE kiekvieną sekmadieni 9:15 vai. ryto, 
ČIKAGOJE kiek, sekmadieni 12:15 vai. ryto (naktį), 
TORONTE kiekv. sekmadienį 1:15 vai. ryto (naktį).

---------------------------— , ,, --------------——--------- ------- — — ----------- -------—

O - -- „ . --------- >

DK. ANTANO J. GUSENO RASTAI
Naujienose g:...*; į,auti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atiiminimUA.

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. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

*8.00

M.00 
$3.00

8LA — išmokėle daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdrnudu savo nariiirwL

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainom!t. SLA ndeSko pelno, 
rtanu patarnauja tik Mivišalpos pegrin^TL

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu dnusau £»11 
Sūri vienijime apsidrausti iki $10.000.

ŠIA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimu^ cekiančUsi 
aukotojo mokslo ir Ju gyvenimo pradžiai

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
apdraudoe guma temoka tik $3.00 metam*.

vyra vi*o*e lietuviu kolonijoje. Kreipkite 
apylinkės SLA kuopų reikėjui jie Jum* 

mielai pagelbės l SLA JsIražytL

— valkwt 
<1,000

SLA — Irooptj
J savo

Galite kreiptis ir tlesdal i SLA Centra:

. LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

M-

-

17S» S®. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60103

i

t*< (jii) MJ.m»

“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 S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas' 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. TL 60629.
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

CHICAGO REFINER

%

Laikrodžiai tr bringenyb** 
Pardavimas ir Taisymas 

2644 Wh! PHh Straat 
Tat. REpublk 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Aytnu

Chicago, Ilk 60631 TtL YA 7-591

Notary PvHk ' *•. 
1NCOMI TAX SKRYIC1

4259 5. Maolawood. Tai. 254-7*- 
Taip pat daromi vertimai, gimin 
tttrviatimal, pildomi piilatyboa pr 

tymai Ir kitokį blankai.

su žmona. Sąjungos 
kapelionas Tėv. J. 
gen. št. pik. K. Da-

nelių šv. šeimos namus, Lemont, Prašom palikti savo telefono nu
li!., kur kiekvienas senelis buvo į merį automatiniame aparate, 
apdovanotas, šv. Kalėdų proga i 
pasveikintas ir vienatvėje pa-Į 
gupstas. Šioje tradicinėje, meti- i 
nėję Čikagos jūrų šaulių mc'te-! 
tų išvykoje dalyvavo: vadovė A.! 
•Janušauskienė, M. Gydienė, A. j 
Malėtienė, V. Karalienė, G. Mar-1 
tinkienė, U. Zinkienė, J. Janu - • 
šauskas, Z. Krasauskas, P. Ala- ’ 
lėta ir kuopos pirmininkas E.
Vengiančias. j

Gruodžio men. 19 d. Vyčių 
salėje įvyko’ Gėn. T. Daukanto 
jūrų šauliu kuopos nariams, 
šeimoms, jūrinės veiklos rėmė- ( 
jams svečiams surengtas prieš
kalėdinis renginys — Kūčių va
karienė. kurioje dalyvavo 92 ak
menys. Malonu paminėti, kad i 
ši daukantėnų šv. Kalėdų renx 
eini atsilankė LŠST pirm. K. 
Milkovaitis 
vyriausias 
Borevičius,
bulevičius, LDK Birutės drav-' 
gijos pirm. n. K. Leonaitienė,' 
jūr. kapt. B. Krištopaitis su žmo
na. Cicero “Klaipėda” jūr. šau
lių kuopos pirm. J. Mikulis su 
žmona ir 20-ties jūrų šaulių 
grupe.

Kūčių vakarienės programa, 
kurią vedė kuopos pirm. E. 
Vengianskas, buvo pradėtą “Tė
vynės Prisiminimu”, j. š. V. Uta- 
ros perskaitytu. Pagal lietuviš
kas tradicijas buvo uždegtos 
žvakutės už kenčiančią okupuo-' 
tą Tėvynę Lietuvą, seses ir bro
lius Sibiro taigose ištrėmime ir 
koncentracijos stovyklose — už
degė p. K. Leonaitienė; už žu
vusius Lietuvos karius, laisvės 
kovotojus, šaulius ir partizanus 
— pik. K. Dabulevičius; už mi
rusius kuopos narius ir artimuo
sius — Tėv. J. Borevičius; už vi
sus artimuosius, negalinčius tą 
vakarą būti drauge — š. A. Ja-, 
nušauskienė, ir už lietuvius jū
reivius, išblaškytus po plakus 
pasaulio jūras — jūr. kpt. B. 
Krištopaitis. Visus aukščiau pa

WTT.T. PA V THE HIGHEST 
PRICES FOR ALT. GOT .D 

AND SILVER TN ANY FORM 
MARKED OR UNMARKED 

lOK-i 2K-14K-18K-20K-22K-24K 
Sterling Silver & Silver Plate 
Platinum. Gold Plate &■ Filled 

Diamonds. Silver-Chip 
X-Rav. litho film, 
electronic scrap.

SUPPO SMELTING 
1240 W. Carroll. Chpo.. 60607 

(312) 421-1402

Advokatai

I HOMEOWNERS 1ZHEl
F. Za^liir Afent 

95Ht M 
III.

S064I . 4244454

ę.—
s

Į j Sure farnn

— Chicagds viešose pradžios 
mokyklose yra daugiau lotyno- 
amerikiečių kilmės mokinių, 
negu baltų. Juodžių skaičius 
siekia 60.7%, lotynoamerikiečių 
— 19.6%, baltų — 17.2%.

minėtus ir dalyvaujančius Kū
čių vakarienėje dvasioje simbo
liniai apjungė LAST pirmininko 
K. Milk,ovaiči<f įžiebta kalėdinė 
eglutė, gražiais tautiniais orga- 
mentais papuošta. Šios žvakučių 
ir kalėdinės eglutės įžiebimo 
įspūdingos apeigos buvo baigtos 
visiems sugiedojus “Lietuva 
Brangi..

GINTARAS P- CEPtNAS
Dtrbo valADdot: nuo 9 rtL ryt 

iki 6 vaL vak. šežtadleni uuc
B v>L ryto iki 12 v&L <L

Ir pakai ąuslUrtaa.
TūL 776-5162 artm 776-51&

.We»t 63rd Stred
ChleMT*, m. W2f

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ava.
(312) 776-8700

(Bus daugiau)
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