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PREZIDENTAS REAGAN GRĮŽTA PRIE 
ŠALTOJO KARO, SKELBIA KREMLIUS

SKELBDAMAS SANKCIJAS PRIES SOVIETŲ SĄJUNGĄ,
• . PREZIDENTAS PAKENKS VISAI .EUROPAI

MASKVĄ, .Rusija. — Prezi
dentas Reaganas, skelbdamas 
ekonomines ‘ sankcijas prieš Šo
vų tų Sąjungą,- grįžta prie pavo
jingų “šaltojo* karo” laikų, skel
bia “Tass” agentūros paruoštos 
žinios. Prezidentas, skelbdamas 
sankcijas prieš Sovietų Sąjun
gą, grįžta prie juodųjų šaltojo 
karo dienų.

Prezidentas Reaganas imasi 
provokacinių žingsnio, kuriuo 
užnuodys visą tarptautinę at
mosferą, skelbia rusai.

Prezidentas Reaganas tylėjo 
■ ištisas dvi savaites, bet daugiau 
j fe jau nepajėgė tylėti. Prezi
dentas ėmėsi šių priemonių, 
nors jos nieko bendro neturi su 
įvykiais Lenkijoj. . Karo- stovį 
Lenkijoj paskelbė patys lankai.

Sankcijos nepaveikia
- Sovietų Sąjungos

j Oficialus pranešimas sako, 
kad jau
ne vieną karią buve bandoma 
paveikti Sovietų Sąjungą, bet' 
kiekvieną kartą tek sankcijos 
pasibaigdavo burbulu, sako Tass 
pranešimas. Prieš porą metų, 
kai Sovietų karo jėgos įžengė į 
Afganistaną, tai prieš Sovietų 
Sąjungą buvo paskelbtos prez. 
Carterio sankcijos. Jos buvtf .at
šauktos. -Pats Reaganas tas sank
cijas atšaukė, o dabar ir vėl jas 
paskelbė. ' • -

Dabar aiškiai- matyti; kad So
vietų Sąjunga prez. Reagano pa
skelbtas sankcijas vartos savo 
propagandai. Jie jau dabar tvir
tina, kad prez. Reaganas, o ne 
Sovietų;Sąjunga Ieško* akistatos 
tarp Amerikos ir Sovietų Są
jungos^ ■

Sovietų agentūros skelbia, 
(kad prez. Reagano- paskelbtos 
sankcijos nepadarė rimto įspū
džio Vakarų Europoje. ;

Neprisipažįsta prie inter-
; vencijos į Lenkiją

Sovietų spauda ir žinių agen
tūros skelbia oficialų Sovietų 

^pranešimą, kuriame vyriausybė 
visai neprisipažįsta prie jokios 
intervencijos į Lenkijos vidaus 
gyvenimą. Prez. Reaganas, skelb 
damas sankcijas prieš Sovietų 
Sąjungą, remiasi melais ir ap
gaule. Sdvietų Sąjunga nesikišo 
ir nesikiša į Lenkijos vidaus 
reikalus.

Gniodžio. mėnesį Sovietų Są
junga nupirko Amerikoj 11 mi

lijonų tonų javų. Ji planavo 
pirkti daugiau, bet‘nepajėgė.

Iki 1982 m. spalio pradžios 
Sovietų valdžia nupirks dar 18 
milijonų tonų javų, bet vėliau' 
jai teks ieškoti javų kitose rin
kose. Manoma, kad ji galės įsi- • 
gyti javų Australijoje, Argenti
noje ir gal Kanadoje.

Apskaičiuojama, kad šiais 
metais Sovietų Sąjungai reikės- 
40 milijonų tonų javų.

TRUKDO JAV PRANE
ŠIMUS LENKAMS

WASHINGTON, DC; — So
vietų valdžia, laužydama vei
kiančius susitarimus, trečiadie
nį pradėjo kenkti “Amerikos 
Balso” radijo lenkiškus prane
šimus Lenkijai.’ Lenkija Jnėra 
pasiruošusi . -trukdyti praneši
mams, bet gan, Jaruzelskiui į 
pagalbą atėjo Sovietų Sąjunga.

Lenkai pastebėjo, kad atsitik* 
tini' jau
pif-madiinj^^Ep^į^iai^tJar- ne
galėjo* tvirtinti. Nuo antradienio 
.vakaro rusai jau trukdė, visa 
savo galia. į

*7 - . / v

Pradžioje misai neleido .tiklai 
Sovietų- zdnoje gyvenantiems

• žmonėms klausyt Amerikos;B'al- 
;so, bet vėliau sustiprino . truk
dymo galią ir neleido lenkams 
klausyti Amerikos BaĮso’lenkiš- 
kus pranešimus. j' '■/ . .

Rūšai laužo Jungtinių Tautų 
Tarptautinės telekomunikacijos 
'sutartį ir. pagaliau, Helsinkio’ 
aktus, draudžiančius trukdyti 
’pranešimus. » j

—Amerikos lėktuvai jau prieš 
du metu sustabdė savo sėdi
mus į Maskvą. Rusai neleido 
savo piliečiams naudotis Ame
rikos lėktuvais. ’ • ;

— Rusai naudos kitų ^valsty
bių pirklius reikalingoms maši
noms pirkti. :

KALENDORELIS I 
Sausio 2: Izidorius, Gailutė,, 

Augustė, Mažvydas, Indulis.
Sausio 3: Genovaitė, Danie

lius, švytris, Gidonė, Alpia, 
žvaigždė, Aimas.

Sausio 4: Titas, švitrė, Ari-s 
mantas, Medžiūnė, Spodra, Trai- 
nis.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:30. 
Gali smarkiai snigti.

Sekretorius Hąig, preziden
tui išvykus į Kaliforniją, 
vedė visus informacinius pa
sitarimus apie Sovietų vai- ; 
džios atstovų įtaką į gene

rolą Jaruzelskį ir kitus 
lenkų karius.

š. Amerikos miškų, kalnų ir ežerd vaizdas Washington© kalnų papėdėje.

JARUZELSKIS BUVO PRIŽADĖJ 
RINKIMUS VASARIO MĖNESĮ

KARIAI SIŪLO PERTVARKYTI KOMUNISTŲ 
PARTIJĄ, EKONOMINĮ KRAŠTO GYVENIMĄ

VARŠUVA, Lenkija. — Kariii pajėgęs duoti maisto 
komi lėtas Lenkijai gelbėti prieš uosto 

’ pačius Naujus metus paskelbė, 
kad vasario mėnesį Lenkijoje 

j rinkimų nebus, kaip buvo pla- 
■ nuola ir paskelbta. Tas pats ko- 
1 mitetas pareiškė, kad bus per- 
i tvarkyta Lenkijos komunistų 
partija. Dabartinė komunistų 

! partija bus paleista, o naujc'ji 
j bus sudaryta iš įvairių darbi- 
i ninkus atstovaujančių grupių.

Šitas karo vadų pareiškimas 
j parodė, kad ateinančiu metu 
) pradžioje bus pertvarkytas visas 
j Lenkijos visuomeninis gyveni 
f mas. Kariai yra įsitikinę, kad 
! prie dabartinių Lenkijos nuotai- 
j kų krašte .negalima pravesti jo
kių rinkimų. Vyriausybė žino, 
kad didokas Solidarumo unijos 
veikėjų skaičius slapstosi. Jie 
nedirba, jų nepavyko suimti, bet 

' Jie pajėgs planuotus rinkimus 
į ardyti. Jaruzelskio vadoyąųją- 

. > __ niA vyriausybė priėjo išvados,
WAS! I ING ITIN, D.C.— Vals- dąfjartiniu rirefu jjrižadėtų

KANADOS JŪREIVIAI PLANUOJA PA
DĖTI STR EIKUO.IANTIFALS,TENK.U1S

j tybės departamento pareigūnai Tinkiinu ’krašte negalima pra- 
! tvirtina, kad prez. Reaganas vesjj v

Dabar ^oficialiai jokios komu
nistų partijas Lenkijoje nėra. 
Buvusios lenkų komunistų par
tijos nariai karo pradžioje slap
tai buvo nuvykę’j Sovietų Są
jungą, jie. ten buvo suimti, iš
tardyti ir visi sušaudyti. Lenki
joj atsirado nauja komunistų 
grupė, kai į Vakarus pradėjo 
veržtis ŠoVietų karo jėgos. Kar
tu su raudonarmiečiais i Lenkiu 
ją atėjo nauji lenkų komunistu 
partijos . pareigūnai. Lenkijoje 
veikusieji komunistai buvo su 
imti ir padėti j kalėjimą. Jų tar
pe V. Gomulka. Jis drebėjo, nes 
buvo tilcęas, kad bus sušaudy
tas, kaip buvo sušaudyti kiti 
komunistų partijos centro ko
miteto narb*.

Iš katėjimu viomuika buvo 
pakviestas vadovauti ne tik par
tijai, bet ir vyriausybei. Jis pa
reikalavo, kad maršai?s Boko- 
sovskis, tariamai valdus lenkų 
karo jėgas Lenkijoje, matyda
mas lenkų nuolaikas, patarė į 
Chruščiovui, tuo melu buvusiam I 
Lenkijoje, sėsti j lėktuvą ir vyk
sti j Maskvą. Bet Gomulka, ne-

LENKAI SVARSTO VISAI NEBEGRĮŽTI Į KARIŲ 
VALDOMĄ LENKIJĄ, LIKS KANADOJE

VANCOUVER, Gan. — Du‘ Kanado'je galėtų pasilikti 
šimtai lenkų jūreivių visai nesi
rengia grįžti į Lenkiją. Trečia
dienį 200 lenkų jūreivių svarstė, 
kas daryti su įplaukusiu lenkų 
laivu. Dalis jūreivių visai atsi
sakė grįžti į karių valdomą Len
kiją, bet dabar visi jūreiviai nu
tarė paf’’;kti Kanado'je.

Lenkų jūreivių tarpe buvo ki
lusi mintis, kad ne lik patiems 
nebegrįžti į diktatoriaus Jaru
zelskio valdomą Lenkiją, bet 
neišleisti atgal ir lenkų žvejų 
laivų. lankai planuoja kreiptis 
į Kanados uostų darbininkus, 
kad neišleistų laivų net ir tuo 
atveju, jeigu atsiųstų į Vancou- 
verį ir smogikus jūrininkus.

Lenkams trūko žuvies. Jie at
važiavo į šaiurės Pacifiką pažve
joti. žuvį sušaldyti ir vežti į len
kų uostus, bet paskelbtas 
stovis viską sumaišė.

Lenkai nori žinių 
iš Lenkijos

Lenkai jūreiviai nenori plauk
ti į ditkatoriaus Jaruzelskio ir 
kilų karių valdomą Lenkiją, bei 
jie nori gauti žinių iš Lenkijos. 
Jie tikisi, kad Solidarumo unija 
paveiks kai kuriuos lenkų gene
rolus ir sudarys sąlygas visiems 
'enkams grįžti namo.

Įtakingiausias lenkų atstovas 
'Vancouver srityje yra Zigmunt 
pietakievič. Jis atstovauja. Soli- 
larumo unijai Kanadoje. Jis pa
tarė jūreiviams nebegrįžti į ap
gaulingo Jaruzelskio valdomą 
I-enkiją, bet jis visą laiką nebe
nori gyventi užsienyje. Jis su
tinka gyventi bet kurioje pa
saulio valstybėje, bet jis nori, 
kad jo veikimo bazė būtų laisva 
t nepriklausoma Lenkija.

Putakievič turi glaudžius san
tykius su Kanados jūreivių ir 
pakraščių darbininkų unijų va
dovais. Jis išrūpino 15 lenkų jū- j riuomenės vadai glaudžiai bend- 
reivių leidimą pasilikti Kanado-1 radarbiavo su Sovietų' kariuo- 
je. Dabar eina pasitarimai, kad menės vadais. Jie taip pat žino, pajėgas.

karo

LENKIJOS REIKALAI 
VISIEMS RŪPI

i buvo priverstas imtis sankcijų, 
visi nes nebuvo jokios galimybės šį

• Į reikalą atidėti. Amerikiečių lu- 
“ ---- I rimi duomenys aiškiai rodo, jog

BRITAI PATENKINTI PREZ. | auįįįį Sovietų pareigūnai kišJsi 
•REAGANO NUTARIMAIS į j generolo Jaruzelskio vedama i i
LONDONAS, Anglija. — Bri- . politiką.

tų visuomenės sluoksniai labai Kokia prasme kaitinti lenkus, 
patenkinti, kad prezidentas R. J kada duomenys 
Reaganas ėmėsi žingsnių Brež- • ;

lenkų jūreiviai.

patenkinti, kad prezidentas R., kada duomenys rodė Sovietų 
Reaganas ėmėsi žingsnių Brež-' agentų spaudimą į Jaruzelskį ir 
nevui ir kitiems Sovietų Sąjun-Į visą, knkų vyriausybę? Būtų 
gos vadams suvaldyti. Jeigu jie • beprasmis dalykas kaltinti len- 
nori prekybos'su laisvuoju pa-; Į 
šauliu, tai jie privalo pramokti,'tų 
kad negalima visą laiką vesti, vaidmenį, 
sąmokslų".

Sovietų valdžiai buvo pada
rytas labai rimtas įspėjimas dėl 
Afganistano', šiandien, dviem 
metam praėjus, rusai turi dau
giau sunkumų Afganistane, ne
gu jie turėjo pirmais okupaci-Į 
jos metais. Sovietų valdžia ga-j 
Įėjo laisvai Amerikoje pasirinkti: 
pačias naujausias elektronines j 
prekes, bet ateityje to negalės 
daryti. Ne visi Rusijon grįžusia 
ji pirkliai pritars Sovietų veda
mai politikai.

Londdnan suvažiavusieji Va-i 
karų Europos pi*amoni uinkai 
studijuoja,’ ar kuris iš jų galės 
gaminti tas prekes, kurias pre
zidentas Reaganas uždraudė 
vežti Rusijon.

ktis, kada tikrai žinome Sovie- 
valdžios agentų dvigubą

JAV dipldmatai žino, kad 
Amerika pirma turėjo infor
muoti apie savo nutarimą šiau
rės Atlanto Sąjungos narius, 
tačiau visa tai užimtų daug lai
ko. Savu laiku visi bus infor
muoti. Jie nustebs, kai pamatys 
Sovietų agentų dvigubą vaid
menį Lenkijoj.

Prezidento Reagano’. nebuvo 
Washingtone. Saugumo taryba 
ir Valstybės departamentas rci- 
.{lalą apsvarstė ir jį informavo. 
Nutarimas buvo padarytas Wa- 

'^hinj’tonc, bet sankcijas prezi
dentas pranešė antradienį.

darbininkams, ’] 
ten policiją ir didoką 
protestuojančių lenkų d 
kų išžudė.

Lešek Valensa pareika 
vusia Giereko vvriaus5 
statyti Gomulkos iš/.t 
darbininkams didelį p: 
Dar nebuvo patvirtinti 
darbininku reikalavim 
darbininkai pradėjo kas 
pamatus ir pastatė di 
minkla žuvusioms. Tu 
angliakasių vadas Edv. 
nušalino Gcmulką ir pa 
jo įsakinėti vyriausyL 
tvarkyti krašto reikalus 
darė labai didelių nuos 
pripirko prekių už 27 
dolerių, didelę mašinų 
siuntė į Rusiją, o lėni 
paliko veik nieko. Le 
be duknos, be mašinų 
nigų. Gierekas kelis k: 
vo atiduodamas teismu 
šio met<> jam nebuvo s 
joks teismas.

Gierckui nuėjus į tei 
ninga Lenkijos darbini 
tija bus panaikinta, o 
bininkų grupės sudar 
Lenkijos komunistų pa 
rion įeis ir So'lidarun 
atstovai. Jaruzelskis, 
vyriausybė ir Karių 1 
Lenkijai gelbėti pask 

’ grupių įtakingus pareii 
lis naujai komunistų p 
organizuoti.

Karių komitetas Lei 
bėti planuoja baigti si 
kovo mėn. pabaigoj 
planuoja, kad iki to 
aptvarkyti patys svi 
krašto reikalai ir nai 
rytoji vyriausybė gale 
Lenkijos reikalus i 
skolas.

— Egipte teisiami 
rųošę pasikėsinimą pi 

I dentą Anwar Sadatą 
I atsisakius priimti Ii 
; atsisakė teisiamuosius 
21 advokatai.

— Amerikiečiai sau 
ir Sudano s enas, k:d 
tų ginkluoti Libijos įi

LENKAMS ŽINOMOS 
AMERIKOS SANKCIJOS

ventojai labai gerai informuoti 
apie Amerikos prezidento pa
skelbtas sankcijas prieš Sovietų 
Sąjungą. Lenkai žino, kad So
vietų valdžia privertė generolą 
Jaruzelskį ir kitus karininkus 
paskelbti karo stovį.

Lenkai taip pat žind, kad So
vietų valdžia negalės pirkti elek 
troninių įrengimų Amerikoje 
Lenkai patyrė, kad ne tik gene
rolas Jaruzelskis, bet ir kiti ka

-J- Antradienį iš Amerikos iš- 
skris paskutinis Sovietų lėktu
vas.' Jis galės išvežti visą Sovie
tų pirklių brigadą, landžiojančių 
pv Amerikos pramonės centrus. 
Jiems uždrausta rinkti žinias 
apit gaminanias prekes.

/ > I

— Britams patinka Amerikos 
spaudimas į Maskvą, kad leistų 
patiems lenkams išspręsti savo ? _ 
problemas. Britams nepatinka 
Sovietų valdžios kišimasis į Lcn- 
kijos vidaus reikalus.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $400.

kad gen. Jaruzelskis kasdien su
sitikdavo su Sovietų maršalui 
Kolikovu, kuris visą laiką vfe> 
teiravosi apie lenkų ginkluotas 
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Vakarų-Vokietija svarsto Sovietų maršalo Kulikov 
. — Šimą į Lenkijos karo Stovio paskelbimą.



VIENYBĖ IDĖJŲ KONFLIKTUOSE
(Antano Kučio paskaita)

-Tęsinys)

Nekartosiu čia praeities įvy- 
Kių, Kurie privedė prie dviejų 
Bendruomenių Jungtinėse Ame 
r ik-1 Valstybėse. Apie tai jau 
duuįjbę kaitų buvo rašyta ir 
kalbėta. Tik aš galiu sutikti su 
įuo. kaip daugelis rašė spaudo
je, kad neteisėti JAV Lietuvių 
Bendruomenės centro veikimai 
Marquette Parko ir Cicero Lie 
tuvių Bendruomenės apylinkė
se buvo pagrindinė priežastie 
Bendruomenės ^kilimui. Nesu
tinku ir su tuo, kad čia kalčiau
sias buvo centro valdybes pir
mininkas, suorganizavęs sąmok
slą prieš teisėtas tų dviejų Lie
tuvių Bendruomenių apylinkių 
valdybas. Mano manymu, prie 
žastys buvo daug gilesnės, čia 
susikirto dvi srovės, du prie 
šingi idėjiniai poliai. Incidentą- 
Marquette Parko ir Cicero apylin 
kėse, tebuvo paskutinis įtempi
mas, jau kelių metų pūliuojan
čiai žaizdai pratrūkti. Ji anks
čiau ar-vėliau vistiek būtų pra
trūkusi. Tai buvo ir tebėra idė
jų konfliktą^, kuris vargiai ar 
galėjo būti pašalintas derybo
mis, tarpininkavimu ar graude
nimais apie lietuvišką vieny

siu konflikto sprendimą ga
lėjo ryškiai pastebėti vieno su
važiavimo dalyviai Tabor Kar
moje. Tai buvo dar keliolika me 
tų prieš įvykius Marquette Par
ko ir Cicero Lietuvių Bendruo
menės apylinkėse. Kadangi anie 
suvažiavimai buvo rengti Pas. 
Lietuvių Bendruomenes valdy
bos, tai juose dalyvaudavo ir ge
ras būrys šiaip jau. Bendruome
nės veikėjų, tų paeiti, būtent, 
kurie ir dabar nustatinėja ‘ tos 
organizacijos kryptį ir vykdan
čiu asmenų sastata. Ir buvo ta
da kalbų ir prieš lietuviškas 
partijas, prieš VLIKą ir ypač 
prieš ALTą. Ne vienam iš jų at
rodė per daug lietuviškų orga
nizacijų ir per daug lietuviškų 
laikraščių. Tai buvo tik po krep 
šininkų ekskursijos i okupuotą 
Lietuvą. Taip vadinamo laisvės 
deguonie pavergtiems žmonėms 
šalininkai ir atrodė, kad nu
stelbs bet kokį kritikos balsą, 
nes jie buvo šeimininkai ir jau
tėsi kaip namie.

Prisimenu, kaip tuometinis 
JAV LB centro valdybos pir
mininkas, amžiną atilsį. Jonas 
Jasaitis (tai buvo 1967 m. A.P1.) 
susijaudinęs iki ašarų gynė tvir
tą lietuviškos išeivijos kryptį, 
santykiaujant su pavergtos Lie
tuvos vardu kalbančiais Mask
vos statytiniais. Jasaitis būda
mas JAV LB centro valdybos 
pirmininkas, sugebėjo bendra
darbiauti su visomis organizaci
jomis ir jungti jas bendruome
niškiems tikslams. Jam Lietuvių 
Charta ir JAV LB steigėjų dek
laracija dar nebuvo tušti žo
džiai. Bet atsitiko taip, ko buvo 
galima laukti. Jonas Jasaitis ne
buvo Taryba:e sekančiam ter
minui perrinktas. Konglomera-
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WHO -rtHLED ALELfOĘi,

Gale galų
IŠ anksto pasakyt jums privalu, 

Kad Asilui nedaug garbės čia buvo;
Deja, lig skambalo jis niekad neįkliuvo: 

Į avižas, rugius ar daržą jis ieina,
Laimingai prisisotinęs, slapčia išeina.

Dabar kitaip jau viskas virto.
Jau į kurą tik vietą mūsų pons įžengia, 
Po jo kaklu ir naujas laipsnis spengia.
Dėl to lazda jį vai-o aptiktą, prispirtą,

Čia iš rugių, čia iš daržų, 
0 ten, išgirdęs skambesį, iš avižų 
Kaimynas Asilą kuolu vanojo, 

Nesigailėdams ’jojo,
Ir taip, kad lig rudens iš mūs didiko

. Tik. kaulai ir oda teliko.
» • * *

Su titulais žmonių suktų ‘
Ta pat bėda: kol titulas ne iš aukštų,

Mažai ko vertas, 
Tai sukčiaus, gali būti, nepastebėsi.

Žymaus bet sukčiaus titulo, lyg varpo,
Iš tolo garsą jau girdėsi.

(J. A. Krylovo Pasakėčios vertė Jonas Valaitis)
(Knyga gaunama Naujienose, kaina $3)

to nematomoji vadovybė patvar 
Ke taip, kad jis buvo išstumtas, 
ir pirmininku tapo Bronius Nai
nys, __

Dinamiškas ir visa siela savo 
pareigom^ atsidavęs visuome-. 
mnmxa^ koks buvo garomgos J 
atminties Jonas Jasaitis, sį smū- I 
gj sunkiai pergyveno, lai ture-Į 
jau progos pasteoeti su juo po1 
tų jvyKių besiKaibeaamas. Jonas 
Jasaitis uuvo aviejų paėjimų 
KonliiKių Denaruomenėje ryški, 
oene, piimoji auka- Ir tai ne- 
ouvo uaugumos laimėjimas, bet 
tiK sukančiųjų £>enaruomenę 
tam tikra kryptimi vadovaujan
čio ‘^marijono machinaci
joje. Ir tai nebuvo frontininkų 
peigaie, nes Jonas Jasaitis taip 
pat ouvo iionnnmkas, tai buvo 
lūžusios vienybes lezultatas.Tai 
buvo taip pat aiškus ženklas, 
kad Lietuvių Bendruomene nė
ra visiems lietuviams benori 
namai. Kai atsirado "garbingų
jų , kurie mėgina nutildyti silp
nesniuosius ir jiems primesti sa-' 
vo vaiią, kai aritmetinės dau-i 
gumos vardu, nesiskaitant su ty
liąja bendruomenes dalimi, kuri 
yra ir tikroji daugumo. Tai sklei 
džiami sūkiai prieš daugialytę 
visuomenę, įprasminančią gyve
nimą įvairių politinių bei ideo
loginių organizacijų veikloje. 
Tiek, pagaliau, užgaunami įsiti
kinimai tų, kuriems lietuvybė, 
oe atskiro laisvės Lietuvai sie
kimo, yra tuščia, kurie yra 
jautrūs, bet tokiems veiksmams 
ir žodžiams silpninantiems svar- 
oiausiojo mūsų tautos’uždavinio 
siekimo. Tada, tokie namai dau
geliui tampa svetimi ir nemieli 
(gausus plojimas). Jie, kad ir 
gimtieji, bet su širdgėla palie
kami. Mūsų bendruosius namus 
užvaldžiusieji tvirtina, kad Ben
druomenė tvarkosi demokratiš
kai, kad į jos vadovybę kiekvie
nas turi teisę kandidatuoti; kad 
tautiečių išrinkti žmonės nusta
to jos kryptį. Tegu, pagaliau, ir 
būna taip, tegu, sakysime, lie
tuviškos išeivijos dauguma, ko 
mes ir netikim, ir nekenčia mū
sų turimų organizacijų ir laik
raščių daugybės, tegul ir siekia 
lietuviškai kalbančių, ar tik lie
tuviais besijaučiančių vienaly
tės ir be idėjinės visuomenės; 
tegu prileiskime, mūsų tautie
čių dauguma yra ir už jaunimo 
siuntimą į kursus Kapsuko uni
versitete. ar už besąlyginius ry
šius su valdinėmis, bet tariamo
mis visuomeninėmis įstaigomis 
okupuotoje Lietuvoje; tegu ska1 
čius parodo, kad dauguma nepri 
pažįsta VLIKui teisių būti aukš
čiausia Lietuvos išlaisvinimo va 
dovybe ir Amerikos Lietuvių 
Tarybai (ALTui) atstovauti pc- 
litinėje srityje JAV lietuvių 
kilmės žmonėms; tegu pagaliau 
sąžininguose rinkimuose, kai bal 
suotojų skaičius bent apytikriai 

i rodė esamą lietuvių kilmės žmo
nių daugumą, būtų nustatyta to
kia lietuviškos išeivijos valiau 
tai ir tokiame atvejuje Bendruo-

(Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)Karvės sodeAL ŠILEIKIS

jie neveda tautos.

dailės parodose 
; viešo įvertinimo

menė nėgnlęlų p būti bendrais 
namąis visiems lietuviams; Lik
tų mažuma su savo • idėjinėmis 
vertybėmis, dėT kurinį• ^<įnpro- 

Tnisai nedaromi. Jie-negalėtų su
tikti, kad Bendrįom^iėįvykdo 
Lietuvių' Ch&rtc^ p jūo, labiau 
JAV LB ‘Steigiamojo Akto už
darinius. Iš patyrimo ji ^žinotų, 
kad jos balsas * nebus- išklauso- 
ma’s^nes.tiė,:kfciė s&yo galia bei 
d emokrati škumu ir odinė j a rin- 
kimuose • gadtaįs Iskaičiaįs;- neno
ri suprasti, kad demokratijos es
mė yra neprimesti daugumos 
valią, bet pasiruošimas gerbti ir 
ginti mažumos teises (gausus 
plojimas). Demokratijos pagrin
dą turi sudaryti moralė, bet ne 
vien tik įstatai bei operatyvinės 
taisyklės. Kai šito nėra, mes jau 
patyrėme kas įvyko ir tebevyks
ta. Yra pašiepiamos organizaci
jos. politinės partijos, laisvini
mo darbą dirbantieji veikėjai,, 
ignoruojama, net niekinama 
spauda, skelbianti jų krypčiai 
nepriimtinas idėjas- Pagaliau vi
sas sąjūdis paniekinančiai reor- 
gais pramintas.

Vienybė yra gražus žodis — 
kas to nežino. Didieji mūsų tau
tos veikėjai savo vardus paliko 
istorijoje, kaip tik dėl to, kad su 
gebėjo patraukti mases didie
siems siekiams. Vyskupas Mo
tiejus Valančius suvienijo Lie
tuvos liaudį švietimui, blaivy
bei. pasipriešinimą rusinimui 
bei provoslavi^ai. Jonas Basana
vičius, sutelkęs keletą inteligen
tų, pradėjo budindamas tautą 
leisti pirmąjį lietuvišką laikraš
tį. Dr. Vincas Kudirka, iki pas
kutinio gyvybės atodūsio, šaukė 
tautiečius vienybėm kovojant 
už mūsų tautos teises, būti lais
vai ir nemirtingai. Mykolas Sle
ževičius. organizuodamas nepri
klausomos Lietuvos* apsigyni

mą, kreipėsi į Lietuvos vyrus, 
žodžiais: “Vienybėje, kaip bro
liai, padavę vienas kitam ran
kas, eikime drąsiai į kovą, visi 
kaip vienas stokim už tėvynę”, 
ir mūsų Tautos Himno žodžias 
parašyti “Varpo” steigėjo skel
bia: “Vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi”. Taigi duotas vie
nybės tikslas yra Lietuva, — 
lietuvių tautos laisvė ir gero
vė.

Atimkime iš išeivijos šį sie
kimą, ir ii taps greit tirpstanti 
etninė grupė. Daugely tėję vi
suomenėje, vienybė, kaip tokia, 
neegzistuoja, jei nėra kurios ver 
tybės siekimo. Ir negali būti 
taip dažnai linksniuojamos lie
tuviškos vienybės, kai idėjų kon 
flikuose nesutariama dėl ben- 
romis jėgomis riekiamo tikslo. 
Tegali būti tik tautinis solidaru
mas, laikyti tautietį vis arti
mesniu, negu kitatautį.

Mes visi sielojamės, kad išei
vijoje nėra vienybės. Žinau, 
kad ir Reorganizuotos Bendruo
menės steigėjams buvo labai 
skausmingas sprendimas išsiskir 
ti iš senos, nors ir kitų vėjų, 
blaškomos bendrinės organi
zacijos ir pasukti skirtingu ke
liu vedančiu atgal prie Lietuvių 
Chartos principų. Žinau, kad 

ASILAS
Kaimtietis Asilą turėjo, 

Ir Asilas jo elgėsi, kaip priderėtų, 
Kad juo kaimietis atsigirt nee negalėjo.

0 kad miške pražūti negalėtų, 
Kaimietis skambalą pririšo po kaklu. 
Juo Asilas didžiavos, pūtės, atkaklus, 
(žinia, girdėjo jis kalbų dėl ordinų) 

Ir manė — tapo jau dabar didžiu ponu. 
Bet vargšui Asilui skaudi to pasėka.

(Ne vien tik Asilui tai pamoka).

kiekvienam kainavo daug nemi
go naktų. Bet yra vertybių, ku
rios brangesnės už vienybę. Jų 
atsižadėti vienybės vardu nega
lima. Reorganizuota Bendruo
menė ir gimė, kai reikėjo apsi-’j 
spręsti dėl lietuvybės pras-1 
mės.

Lietuvybės prasmės išeivi
joje iškėlimas, mūsų laukia di
deli darbai. Be jų, idėjos, kad ir 
gražiausios, nepateisins mūsų 
atsiradimo * bei organizavimosi Į 
pastangų. Žinau, kad tai tik pra-l 
džia. Gi pradžioje turėjo būti 
mintis ir žodis, bet jau laikas 
stiprinti jėgas didesniems užsi-j 
mojimams. Tebūnie man leistai 
kelis jų priminti:

1. Prieš keletą mėnesių, JAV s 
LB Kultūros Taryba paskelbė 
romano konkursą. Sąlygos aiš
kiai pabrėžia, kad veikalas bus 
vertinamas tik grynai meniniu 
požiūriu. Tegul Reorganizuoto
ji Bendruomenė taip pat pa
skelbs grožinės literatūros kon
kursą, bet be sąlygos, — menas 
tik menui, nes mes tikime, kadi 
menas yra gyvenimo atspindis.! 
Mūsų rašytojai neturi pabėgti į 
nuo situacijos, kurioje randasi 
mūsų tauta. Jie savo talentu 
taip pat turi prisidėti prie lietu
vio ir lietuvių tautos žmoniš-

klijų bei tautinių idėjų ilgesio, jėgas, kad kuo didesne « ur -.o 
Debar mums ne laiku* • vertinti skaičius mokėtų lietuviškai skai 

i tik tuos, kurie didžiuojasi, kad( tyti ir rašyti, kad pris;s>nvin*>-

į Z Jau per eilę metų, mūsų 
galėjo tikėtis 
ir premijos

• tik tas dailininkas, kurio paveiks 
las buvo abstaktas arba neturė
jo jokos tautinės ar’ istorinės 
minties. Sutelkę lėšų premi-

I joms, kreipkimės į 
j ir skuptorius, kad 
Į mums savo darbų 
formomis, susijusių 
tautos gyvenimu.

Į 3. Lietuvių Bendruomenės va
dovybė pasisakė už vienos ame- 

: rikiečių firmos pasamdymą pa- 
dėti mums pavergtos tautos lais- 

t vinimo darbe. Mes gi skleiskime 
mintį, kad kova už mūsų tau
tos laisvę, turi būti, kaip ir pra-

• eityje, vedama mūsų pačių ide- 
į alistų, bet ne svetimų samdinių

(gausus plojimas). Tai mus įpa-

dailininkus 
jie duotų 

meninėmis 
su mūsų

j (gausus plojimas). Tai mus įpa- 
I reigoja mūsų garbės reika- 
las.

i

4. Lietuvių Bendruomenė pa
sirašė sutarti ^steigti valdiška- 

j me Chicagos universitete litua
nistikos katedros ir kasmet už 
ją mokėti po 100 tūkstančių do
lerių. Mes gi sutelkime lėšas u

Pasikalbėjimas
Maikio
su Tėvu

— Taika žemėje. -Maiki!
— Nėra taikos, tėve. Pasau

lis labai neramus. Bus blogos 
Kalėdos lenkams Lenkijoje, — 
bus tikras “blackout”. Karo sto
vis paskelbtas, o badas gra
sina - . .

— Žinai, Maiki, aš užjaučiu 
lenkus didelėje bėdoje. Jie sto
vi tarp kūjo ir priekalo, pasi
ryžę atsikratyti žiauriu komwai^
stiniu režimu. Dievu tikintis 
kraštas, ir pats popiežius lenkas, 
taip lengvai nesiduos subedievin 
tas. Kas kad Jaruzelskis, sėdė
damas ant Maskvos žarijų kati
lo, paskelbė karo stovį, negalės 
priversti lenkus pasiduoti Mas- 

į kvos tironams. Pasaulio oopini- 
i ja Lenkijos pusėje.
j — Tavo tiesa, tėve. Mačiau. 
! kad Chicagos lenkai suruošė di*- 
į deles demonstracijas prie Da- 
Į ley Centro, protestuodami prieš 
karo stovio paskelbimą, sienos 
uždarymą, kad pasaulis nema^ 

’ lytų, kas viduje daroma. Sovie- 
j tams Lenkijos krizė, tarytum 
! kaulas gerklėje. Maskva bijo, 
kad kitos pavergtos tautos ne 
pradėtų panašių žygių, kaip Lert 
kijos Solidi ūmo vadovai,

— Lenkijai bus blogos Kalė
dos, Maiki. Jau dabar trūksta 
maisto, net kareiviai šąla ir ne- 
davalgę. Lenkai mums nebuvo 
draugiški kaimynai. Želigovskis 
nei Vilnių atplėšė nuo Lietu4- 
vos. Lenkų bajorai ir šunbaro 
riai skriaudė lietuvius* o ‘ dabar 
jie patys atsidūrė nepavydėti^ 
ricęe padėtyje.

— Solidarumo kontrevoiiucija 
pnes Sovietų agwaja prasidėjo 
darbininkų streiku Gdanske ir

me tų, kurie įdėjimai, literatū
riniai sugebėtų perimti poilsm 
ar amžinybėn išeinančius senes
nės kartos žmones. Tai yra labai 
deganti problema.

Be piktų žodžių priešingai pu
sei ir be įtarinėjimų išlaikykime 
idėjų konfliktuose taurų vardą, 
nes ir po visų nesutarimų, mes 
turime žinoti, kad prieš mus 
stovi toks pat lietuvis ar lietu-, 
vė, mūsų tautos brolis ir sese. 
Tokiais pozityviais darbais pa
ženklinkime savo buvimą. Gy
venimas mus pašaukė reikalin
gai misijai atlikti- Gerai žinome 
kaip yra sunku ir mūsų jėgos 
ribotos. Tačiau ryžkimės ir daug 
ko pasieksime. Laisva lietuvių 
tauta, kada nors apie mus kal
bės, kad kovojom gerą kovą. 
Ačiū, (gausus ir entuziastingas 
ilgas plojimas).

Pirmininkaujantis p. Ignas 
Petrauskas, gerbiamam prele
gentui — paskaitininkui '‘Var
po’’ redaktoriui p. Antanui Ku- 
čiui, visų suvažiavimo dalyvių 
vardu išreiškė labai nuoširdžią 
padėką šiais žodžiais:

(Nukelta j penktą puslapį) 

išsiplėtė visoje Lenkijoje. Dar
bininkai sovietijoje negali strei
kuoti. Ten jie yra darbo vergai. 
Neturi žmogaus teisių, turi tik
tai klausyti prisakymų ir tylė
ti- Matai kiek šviesių protų žmo
nių sėdi kalėjimuoose, psichiat
rinėse ligoninėse, ir už ką? Ūž 
tai, kad žmogus nori būti žmo
gum, turėti sąžinės laisvę ir gal
voti kaip žmogus.. To Sovietų 
Sąjungoje nėra. Yra tiktai dik
tatūra," pati žiauriausioji, ko
kia gal būt buvo tik archaiškais 
laikais.

— Aš tai žinau, Maiki. Bet ko 
Maskva nori iš Lenkijos?

— Maskva jau buvo Lenkiją 
prisirišusi, kaip vištą už kojos. 
Bet suprask šitą, kad Sovietų 
Sąjunga kėsinasi pasigrobti visą 
pasaulį. Savo imperiją taip iš
plėtė, kad tretysis pasaulinis 
karas neišvengiamas. Vis dėlto 
Lenkijos krizė iš dalies duoda 
vilčių ir kitiems pavergtiems 
kraštams kovoti už žmogaus tei
ses ir teisybę.

— Matysime, kas bus toliau. 
Aš tau^ Maikk linkiu Krksmų 
Kalėdų švenčių ir laimingų Nau
jųjų Metų.

— Ir tau, tėve, linksmų Kalė
dų, o iki Jtaujųjų Metų mudu 
dat pasimatysime ir tada patrikai 
bėrime. Tikrai negerk perdaug. 
Matai, ką dr. Adomavičius sako; 
‘‘Gėrimas niekam gero nedaro, o 
bėdos kartais labai daug prida
ro.’ •

— Nesakyk mn. žirA\ ir 
šv. Raštas €ako:“IArlr urkivnes 
ir džiaukimės, kūd’v-i garin
dami,”

— Sudiev, tev<*
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Kai

DaO. A. Rakštelė

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 50 metų studijavęs, kaip
j PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

člau laukus, kol iš ligoninės iš
kis. Namie tu būtum man pa
gelbėjus. Nors du kapliai būtą 
likę. Visai kramtyti nebegaliu...

— Gal ir ištraukčiau, atsa
kau, bet daktarai geriau žino. 
Pagaliau įsidėsi naujus.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Los Angeles skyriaus valdybą 
sudaro: Feliksas Masaitis — 
pirmininkas, Antanas Skirius ir 
Aloyzas Pečiulis —■ vicepirmi
ninkai, eksekutyvinė sekretorė 
Rūta Šakienė, sekretorius Rim
vydas Paškauskas, 

‘Kazys Prišmantas

SLA kuopos vardu, 
sveiki- 
Šauliu

Vėliau sužinojau, kad dėl lai
ko stokos nebuvo paskelbti svei
kinimai: Vienybės Sąjūdžio var
du — J. Pažemėno ir A. Regio, 
Juozo Vitėno’ iš Washington,
D. C. (jis yra .buvęs vienas pir
mųjų “Lietuvių Dienų” redak* 
torių), M. Žymantienės, A. ir O. 
Mironų, E. Samienės, prof. dr.
E. Tumienės ir F. bei I. Godard.

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvi^ 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.

-— Močiutė ligoninėj?, — sako 
ji. Užvakar išvežėm. Sakiau 
geruoju, bariau, kad darže taip 
sunkiai nesiiampylų, bet kur ji 
klausys! Iš vakaro ėmė skau
dėti p. širdžiai, pakilo tempera
tūra. Daktaras liepė vežti j ligo
ninę, kad neišsivystytų plaučiu 

užbėk

mininkė). VI. šimoliūnas 
movėnų ir 
Katalikių Moterų vardu 
no Stella Žukauskienė, 
Juozo Daumanto kuopos vardu 
— pirmininkas J. Ruokis, pas
kui prabilo svečias iš New Yor- ( 
ko J. Bolevičius, kuris labai įdo
miai kalbėjo apie laiką, kad nie- 

neturi laiko, bet pasirodė, 
čia ir jam pritrūko laiko, 
publika pradėjo nerimauti 
jau ir taip prailgusių svei

kinimų. Atrodė, kad tolimas 
svečias, puikus kalbėtojas, ne
baigė savo kalbos, nes savo kai-, 
boję net nepasveikino šio ren
ginio, kaltininko A. Skiriaus. 
Pritruko laiko. BALFo ir Litua
nistinės Mokyklos vardu sveiki
no VI. Pažiūra, Dramos Sambū
rio vardu — Al. Pečiulis.

Užbaigus sveikinimus, A. Ski- 
riui konsulas V. Čekanauskas 
ALTo vardu įteikė Alf. Pažiūrie- 
nės darbo adresą, be to, A. Ski- 
riui buvo Įteiktos dovanos — ( Vydas Paškauskas, iždininkas 
Gorodecky iš San Diego ir šia- Kazys Prišmantas .ir finansų 
pelytės iš Los Angeles. Pabaigai sekretoYius Simas Kvečas.
buvo paskelbta (pirm. F. Masai- 
čio), kad ALTo skyriaus valdy
bos nutarimu A. Skirius pakel
tas į skyriaus garbės narius.

Po A. Skiriaus padėkos žo
džio rengėjams, gausiai publi
kai, jo bendradarbiams, buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas, 
kuo buvo užbaigtas ne tik labai 
didingas renginys pagerbti vi
suomenininką ir ilgametį ALTo 
darbuo'toją A. Skiriu, bet ir pa
rodyti pritarimą Amerikos Lie
tuviu Tarvbai iš viso.

Kaip jau savo pastabose “Nau
jienose” buvau rašęs, Amerikos 
Lietuvių Tarybos Los Angeles 
skyriaus valdyba buvo užsimo
jusi rucš i (ir suruošė) visuo
menininkui, daug nu^pelniu- 
saip kultūrinėje ir politinėje, o 
ypačiai mūsų išeivijos spaudoj 
puoselėjimo, srityse Antanui 
SKIRIUI pagerbimą, jo 7O-ties 
metų amžiaus sukakties proga. 
Rengėjai pažadą ištesėjo, A. 
Skiriaus pagerbimas buvo su
rengtas (r įvyko š.hi. gruodžio 
13 d. Los Angeles šy. Kazimiero 
(Jetųviškos) parapijos salėje. 
Tas A. Skiriaus pagerbimo ren- į 
giuyš buvo toks įspūdingas^ sa
kyčiau, net didingas, kokio pra
džioje nesitikėjo net patys ren
gėjai. Kaip besąlyginis “alinin
kas” —ALTo rėmėjas ir aki
vaizdinis renginio "liudininkas— 
noriu savo pastabomis apie tą 
renginį pasidalinti su “Naujie 
nu” skaitytojais, kurie net ir čia 
pat, Los Angeles, negalėjo į tą 
renginį; patekti, paprasčiausiai 
— dėl išimtinai techniškų kliū
čių, bet jeigu tokių ir nebūtų 
buvę, visi vistiek negalėjo pa
tekti, nes salė (pasirodė) A. Ski 
riaus pagerbimui būtų buvusi 
vistiek permaža... Tiek vietos, 
tiek įr tolimesnių vietovių lietu
viai parodė pritarimą A. Skiriaus 
veiklai ir spaudai

Be didelių fanfarų vietinio 
ALTo skyriaus vajdvba raštišku

* v < * '

kvietimu ALTą sudarančių or
ganizacijų pirmininkams gana 
anksti jpranėsė apie rengiamą 
A. Skiriaus pagerbimą ir kvietė 
tų organizacijų narius jame: 
dalyvauti. Kokios nors specialios 
“propagandos” tam renginiu' 
nebuvo. Bet kai praeitą sekma
dieni (gruodžio 43, d.) pradėjo
me’" rinktis erdviojiparūpi  j os sa- 
lėn, pasirodė, kad salėje jau iš- 
.dėslyla ir 'apdėstyta (šaltais už 
kandžiais) net 20 stalu (10-čia; 
asmenų prie kiekvieno) -ir eilėje 
prie Įėjimo girdėjosi ne vieno 
nepasitenkinimas, kad bilietų 
jau nėra ir visos vietos užimfo's. 
Vadinasi, tikrų dalyvių, užsimo
kėjusių iš anksto po 12:50 dol. 
asmenį ui, kuriems, buvo garan
tuota vieta prie stalo, buvo 200, 
gi mažiausiai 50-čiai buvo atsa
kyta telefonu anksčiau ir jau 
paskui prie Įėjimo’ — yietų dau- 
’7 ‘ *'V- . ’ , - ’

giau nėra.
Galėjo būti vietos ir tiems 

(50), bet štai kur yra priežas
tis: rengėjai, būdami užimti ir 
daugelio kitų visuomeninių dar
bų, maisto, tiekimui angažavo 
čia neseniai tokiu bizriiu (cater-1 jo veiklą nuo studentavimo lai

JAY DRUGS VAISTINE
B759 W. 71st St, Chicago, ŪL

• B6ri<Sf INGAI HPUJXnn RBCKPTAI • F ANNIE MAT 8AB. 
DŪMTNAI • KOSMETIKOS BMKMKNYS

Atdara Šiokiadieniais nuo

• LIBl' U VISK ASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės fr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalb^. Labai 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapini, 
bet kainuoja tik $3. -t J

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų j{ galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra dtdello formato, 265 puslapių, kainuoja M.

• SATYRINES NOVELES, M. Zoačenko kūryba, J. Valaičio

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
© LITERATŪRA, lietuvių’ literatūros, meno ir mokslo 

j 1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vince 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko*, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir-V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio. V. Kašubos, A. Rūkštelės Ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

9 DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės,- rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir. nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja J2.

! « VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprąšy-
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodam* tik už S2.

J kelinta diena pietų metu nesusi 
tinkame? — klausiu.

uždegimas. Būk gerutė, 
ją aplankyti.

— Būiinai aplankysiu, 
žadu ir sekančia diena B
ŽillojU.

Savo nustebimui metčiutę ran
du susirūpinusią ne sveikata, ne 
plaučiais, bet vėl dantimis.

•Sykį atgulus į ligoninę, mo
čiutė nutarė pasitikrinti dantis. 
Vienas viršutinių jau šiek tiek 
judėjo. Gydytojas apžiūrėjo, 
kažką pasakė, bet, žino'ma, mo
čiutė nesuprato. Po kiek laiko 
pasirodė kitas su galybe instru
mentų. Tas buvo dantistas.

— Kad jį kur bala, — spjau
dėsi močiutė.— Prašiau ištrauk
ti vieną dantį, o jis išlupo visus 
keturis! Kad būčiau žinojus, bū

yra pirmininkas) vardu ir taip, 
pat perdavė sveikinimus Long 
Beach Lietuvių klubo pirminin
ko dr. KoiUvio (negalėjusio at
vykti) sveikinimus.

Santa- Monikos Lietuvių klubo I 
ir Li< turiu Gydytojų draugijos j 
vardu, jų pirmininkė dr. Birutė 
Piaulinaitienė, sveikindama A. 
Skiriu ir penią Skirienę, entu
ziastingų publikos aplodismen
tų iššaukė pareikšdama, kad 
gydytojų draugija (jos pirmi
ninkaujama — V.B.) A. Ski-5 
riaus leidžiamai spaudai parem
ti iš šavo iždo paskyrė 230 (du 
šimtu) dolerių ir paskui, užuo
minomis prieidama prie Skiriu 
šeimos (vyro ir žmonos) pasa
kė: “Ačiū Dievui, kad sukūrė 
moterį, o vyras sukurtas moters 
malonumui”. Ha, ha, ha! — gal 
kas nusišypsos^ -bet tas dr. B. 
Haidinaitienės^pureiškimas apie 
vyrą ir moterį; arba antraip, 
buvo priimtas tikrai su dideliu 
publikos pritarimu, šia proga 
no’riu pastebėti, kad šių metų 
pradžioje įvykusiame Lietuvių 
Gydytojų draugijos (kuriai čia, 
Santa Monikoje, pirmininkauja 

*dr. B. Raulinaiticnė) metiniame 
susirinkime ne! 700 (septyni 
šimtai) dolerių buvo paskirta 

f lietuviškosios spaudos rėmimui 
(spėju, dr. B. Baulinaitienės siū
lymu). Dabar, priedų prie to, 
dar 200 dol. vietinei spaudai.

Toliau sveikino: Rūta Šakie
nė — Tautinės S-gos vardu (ji 
yra ne tik rengėjų, ALTo sky
riaus sekretorė, bet ir Tautinės 
S-gos Los Angeles skyriaus pir-

TAISOME KLAIDĄ

1981 m. gruodžio 19 ir 22 die
nomis Naujienose buvo atspaus
dintas V. Bakūno straipsnis 
“Pastabos iš tolo”, bet padėtas 
Jurgio Jašinsko parašas. Tai di
delė klaida. Atsiprašome V. Ba- 
kūną ir niekuo dėtą J. Jašinską.

Naujienų Redakcija

kų Lietuvoje (Kaune ir Klaipė;, 
duje), apie kš aš buvau kai’ė 
jes pagerbimo išvakarėse p r 
radiją, iki š;ų dienų — Los An
geles. Paskui prasidėjo sveiki-' 
niniai, kuriuos pradedant buvę 
perskaitytas Lietuvos atriovo 
Washingtone S. Bačkio sveiki 
nimas raštu, kurį sekė gen. kon
sulo Vyt. Čekanausko sveikirj- 
mas žodžiu, toliau estų konsulo 
žodis, latvių atstovo, VLIKo 
valdybos pirmininko dr. K. Bo 
helio sveikinimas telefonu, Liet. 
B-nės Vakarų Apygardos pirm 
R. Dabšio labai nuosaikus svei
kinimas Bendruomenės vardu, 
paskui estų Los Angeles Bend
ruomenės atstovo, po to — Alė 
Rūta, paskui poetas B'. Braz
džionis (net 14 metų redagavęs 
A. Skiriaus leidžiamą žurnalą 
“Lietuvių Diends”, o dabar dar 

i tebedirbąs A. Skiriaus“spatfstu- 
: vėje — rinkėju). Katalikų Fe
deracijos vardu* sveikino Vincas 
Kazlauskas, Katalikų Susivieni- 

j jimo Amerikoje vardu žodį tarė 
t Julius Kiškis, Liucija Mažeikie
nė sveikino lietuvių respubliko
nų vardu, Ignas Medžiukas svei- 

; kino ateitininkų vardu ir kartu 
perdavė Lietuviu žurnalistu są
jungos Centro valdybos pirmi 

įlinko J. Janušaičio sveikinimus 
, raštu, vietos Birutiečių vardu 

sveikinimus perdavė Albertina 
, Milienė, architektų-inž. draugi
jos vardu Rimas Mulokas, Mi

• k^as Naujokas pasveikino Los 
Angeles skautų rajono vardu, 

! Povilas Petraitis kalbėjo Lietu - 
t vių Amerikos piliečių klubo (jis

šitaip baigėsi dantistes* karje
ra, net buvau pradėjusi užmiiš' 
Ii, kad kada nors ja verčiausi. 
Sykį besisvečiuojant pas Sut
kus, jau visiems gerokai įkai
tus, Sutkus ėmė mane traukti 
per dantį ir prisispyręs įtikinėjo 
Juozą Petkų; kad jis tik vieną 
gerą dantų traukimo specialistą 
visame mieste težinąs ir galįs 
rekomenduoti net savo priešui 
— Ona Kui«Jy**.

— Nekalbėk niekų, — per
traukė jį Petkus. — Lietuvoje 
Onutei dar mamos pienas ne
buvo nudžiūvęs nuo’ lūpų, o 
Amerikoje ji baigė prekybą.

— Einam lažybų, — pasiūlė 
Sutkus.; — Mūsų močiutė turi 
Onos Kurkly lės diplomą savo 
stalčiuje!

Juozas Petkus, das, kurį aš 
akimis visur sekioju, pasikrapš
tė pakaušį, pagalvojo, ir sako:

—Nesąmonė, neteisybė! Ker
tu lažybų, kad ji nėra mačiusi 
kaip ištrauktas dantis atrbdo! 
Kertu iš bonkos kanadjskos.

s
—: Mielai, kertam! — prita

ria jam Sutkus. — Palauksim 
močiutę, ji tau paliudys,, kad 
Onutė traukia dantis ne tik jxo 
vieną, :bet, jei yra reikalas, iš
plėšia i škarto visą eilę.

Sekantį sekmadienį Sutkaus 
laimėtą bonką pradarome mano 
bute, o kai ją ištuštiname, net 
Juozas Peikus mano atžvilgiu 
darosi sukalbamesnis;..

(Pabaiga)

SIUNTINIAI Į UETUVA
- MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, ŪL 60629 Tel 925-2787

(HL Pensininkų klubo premijuota novelė) 

(Tęsinys)

čia yra, kad darbe jau

įspūdingas A. Skiriaus pagerbimas z 
er) pradėjusią versts labai en-1 
tuziastingą lietuvaitę ponią Va
leriją BALTUŠ1ENĘ, kuri pagal 
susitarimą gali patiekti vaišes 
b:t kuria proga ir bet kuriam 
svečių skaičiui: nuo 10 iki 1,090 

į— turbūt... Kaip tik su ja A. ’ 
.Skiriaus pagerbimo rengėjų pra- Į 
tižioje buvo' susitarta, kad reikės . 
pati kti 150 pietų, bet paskui, 
bilietų pareikalavimui gausė-1 
jant, buvo pridėta dar 30, ir dar ‘ 
kitą dieną dar 20; kaf ponia V. Į 
Ealtušlenė daugiau nebeapsiėmė 
maisto paruošti (pora dienų 
prieš pagerbimą) ir dėl to ren
gėjai sustojo prie 203. Kas krei
pėsi į rengėjus dėl biliito vėliau, 
buvo pasakyta, k^d vietų jau 
nėra, nors, kaip matcnie, mais- j 
to tiekimą suorganizavus “šei
mynišku” būdu, dalyvių būtų1 
buvę net iki trijų šimtų. Jokiu į 
būdu šiuo atveju nedarau jokių 1 
neigiamų pastabų nei rengė-1 
jams (ALTo valdybai), nei po-* 
aiai V. Baltušienei (maisto tie- 
kėjai), nes toks buvo susitari
mas, jis buvo pabotas abiejose 
pusėse, pietūs buvo geri, publi-1 
kos prie stalų tiek, kiek bilietų 
buvo parduota. Visdėlto, rodos, 
apie desėtkas vistiek nąt stačio
mis prie dūrų išklausė progra-. 
mos, nežiūrint, kad nei'užkasti,' 
nei prisėsti nebuvo kur ir ka p. 
Niekas’ iš jų nesiskundė, džiau
gėsi, kad matė tiek, kiek matė.

Taigi, dabar, maždaug “prP- 
fokolas” — renginio programa. 
Prie garbės stalo, kaip ir dera: 
pirmoje eilėje renginio vadovas 
ALTo skyriaus pirmininkas Fe
liksas MASAITIS, klebonas pre
latas J. KUČINGIS, renginio pa
grindinė kalbėtoja Aleną DE- 
VENIENĖ, stflenizantas Anta
nas SKIRIUS su ponia Brone, 
Lietuvos generąlmis 
sulas inž. Vytautas Č1 
kas .su ponia: ir estų konsulas 
LAURA. ■

F. Masaitis, pasveikinęs gau
sią publiką ir solenizantą, pro- 

- gramai vesti perdavė vicepirmi- 
‘ ninkui Al. Pečiuliui, kuris pa
kvietė Al. Devenienę pagrindi-. 
niani žodžiui; prieš tai dar AL
To sekretorė R. Šakienė poniai 
Skirienei prisegė gėlę (coTsage), 
ir dar iš viso pradžioje prel. J. 
Kučingis sukalbėjo labai trum
pą invokaciją, kviesdamas nau
jam (senam) tautiniam papro
čiui rankomis susijungti su ša
lia sėdinčiais kaimynais. Pasa
kyta — padaryta.

A. Devenienė apibūdino - A. 
Į Skiriaus biografiją, apimančią

Didelis pasirinkimas geras rūšies įvairių prekių,

MARUA NOREIKIENt
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Priekaištai išeivijai ir ketvirtoji 
kepurė aukoms

Drauge, gruodžio mėn. 17 dienos laidoje, Bronius 
Kviklys atspausdino vedamąjį, šis vedamųjų rąšėjąs daug 
rašo, tik gaila, kad jis dažnai prirašo kontroversinių, ne
objektyvių, priekabingų ir puolančių rašinių. Jis puolė 
Helsinkio konferenciją, darė priekaištus ir JAV valdžiai. 
Jis pranašavo, kad mūsų laisvinimo veiksniai baigia savo 
dienas, nes juos sudaro jau besibaigiančios išmirti par
tijos. Jis pikčiausiai suniekino ir Vatikaną. Buvo laukta, 
kad jis susipras .ir įžeistųjų; atsiprašys, deja, to iki šio’ 
nesulaukta/Tat nestebėtina, kad jis nebe vieną karta 

susilaukė atkirčių. . _ :
Taigi, ir šiame pastarajame rašinyje, jis rašo, kad 

turime daugiau -padėti-tautai. Tiesa, pagalba1 pavergtai 
tautai kiekvienam lietuviui artima širdžiai. Tik jo tam 
tikslui suminėtos priemonės yra nerealios, o kai kurios 
net ir pavojingos. Atrodo, kad jis lyg ir nežinotų, kokioje 
tironišoje būklėje okupantas laiko Lietuvą. Tat jo daromi 
siūlymai bei priekaištai išeivijai klaidina Draugo skai
tyte jus. Jis rašo, kad išeivijos veikla darosi, vis labiau 
savanaudiška, kąd ji.tautiečių kovos neparemia. Jis kar
toja okupanto samdinių nukaltą šūki: “Atsisukti veidu 
į Lietuvą”, kurį jis savo žodžiais papildo: į savo brolius 
— seses, vargą vargstančius.

Nejaugi mūsų visuomenė nesidomi ten vargstančiais 
broliais 'ir sesėmis? Nejaugi Br. Kviklys nežino, kad 

i išeivija neturi tiesioginio ryšio su okupuota Lietuva ir 
kad ji atskirta nuo laisvojo pasaulio geležine siena? Išei
vija su ja palaiko ryši laiškais, siuntiniais bei turistinė
mis kelionėmis.

Tiesa, kad išeivijoje yra tokių, kurie nežino paverg
tosios Lietuves tikrosios būklės, jų tarpe net ir ten besi
lankančių. Tat klausimas, kodėl jie nesidomi pavergta 
Lietuva? Reikia atvirai paraškyti, kad dėl to, didele 
dalimi, yra kalta mūsų spauda. Mes pasigendame joje 
vedamųjų, kuriuose būtų atidengiama Lietuvos vergijos 
būklė. Priešingai, tąją spaudą ir tuos asmenis, kurie 
drįsta priminti lietuvių tautos vergiją, Br. Kviklys pašie
piančiai pravardžiuoja “ultrapatriotais”, “reorgais”, Jis Į

■«

Japony |ufų oangos

nes
stikliuko neturi imti j rankas, i 

kitaip gali atsidurti bėdon.

juos Draugo skaitytojams pristato kaip pabaisas, kųrjo 
vykstančius į okupuotą Lietuvą persekioja, išvadina bol
ševikiniais agentais, šnipais, kolaborantais.' Reiškia, tie, 
kurie perspėja visuomenę dėl bolševikinės klastos ir smer
kia tuos ben besilankančius, kurie okupanto spaudoje 
prikalba jam pagyrų dėl jo atneštos “kultūros”, tekįe 
Br. Kviklio akyse yra “ultrapatriotai”, <wreorgai”. Matyt, 
jis būtų labai laimingas, jei tie jo pravardžiuojami tylėtų.

Br. Kviklys savo vedamajame rašo: ‘*Tiys veiksniai 
renka laisvinimo reikalams aukas, bet kurios sunaudoja
mos čia vįetoje”. Jo nuomone, tos aųkpS| ąr bent jų lipte 
dalis, turėtu būti persiųsta okupuotosios Lietuvos lie
tuviams, kadangi čia jos nereikalingos, nes jos išleidžia
mos važinėjimams.

Supraskite aukotojai, kam jūsų aukos sunaudoja
mos — tik bereikalingiems pasivaginėjimąmš.

Pagaliau jis kartoja ‘'Tėviškės1’ draugijos agentų 
išeivijai metamą neteisingą prtekaįštą, būk, mūsuosę ry
šys su artimaisiais Lietuvoje vis dar ne madoje, Žinomu, 
rašo jis, tų ryšių nenori ir Lietuvos okupantas ir jvaįrūį 
'‘ultrapatriotai” su ‘'reorgais”. Labai liūdna, kad Ęr. 
Kviklys Drauge skelbia tokią šlykščią netiesą. Išeitų, kad 
ir “Tėviškės” draugija, kurios tikslas — ryšiai su išeivija, 
yra ne Maskvos įsteigta. Bet kiekvienas sąmoningas išei
vijoje lietuvis žino, kad Maskvos pastangos per tą “Ro
dinos” draugiją — kąip tik vilioti išeiviją, ją mulkinti, 
vilioti jaunimą lankyti okupuotą Lietuvą. Įr pats P. Pet- 
ronis, apsilankęs Kanadoje ir JAV, rašo; “Mano kelionės 
tikslas buvo susitikti su Kanados ir JAV tautiečiais, išsi
aiškinti, kaip galima būtų plėsti ir stiprinti kultūrinius 
ryšius su tautiečiais užsienyje”. Pagaliau, kokiam tikslui 
Maskva Vilniuje įsteigė “kapsukiniųs” kursus?

Keista, kad Br. Kvikliui į galvą šovė mintis skelbti ' 
tokį neteisingą išeivijai priekaištą, būk, jį nenorinti as- ' 
meniškų ryšių su pavergtaisiais broliais. Tai jau grubi. 
netiesa.

Br. Kviklys matę, kaip mūsų tautiečiai ir jų veiks
niai kovoja dėl nepriklausomos valstybės; atstatymo, bet prašyti, kad papūstų. Jeigu su- 
jie nesirūpiną tautos išlikimu. Tai gan suktas priekaiš- uodžįa degtinės kvapą, tai -gali 
tas kaltinti mūsų veiksnius, kurie, jo supratimu, nesirū- j vesti. tiesiai Į kalėjimą, ir užda- 
pina tautos išlikimu. Argi tie, kurie-rūpinasi prikelti ; rytu kol kvapas išgaruos, j 
nepriklausomą Lietuvos valstybę, tuo pačiu nesirūpintų 
tauta? Juk sunykus tautai, kokia gali būti kalba apie 
nepriklausomą valstybę?

Arba ir vėl, ko vertas jo pareiškimas, kad didelė gėrybėmis ir ten nuplukdyti. Br. Kviklys siūlo pam
išei vi jos dalis visiškai nepažįsta dabartinio tautos gy- j vergtiesiems teikti pagalbą apsiląnkymąįš, asmeniškais 
venimo tėvvnėie. Tai iau tuščias nlenalas. Ir salima ma- ‘ ^iais, laiškų rašymu. Bet ar išeivija tuo nesinaudoja F >

Kam toks tuščiažodžiavimas?
Pagaliau, jis siūlo aukoms rinkti įkurti ketvirtosios 

kepurės fondą, Mat, anot jo, iš tų trijų kepurėmis su
rinktų aukų jos tikslo nepasiekia. Jomis neremiama Lie
tuvos rezistencija.

Šitokia jo sugestija pradėti rinkti aukas Lietuvos re
zistencijai “ketvirtąja kepure” yra pavojinga, nes gali 
nukentėti daug mūsų pavergtųjų tautiečių. Sunku su
prasti, kodėl Br. Kviklys, žaidžia ugnimi.

Ar jis nežino, ar sąmoningai nenori žinoti, ką oku-

VAIRUOTO-JAMS j tams. Kas rengiasi vairuoti, tai nys nežinomas, bet yra pagrin 
GERIAU NEGERTI

SPRINGFIELD, Ill. — Nuo 
ketvirtadienio vidurnakčio įsi
galiojo naujas įstatymas vairuo
tojams tikrinti.

Policininkai turi teisę sustab-
i dyti vairuotoją ir paklausti,' ar 
: jis nėra gėręs. Jeigu taip atro
dytų, policininkas turi teisę pa-

Se~

SENATORIUS PERCY 
TARĖSI SU ARABAIS

JERUZALĖ, Izraelis. — 
natorius Charles Percy, Senato
užsienio reikalą komiteto pirmi
ninkas, trečadienj tarėsi su Iz
raelio' valdžios atstovais dėl 
santykių tarp Izraelio ir JAV. 
.. Senatorius tris dienas pralei
do Jeruzalėje, matėsi su Izrae
lio premjeru ir opozicijos atsto-i Įstatymas galioja ne tik šven

čių metu, - bet ir visiems me-zvais. Tuo tarpu pokalbių turi-

venimo tėvynėje. Tai jau tuščias plepalas. Ąr galima ma
nyti, kad didžioji naujosios išeivijos dalis nepažinotų pa
vergtosios tėvynės būklės? Tiesa, jos nepažįsta tie, kurie 
nenori žinoti, arba ir tie lankytojai, kurie komunistinėje 
spaudoje daro pareiškimus apie ten išaugusią “pažangą” 
ir už tai dėkoja komunistų partijai ir jos valdžiai.

Br. Kviklys mūsų išeiviją palygina su Anglijos bu
vusiomis kolonijomis. Mat, kai jos atsiskyrė'nuo Angli-' 
jos, tai susilpnino senąją tėvynę. Atrodo, kad jam vai
denasi mintis, kad išeivija yra kolonija. O ne! MaskĖ 
vos kolonija yra pavergtoji Lietuva! Jei ji atsiskirtų, tai 
susilpnintų “Didžiąją tėvynę”. Rašyti tokį išeivijos su
gretinimą- su Anglijos kolonijomis, tai reikštų nežinoti, 
kad Lietuva ir jos išeivija kovoji atsiskirti, nuo Maskvos, 
bet ne nuo savo tautos.

Jis taip pat rašo, kad mes, išeiviai, iki šiol savo tau
tiečiais nesirūpiname, nei remiame. Tai jau gryniausia 
netiesa! Išeivija savo tautiečius šelpia tokiais būdais, 
kokie šiandien įmanomi. Žinoma, jie negali prikrauti lai-

do manyti, kad jis sušvelnino 
įtemptus abiejų valstybių san
tykius.

Įdomu, kad senatorius susiti
ko su palestiniečiais iš dešiniojo 
Jordano upės kranto. Be to, jis 
pasimatė ir su Gazos palestinie
čiais. Jis žinojo’’, kad vieni ir kiti 
nepatenkinti dabartine padėti
mi, bet senatorius jiems patarė 
rasti taikų būdą nesusiprafci-' 
mams spręsti, nes prievartos 
vartojimas taikos neatneš.-

’ ITALAI SUĖMĖ KETURIS 
TERORISTUS

MILANAS, Italija. — Milano 
policija ketvirtadienį suėmė ke
turis teroristuš,.^priklausančius 
Raudonajai brigadai. Milano 
policija yra įsitikinusi, kad į jo- 
sios rankas pateko keli tų žmo
nių grobikų, kurie prieš dvi sa
vaites pagrobė JAV generolą J. 
Doizer. Policija priėjo prie šių 
keturių vyrų slėptuvės, sekda
ma generolo Dozier grobikų 
pėdsakus.

Jeigu policijai pavyks suim
tuosius gerai ištardyti, tai į jo
sios rankas pateks ir kiti keturi

pantas gali padaryti-pavergtiesiems dėl jų rezistencijos? 1 vrtai, kūne apsvaigino generolą
Rezistentu gali apkaltinti kiekvieną, pradedant univer
siteto profesoriumi, kolchozininku ir baigiant -gimnazi
jos mokinių. Toks siūlymas piniginiais fondais remti re
zistenciją, arba, kaip jis rašo, “ketvirtąja kepure” rinkti 
aukas tokiam tikslui, okupantas yra provokuojamas nai
kinti pavergtuosius.

. A. Svilonis

ir išsivežė iš namų/Policija pa
tenkintą,. kad krašto gyventojai 
nemėgsta grobikų ir nurodė, 
kur jie galėtų būti.

— Antradienį žemės drebėji
mas sukrėtė kelias Aliaskos vie
tas, nukentėjo Fairbanks apy 
linkę.

J. Venclova

Lietuvos krikšto sukaktį 
prisimenant

(Tęsinys)
KRIKŠČIONYBĖ NEIŠNYKO IR PO MIN

DAUGO LIETUVOJ
Tačiau ir po Mindaugo mirties krikščionybė 

Lietuvoj neišnyko. Tai konstatavo Švento Tėvo 
delegatas kardinolas A. Samore savo žodyj I9
60 m. Chicagos lietuviams Jaunimo Centre 
(Draugas, 196Ū-I 30 d.): “Jau nuo laikų Mindau
ge, lietuvių vądo, kuris su visa tauta oficialiai pe
rėjo į katalikybę ir po to buvo popiežiaus Inocento 
IV patvarkymu vainikuotas Lietuvos karaliumi, 
lietuvių tauta pasiliko ištikima Bažnyčiai, nepai
sant sunkumų ir bandymų”. Dr. C. Jurgėlos (4 p.) 
žiniomis, Lietuvoj buvo statomos katalikų ir 
ortodoksų bažnyčios su vienuolymaiš, ir krikš
čionių tikėjimas laisvai veikė. Lietuvos valdovo 
Trtidenio sūnus net buvo vienuoliu (Strijkowski, 
I, 354). Lenkų istorikas prof. S. Zajączkowški 
(Dzin je Litwy poganskiej, 1930,32) nurodė: 
“Vyten’o (Lietuvos valdovo) pastangomis ąpie 
1300 rii. buvo įkurta atskira arkivyskupija Nau- 
'-arduky”. Kun. dr. K. Gečys pąpildė (20 p.):
Jie (voki čią ordrto riteriai) sudegino Lietuvoj 

Vytenio pranJškonams pastatytą bažnyčią... Pa
goniškoj Lietuv ’ būta katalikiškų vienuolių ir
? > 71 y* C 7

Lietuvos karalius Gediminas (Aidai, 1976, 8' 
nr.) savo laiške popiežiui priminė, jog pranciško
nai yra jo sekretoriai ir dalyvauja karaliaus tary
boj. PProf. Ig. Jonynas (100 p.) paryškino: “Savo 
žodžiams patvirtinti Gediminas (savo laiške 1322 
m. į Romos popiežių) nurodė, jog Lietuvoj pilną 
laisvė plėstis krikščionybei. Liętųvos valstybėj? 
gyvena daug vienuolių pranciškonų ir domįnko- 
nų, kurie turi pilną laisvę skelbti krikščionių 
tikėjimą, krikštyti įtikėjusiųs...Gędįmįnąs sakosi, 
kad krikščionims, esantiems Lietuvoj, statąs 
bažnyčias”.

Ne kitokio nusistatymo nuvo broliai (Algir
das ir Kęstutis) katalikybės atžvilgiu, nes Lietu
voj jų laikais būta bažnyčių ir vienuolynu ir gyve
no didokas skaičius katalikų. Istorikė K, §kir-r 
munt (Lietuvos istorija, 73 p.) pažymėjo: “Vie
nok Algirdas savo valstybėj, globodamas krikš-: 
čionybę, leido Petrui Goštautui, viekam iš apsi
krikštijusių didikų, parsikviesti į Vilnių pran-- 
ciskonus ir ten pastątyti bažnyčią Motinos Die
vo”. Prof. Ig. Jonynas (34 p.) pavaizdavo “Algii - 
do ir Kęstučio laikais Vilniuje apsigyveno pran
ciškonų... Tuo pat laiku pranciškonai įsikūrė Dro- 
gičine (1350) ir Lydoj (1366). Vienuolynams bu* 
vo duota visiška laisve krikštyti, pamokslus sa-» 
kyti ir kitas šventas apeigas atlikinėti... Kaip 
krikščionims provoslavams, taip ir katalikams, 
buvo tolerancija, kurių Algirdo laikais irgi buvo 
nemaža”.

Apie Lietuvos valdovą Kęstuti dr. C. Jur-

gėla (101 p.) taip byloja: “He (King Kęstutis) 
maintained Catholic monks and captive crusa- 
dors at his court as secretaries and teachers of 
his children”.

JOGAILA
14 amž. pabaigoje įvyko Lietuvoj didelis pa

sikeitimas- Silpnąvąlis ir išsigimėlis Jogaila, ta
pęs Lietuvos valdovu, ne tik nevedė tautinės poli
škos, bet pasireiškė savo valstybės išdavystėmis. 
Apie jo išdavystę dr. M. Jučas -(Lietuvių karas 
su kryžiuočiais, 1964) taip rašė: “Pražųtinga 
Jogailos politika privedė prie to, kad Ordinas 
beveik šimtmetį žiauriai kovojęs dėl Žemaitijos, 

gavo įš Lietuvos valdovo Jogailos (1382)”. čia 
tenka pridurti, kad šis Jogailos atidavimas Že- 
ųiąičių vokiečiams, buvo viena iš pagrindinių 
kliūčių vėlesniems Lietuvos valdovams tvirčiau 
jsitvjrtįnti Lietuvos pajūry. Tais pačiai^ metais 
Jogaila su kryžiuočių ir Vilniaus svetimtaučių 
miestiečių pagalba klastngai nušalino nuo val
džias lietuvių tautos žymiausią didvyrį Kęstutį ir 
vylingu būdų jį nužudė, o po to, norėdamas pri
dengti savo niekšiškumą, jis Kęstutį senovišku 
papročiu iškilmingai palaidojo.

Anot prof. Voigt, lenkams pavyko per'gra
žią moterį suvilioti Jogailą ir ji padaryti savo 
politikos įrankiu, eo ipso, lietuvių tautos priešu. 
Kaip pradžioj buvo minėta, jis padėjo lietuvių 
lenkinimo pagrindus ir net buvo susitaręs su len
kais sąmoningai lietuvius asimiliuoti,reiškia, buvo

suplanavęs lietuvius nutautinti bei padaryti len
kais. Su lenkų karių* įgulomis Lietuvoj Jogaila 
išžudė daugybe oąmoningų lietuvių.

O norėdamas tapti Lenkijos karaliumi, Jo
gaila turėjo apsikrikštyti ir padaryti uniją su 
Ledkiją. Todėl jis pats 1386 metais apsikrikštijo 
Krokuvoj su tam tikru skaičiumi lietuvių bajorų. 
Tačiau tąi nebuvo Lietuvos krikštas, kaip visai 
teisingai tvirtino anglas prof. W. Entwistle Eu
ropean, Oxford, 1939, 29^) danąs prof. A. Bene
dictsen (Lithuania, Copenhagen, 1924, 130) ir kiti 
pasaulio istorikai.

Kad Jog’aila mažokai pasitarnavo krikščiony
bės išsiplėtimui Lietuvoj, liudija šis faktas. Pačių 
lenkų istorikas J. Dlugosz (Historiae Polonicae, 
469 str.) nurodė, jog JpgąiĮą pąstątė tik 7 bažny
čias visoj Lietuvoj, būtent: Ukmergėj, Maišiega- 
loj, Nemenčinėj, Medininkuose, Krėvoj, Obelce ir 
Haynei (paskutinės dvi Gudijoj), reiškia, pagal 
Lietuvos didžiuli plotą yra gana mažai.

Ir aplamai, nors lenkų apaštalai nuo Jogai
los laikų veikė Lietuvoj keletą šimtmečių, bet 
pačiai Katalikų Bažnyčiai vaisiai buvo labai men
ki. Kun. dr. K. Gečys (56 p.) pyuninė: “Nuncijus 
(popiežiaus) A. Cumuleus, lankydamas Vilniaus 
vyskupiją (1595 met.) ir retai sutikdamas kunigų, 
ir tie kunigai tam kraštui nebuvo naudingi, nes 
visai nemokėjo lietuviškai”.

(Bus daugiau)
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Taigi čia pasirodo, kad Pirma Mozės Knyga yra auderuiama 
su nesugriaunama tikrenybe. Faktas, kad Adomas aktualiai ne
nuėjo į kapus tą pačią žodinės prasmės dieną, kurią jis prasižengė ; 
prieš dieviškąją įstatymą, nėra joks priparodymas, kad mirties j 
bausmė nebuvo literinė. Tikresnis Hebrajų vertimas apie šią baus- t 
mę yra šitaip išreikštas: “Mirdamas numirsi”. Tai paduoda mums 
mintis, kad mirtis pradėjo tuojau veiku ir veikė ligi tol, kol gyve-! 
minas visai išnykd. Ir tikrai taip atsitiko. Bet įvyko dar ir kitas 
dalykas*tenai Edene. Iš kito šaltinio negu Sutvertojas, atėjo su
vėduojantis pareiškimas į Motiną Ievą: ‘Tu iš tikrųjų nenumir
si!'’ Šitas pareiškimas, būk Dievas esąs melavęs Savo sutveri- I 
mains, sakoma, esąs nuo “žalčio”.

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

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

DR. PAUL V. DARGUS 
e-OTTOJA, m CHIRURGAS 

WesMMter CeMtMmttr tfiBlkea 
MtOlcinw dlrekredut

BALANDOS: s—0 darbo dienoni^ U

TtLi M2-2727 arba 562-272?

TEU 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

* 39C7 West 103 ra Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRI5TAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 at St. TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenaea”.

išdėstytą mums paskai-

•|

Vilniaus Aušros Vartus maldininkai dar ir Šiandien juos lanke
KOREKTŪROS PATAISYMAI 

š.m. gruodžio mėn. 29 dienos

T -

A. Pleškys 
(Pabaiga)

VIENYBĖ IDĖJŲ 
KONFLIKTUOSE

(Atkelta iš 2 psl.)

“Toks nuoširdus plojimas pa
rodo, kad mūsų paskaitininkas 
išreiškė daug gilių minčių ir iš
dėstė ką reikia daryti ateityje. 
Dėkoju gerbiamam daktarui Ku 
čiui už tokią pilnai išmąstytą, 

• išdūmotą, labai išsamiai ir daly
kiškai

Naujienose, spausdinant straips- STASIS KASPARAS

Dr. LEONAS SEIBUTIS j
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA - 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai. 1—4 popiet,

nį “JAV R. LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS SUVAŽIAVIMAS’, 
buvo' praleista tokios rašinio 
dalys:

a) pirmoje skiltyje trečioje 
eilutėje po 1981 m. turi būti 

i gruodžio mėn.,
I b) ketvirtoje skiltyje, tižbai-

Ofiso telefonas: 776-28*0, 
Uazi&Ecrl** HteL: 448-55A’

Prostatos, inkstu ir slapumo 
lakų chirurgija. 

/5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

1 guš septintą eilutę vardu, reikia
I išmesti 8-tą, 9-tą ir 10-tą eilutes
i ir jų vietoje įdėti:

Sveikinimai raštu ar telef.:
i Dr. Kazys Bobelis — VLIKo 
Į vardu, Juzė Daužvardienė —

— Lietuvos gen. konsule, Marija; 
Rudienė — BALFd centrų var-

5 du, Bronė -Motušienė it-Stepas
2.1 Paulauskas — Cicero ALTo var-
~ du; df. Kazys Ėringis; Vladas 

Pauža — RLB Tarybos narys, 
Detroitas; Saulius šimoliūnas — 
RLB Tarybos narys, Detroitas.

Straipsnio autorių atsipra
šėme. N. R.

p-"1
PERKRAUSTYMAI

— Prez. Reaganas sumažino 
javu pardavimą Sov. Sąjungai,

r

SOPHIE BARČUS

Vedėja —• Aldona Daukus 
Tekf.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, H. 60629

Viiniaus pavažiuoti Centro vaT i 
dybos narys Klemensas Tamo 
ŠKinas pasisakė už vaiiavimą}Lie 
tuvą privačiai. Jis taip pat kar
što pakalba ir dėl rtMuotos”. Va 
Žiuojant į suvažiavimą Notting- 
haman jam buvę parodyta ir ffc 
tuoj pasidaręs išvadą, kad, vpo 
nai, šitame krašte nėra toki t) 
nsirumentų, kokiais ten pada
ryta, o jis, ponai, apie braižybos 
dalykus geriau išmanąs, n^u 
kuris nors is jūsų, ir jūs tik 
gandais gyvenat. Šitaip saky
damas, jis ypač reiškė nepasi
tenkinimą S. Kasparu, kuris 
a-pie suklastotą “Šluotą” rasė 
'Tėviškės Žiburiuose”. Deja, 
nors savo pasisakymą baigė tei
gimu, kad }ūs(sau duobę kasa- 
tės, jei netikėtumėte tuo, ką jis, 
Tamošiūnas, sako, bet nė žodžiu 
nepaminėjo, kad tada, kai va- 
žiuefant į Nottinghamą jam bu
vo parodyta ta “šluota”, niekam 
nė į galvą nebuvo atėję, kad ją 
kažkas Londone “suredagavo”, 
dar vis galvota, kad tokia ji atė
jo iš Vilniaus.

lodžiai vie^xekie. o žygiai 
kitokie

Po ilgesnės kelionės pailsėjęs, 
pakyla vėl D. Banaitis meta 
priekaištą RBLS pirm. Ž. .Jurui 
kuris savo jrfariešknė užsiminė 
apie reikalą išauklėti jaunąją 
kartą, išlikti - lietuviais. Jūs, sa
ko, kalbat taip., o darot rkitaip. 
Buvo rašyta, kad į Londoną bu
vo atvtžiavusi lietuvių grupė at
likti programą sovietinės atsto
vybės ruošiamame irevoliūcijos 
sukakties minėjime. Tame kon
certe dalyvavo nemaža . Londo
no lietuvių ir DBLS pirminin
kas ir VLIKo atstovas šiame 5 - ♦ ? •krašte Z. Juras. Kųnįertp pro
gramos atlikai3>b tę-.bū^o pa
kviesti į Lietuvių Nanius fr ten 
pavaišinti. Tuo tarpu prie kon
certo salės-memonstravo grupė 
žydų, kovojančių už savo tautie
čių teises Sov. Sąjungoje, ir jie 

. v ■ , . .. r ,/ i ten taip pat rėikalaV'o paleisti
sa« « į savo o^an.zaoųą kvie- Petkųifo jd sakosi .Liū-
pastot, vkus, be jokuį paša ule- galvoaateS. kad V.
ziunnių -skirtumų, taigi gal ir • 
kornunfetus. Tas neaiškus asmuo 
neseniai-lankosi Lietuvių Na
muose, gal ten ir gyveno ir ben
dravo su “E. Lietuvio” redak
toriais. Taigi ;au vien tie daly
kai sakytų, 'jog V. Kupsčio 
straipsnis turėtų būti gerai iš
studijuotas, gal patąisytas ir iš
spausdintas, kad visi žinotų. Dėl 
“Šluotos” — kas ją skleidė, tu
rėtų būti sutvarkytas, pagal įs
tatymus, nes jis atsakingas.

P-onai, jeigu jūs netikėtumėte 
K. Tamošiūnu...

Justinas Navickas pasisako

-Mr .. v. -ą

TIE PATYS IR DAR NAUJI 
SKAUDULIAI

REI’ORTAŽAS APIE D. BRITANIJOS LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS TARYBOS SUVAŽIAVIMĄ -

(Tęsinys)
žadėdamas kalbėti su šypsena, 
ne su pykčiu, Domas Banaitiso

sakosi ir pats girdėjęs, kad Lbn- 
donoo Lietuvių Nardai vadihami 
raudoriu kampehu.Girdejęs, kad 
tėh prieglaudą tėikialfia nėaiš- 
kifems asmenims, štai į Lietuvą 
nūvažiaVę SkibBriaušk3», G-irė- 
baš, Parūlfe ir kiti dūėda t'isė- 
kfu's pareiškimus. Tėkš Girėhaš 
pareiškime net smerkia tą kraš
tą, kuriame gyvena, girdamas 
viską, kas yra Lietuvoje. Nusi
vežė jis sūnų, kuris ten vedė ir 
kurio žmona tuojau buvo išleis
ta, nors išskirtos šeimos metų 
metais negauna leidimo pasima-. 
tyh. Ir ta jaunoji pora gavo Lie
tuvių Na maut se kambarį! Lie-

—-Nemuną, veikėją, vadinamo
sios patriotų sąjungos, kuri šavb 
leidžiamajame laikraštyje “Pat
riotas” vadina kitus ultrapatrio- 
tais,, ultranacionalistais, taigi 
nepakenčia visų tų, kuriuos ii 
komunistų partija laiko prie- •

Viktoru PėtkųlPo jd sakosi -Liū-

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME

1729 South Halsted Street, Chicagt

Cel 226-1344

E LIDEIKIS
GAIDAS - DA1MID

MIAUKIA IK niDMAUSlA LAIDOJIMO ĮTAIGA

Į6O5UY7 SO. HERMITAGE AVENUE
Td. 827-1741 — 174Ž

m<)-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefoną* 523-0440

MODERN LAKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

*

AM6ULAHSO 
fatarnavimas

TURIMI 
KOPLYČIAI 

MISOSE MIESTO 
DALYSE.

UUeacoc

UMavių 

laidotu v 1 į 

Direktorių

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue *

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOJ
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LAUKA WICI ■

J424 WEST fi’9th STKE14T HKyuobt f-lZU
11U28 SOUTHWEST BlGHWAl, rutOv Hill., 11L 174-44)'

TŠVAS IR SŪNUS <
MARQUETTE FUNERAL HOME

* * į

2533 W. 71st Street
1410.So. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

Kūpsčio laiškas turėtu bū’i iš
spausdintas. ..nes spauda gi tar
nauja skaitytojams; ,O jeigu čia 
nebus išspaūsdintės it pašklis 
kitur, tai bus dar blogiau. Saky
damasis dėl “šluotos”, priminė, 
kad jai kas atsiuntė, tai būna 
juk siuntėjo adresas, o jei atei
na anonimas, tai toks neskel
biamas. Turįs jis “šluotoje” dir
bantį giminaitį, kuris juokasi iš 
sapaliojimų, kad klastojimas 
įvykdytas Lietuvoje. Tokių da
lykų “Šluota” nedaranti. Taigi 
suklastota čia, kas vežė ir rodi- 
nėjo, tas ir kaltas. Taigi suklas- 
tOTa Čia, Ir kaltasis turi būti pa
peiktas, arba turi atsiprašyta pa 

i liestųjų. Antanas Jalovėckas tais vaoavimo reiKaiams. zxixuu- < •. T , , , ... , da sako K.Tamosiunas: Tu zi-i Jaloveskui neaišku, > kodėl I . „ ' .. . • - g . • nai.”

Tel: 652-5245
rKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
kaip tai buvo padaręs preziden-l įUyįų Namūrše tbip pat turi 
tas J. Carteris. kamb'arį save skyriui R Mixwell;

Pargamon Press leidykla, prieš' 
keletą mėtų anglų kalba išlėidu- j 
si sovietinės kdmunistų partijos;
centro komiteto narių parašytą ’ ^manymą ■ .rinįti dol{h 
Brežnevo biografą lesyklos ,rius ir advokatus Lietu. j h
savininkas R. Maxwel tuomet vo§ vadavimo re&alai?ls; Alfon-j b 
buvo nuvažiavęs į Maskvą įteik- j ' ' ’ *
ti ją Brežnevui). Ar tas milijo-J nuva^avusiemS Lie^
nierius, sake D. Banaitis, tun teleidžialha lik 5:diene.s.
Lietuvių Namuose Trojaus ark- b.ti? o kitj€ms jr kaip
lį? Arnikos letuvių spauda y«’v Kupsčjo straipsnyje 
rašiusi apie V. Laugalį - Libert;, p įzidolikas tvirttna. kad rei-

Apdraustu perkraustymu 
iš įvairi y atstumu.

ANTANAS VILIMAS
TaL 376-1 M2 arba 376-5996

Laidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. iERĖNAS. Tat 925-80*3

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

transliuojamos iš mūšy studijoj 
Marquette Parke.

«*•

Po ilgos ir sunkios ligos mirus

JEAN VANCE ir GEORGE SUKINI

Aikštės automobiliams pastatyti

HURT
(Bus daugiau)

— Irano kariuomenės vadovy- 
hė prašo dalių Amerikoje ga-

I kia duoti kyšių, jei nori ilgiau mintiems lėktuvams, žada už 
i pabūti ar kur nors toliau^ rmo jas mokėti.

KAROLINAI LIAUŠKAITSI
-- taMUlėNIENei,

liėdėfio valandoje nuoširdžią užuojautą ne š’Game sū- 
' nėr.a..l3 — Motiejų) (Rabine) ir Kostui (Švedijoj) Tarnu- 

lėdanrs bei kiiicbis attfrniesieftis.

LIET. EV. REFORMATŲ KOLEGIJA

Į® “Lietuvius Ardai**
KAŽĖ BRAZD2IONYTĖ 

Prastivedėja -

— 4A

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

Visos laidos is flTClsV stotie*.
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fl«., 1IL30 »*1. t>T

W. tlst Street

fchtciMro. IlHnms
Wet 778-5374

1

R. VILIAUS

VAKARU VĖJAI
-k

112 modernios puežijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją* kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 8. Halsted SL, Chicago, FL 60608

[ SOME CHICAGO MOT<?q CUje ~1P< O*

3

P. J. RIDIKAS
^6< So. HALSTED STREET

GEORGE F. RUDMLNAS
U19 So. UTUANICA AVE. Tel.: YArd. 7-11M • 111#

DON'T CUT IN 66TvvE-eN CARS 
that are allowing ša ft 
FOLLOWING OSTANCeS.

YOU'LL run into TROUBce <F 
THERE^S A SUP0EN STOP WHiLfi 
MDU“RE ROLLCWfwd Too GlOC^LV

CeL r Artu 1-1111

BUTKUS - VASAITIS
'448 8o. Sflth Avė, Ckero, OL T*L: OLympic Z-1CMV7

Į

PETRAS BIELIŪNAS
LMS So. CALIFORNIA AVĖ. Tek: LAfayette J-357I

r 
t
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J KARIBUTAS

ŠIMAITIS REALTY

LIUCIJA'

52.00

Prašom palikti savo telefono nu
meri automatiniame aparate.

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

P. NEDAS, 4059 Archer- Avenoe, 

Chlcasc, III. 60632. Tol. YA 7-5980

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJ

Sveikina V. K. Jonyną 
Už aukštą meno lobyną, 
Linki dar gyventi daug metų, 
Liaupsint dvarą azijatų.

a Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

3 Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytų mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Ar TV ERAS
Laikrodžiai Ir brangenybė 

Pardavimu ir Taisymas 
2546 Strouf

Tai. REpublIc 7-1941

Ilgametis patyrimas 
Jei ruošiatės keliauti

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)

BUDRAITIS REALTY CO 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

VALDIS REALTY 
2644 W. 69th St.

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

rusiej ir 
rr.a filatelinė 
šiuo metu fil 
pirmininkas J

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

M. ŠIMKUI
N*Ury PuHfc '

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-745 
Taip pat daromi vertimai, fiminh 
iškvietimai, pildomi pilietybė! pr>

Kamai. Žem) — Pardavimui 
UAL ESTATE FOR SALE

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago? miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, , 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tol. 927-3559

išmokėto dangiaa kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
tpdmnou savo nariam*.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJLMA1S. 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS f

pasiimu biausiai stebino, tai milžiniškai 
plačios, naujai atstatytos Varšu
vos gatvės, Pėsčiam vargiai ga
lima praeiti. Vitrinose žėri bran 
gūs kailiai, žiedai, brangeny
bės-

REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 
. NAMŲ PARDAVIMAS.

INCOME TAX
INSURANCE NOTARY PUBLIC 

Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
Tel. 847-7747

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psL Kaina $5.
Gaunama "Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

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

DĖMESIO 
62-3O METŲ AMt VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. L A U R A I T 11 - V

4645 So. ASHLAND AVĖ. ' 
TeL 523-8775 - < f

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, -- teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomi? 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoj^

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

Dėl smulkesnių informacijų skambinti
Tel.: 735-4048

Einu- miesto centru, ir ausy
se girdžiu 1944-jų metų, kai vis* 
ką palikęs atsidūriau svetingoje 
Vienoje, žingsnių aidus. Jie pa
likę tokie pat -siaubingi ir gi 
liai Į širdį sminganti, kaip ir ta
da. Kitokia tik nuotaika. Čia ne
noromis tave pasitinka ano lai

Brežnev šypsos, iltis rodo, 
Sveikina su “Novim Godom 
PLB vadus, veikėjus — 
Kremliaus dvarui geradėjus 
Kapsuko kursų vedėjus, 
Jų lankytojus — rėmėjus. 
Jie vis dar siunčia jaunimą 
Po sovietų giljotina . . .

VISŲ KUŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. - 778-2233

Advo&ataė
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 nL ryta 
iki 6 vaL vak. Šeštadieni nūs 

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

TU 776-5162 arba 776-5111
U4S We»t 63rd Street

CMea«o. III. 6062*

sąžiningas darbas 
kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
B727 S. West* m Ave^ Chicago, HL 60643

Telef. 812 238-8787
• Nemokantis patamivlinas užs^knut lėktuvu, traukiniu. Lalnj kelio

nių (crulset), vienbučiu ir automobilių nuomavimo rezerv&ciisx: Parduoda
te* kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštus, 
Sudarome iškvietimus giminiu aplankymui Amerikoje ir teikiame infer* 
rnacija% vįsais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdxm: Chartered lėktuvais, tik įeini rezervuou vietas 
g anksto — prieš 45 - 60 dienu-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia, lietuviu tratem&linė off* 

žsniiaclja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems, kurie toot 
darbus dirba.

^SKSKBO&iOObl^^ 
LLSJV .BiSS

Well help you make the right move.

garbės nariai, nurodo 
literatūra ir kL 
d r-jai vadovauja 
Adomėnas.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

Eaomoti ar apdrausti savo nuo 
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošė
jums patarnauti. 4

Mes priklausome MLS 
ir trukme kompiuterį. ;

Virš 500-tai namų pasirinkimai.

Po visokių nemalonių kon
trolių, kai pasiekiau Vieną, vi
sais plaučiais labai džiaugsmin
gai atikvėpiau; pasijutau, kaip 
kitame pasaulyje. Net ir čekai, 
per kurių teritoriją tik tranzitu 
pervažiavau, darė y visokių ne- 
malonumų. T£i vis “laisvojo*’ 
socializmo padariniai, kuriuos, 
atsidūręs žmogus laisvėje, leng
vai gali prakeikti. Na, bet grįž
kime į gražiąją muzikos tėvynę 
— Viena.

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

OH. 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___________________________

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

Minkštais viršeliais, tik--------------------
Dr. A. J. Giusen — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik-
G*Iima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

Apžvalginis filatelistų leidinys
Chicagoje jau 35-ris metus 

veikianti Filatelistų Draugija 
“Lietuva”, norėdama ateitie- 
kartoms užfiksuoti savo veiklą 
ir darbus, išleis apžvalgini lei- 
d nį.

Leidinys yra surinktas ir bus 
spausdinamas M- Morkūno 
spaustuvėje^ Jį suredagavo E. 
Jasiūnas, o meninį apipav’dali-. 
nimą ir laužymą atliko A.Belos- 
ka. Gautas ir JAV Kongreso bi
bliotekos kortelės numeris.

Leidinys bus gausiai iliustruo
tas. apie 8^”xir’ formato,apirm 
apie 150 psl.? dalis egzempliorių 
bus įrišta į kietus viršelius. Ti
ražas numatomas labai mažas — 
tik apie 400 egz. Leidinyje bus 
plačiau aprašyta dr-;’os istori
ja (santrauka ir anglų kalba), 
buvusios valdybes, biuletenio 
leidimas (per 35 metus išleisti 
net 187 numeriai), kitur veikian 
čios fil. draugijos, pagerbti rni-

j tuoj amas. Iš to namo
Į gabalą plytos atminimui. Lai- 
j kyšiu tarpe kitų rinkinių, savo 
! privačiame muziejuje.
! Apžiūrime jų tautini muzie 
į jų, kuriame tarpe kitų labai 
į įdomių paveikslų randu ir Vy- 
i tautas kovoja su Kryžiuočiais.
j Kitame vėl, Lenkijos didikėj 
j sveikina^ Vytautą po laimėjimo.

Bendrai, muziejus labai įdo
mus istoriniu požiūriu, tik truk- 

I sta laiko su juo susipažinti. Mes 
! gi tik prabėgomis spėjome ap- 
i lėkti. -

Vėliau aplankėme senąją
Varšuvą, jos prekyvietę, Zygi- 

į manto antrojo paminklą, uni- 
j versiteto pastatus, didįjį Varšu

vos teatrą. Bet kas mane la-

SLA — tpdraudUg pigiausiomis kainotnlf SLA neieško 
pa tarnauja tik savišalpos pagrindeu

XlekvienAS lietuvis ir lietuviu dnugo grll 
SuxIvieuijiiDe apsidrausti iki $10.000.

&LA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekiančiai? 
aukštojo mokslo ir gyvenimo pradžiai

ŠLA — vaikus apdraudfit pigiA terminuota apdrauda: už 
ILOOO apdraudoa runu? temoka tik $3.00 metama.

Jrooptj vyra visoee lietuviu kolonijoje. Kreipkite 
į navo apylinkės SLA kuoprj veikėjus Jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

; Kučiu vakarienėje 
pas jūrų šaulius

(Tęsinys)

Po šių apeigų LŠST vyr., o 
taip pat ir Gen. T. Daukanto jū
rų šauliu' kuopos kapalionas 

į Tėv. J. Borevičius,7 atkalbėjęs 
kalėdines maldas, palaimino Kū
čių vaišes ir jose dalyvaujan
čius. Pagal lietuviškus papro
čius buvo laužiamos pldtkelės, 
linkima vienų kitiems džiaugs
mingų šv. Kalėdų ir buvo vaiši
namasi sesių jūrų šaulių skaniai 
pagamintais tradiciniais kūčių 
patiekalais — įvairia žuvimi, 
silkėmis, sližikėliais, grybais, 
Įvairiais vinegretais, kisieliumi, 
pyragais, pyragaičiais, užsigerta 
kavute ir patiektu vyneliu.

Vaišių metu btfvo giedamos j 
kalėdinės giesmės ir išklausyti 
sveikinimai, skirti Gen. T. Dau
kanto jūrų šaulių kuopai, šv. Ka
lėdų ir artėjančių Naujųjų 1982 
metų proga daukantėnus ir visus 
susirinkusius sveikino: LŠST 
pirm. K. Milkovaitis, gent. št. 
pik. K. Dabulevičius, DLK Biru
tės draugijos pirm. p. K. Leo- 
naitienė, jūr. kpt. Br. Krištcfpai- 
tis ir Cicero “Klaipėda” jūrų 
šaulių kuopos pirm. J. Mikulis. 
Visiems už malonius daukantė- 
nams skirtus sveikinimus bei 
linkėjimus ' padėkojo kuopos 
pirm. E. Vengianskas, perdavęs 
ir jūrų šaulių sveikinimus susi
rinkusiems.

Gausiai susirinkusius ir daly
vaujančius Čikagos jūrų šaulių 
Kūčių vakarienėje nepamiršo 
aplankyti ir Kalėdų Senelis (j. š. 
V. Zinkus), atgabenęs kiekvie
nam po dovaną. Dovanas dali
nant, jam talkininkavo š. G. 
Martinkienė. Visi džiaugėsi gau
tomis dovano'mis ir ta vakara 
linksmoje, broliškai seseriškoje 
nuotaikoje, su atitinkama rim
timi pasiruošė šv. Kalėddms.

Atskirai tenka paminėti ir vie
nos jūrų šaulės, kuri pageidavo 
jos pavardės neskelbti, malo
nius sveikinimus ir $100 auką - 
dovaną, skirtą Gen. T. Daukan
to jūrų šaulių kuopos veiklai 
paremti.

Šiuo prieškalėdiniu renginiu 
Gen. T. Daukanto jūrų šauliu 
kuopa čikagdje užvertė 1981-jų 
ir tuo pačiu 18-kos melu savo 
sėkmingos veiklos lapą ir su 
dar didesniu pasiryžimu šauliš- 
kiems darbams žiūri į Naujuo
sius 1982 metus.

Tenka Čikagos jūrų šaulius 
sveikinti ir palinkėti geriausios 
sėkmės, ryžto ir ištvermės se
kančiais veiklos metais.

J. š.

Auksinis ruduo ir Europos teatrai
meniškom stovylom, tarpe ku-^ 
rių teko matyti Koperniko ii 1 
Mickevičiaus, kurį lenkai savi- 
nasi. Labiausiai mane nustebi-j 
no, kai aplankiau vieną katalikų 
bažnyčią, kur, pagal vidurinį 
taką, visi jų valstybiniai herbai 
surikiuoti. Ir, Dievulėliau, aš 
ten matau lietuvišką raitelį ir 
Vytauto herbą. Argi jie tą irgi 
savinasi? Bažnyčios daugiausia 
išsilikusios nuo bombų nelies
tos.. Pilnos gatvės uniformuotų 
kunigų, bei vienuolių.

Gražios didelės departamen-; 
tinės krautuvės visko perpildy; 
tos, nors jau brangumas nesvie
tiškas; gal tik kristalai doleri-1 
nėse krautuvėse pusdykiai. j 

Pasukome, kur kadaise gy-i 
Varšuva turtinga, dideliais ir veno ir mokėsi Konstontinas 

gražiais sutvarkytais parkais, Čiurlionis. Namas . rekonstruk-
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Mamai, — Far&trlišgt
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(1 esinys)

Jie dar su manim praleidžia 
porą vdandų. prideda jų lei
džiamo ir leisto žurnalo nume
rių ir palydi ligi mano apsistoji- 

* mo vietos. Pasiūlo rytojaus 
dieną nuvykti į Punską ir pa
simatyti % su lietuviais. Turėjau 
r oro. nes ten turiu ir šelpiamų
jų, kuriems esu pasiuntęs kele
tą pakietų dėvėtų drabužių. 
Vykti atsisakiau, nes laikas la
bai ribotas. Ir taip, būnant tik 
trejetą dienų Varšuvoje, visur 
skubomis tenka lėkti. Gerai, 
kad turėjau gerą lietuvį vado
vą, kuris ištisas porą dienų pra
leido Varšuvą man taprodyda- 
rnas.

F. lapelis, AfeiH — 
320«|i W. 95th St "ff 
Ever#. F»rk, I1L 
£0642, . 424-MM

Valgyklose mandagus ir grei 
tas aptarnavimas. Maistas ge 
ras. Čia viskas pasakiškai bran 
gu.

ko dar likę gyvi prisiminimai. ] 
Štai čia tas pats Rathausas, tie 
patys parlamento rūmai, tie pa- j 
tys paminklai ir operos rūmai, 
kurie tada tais galiūnų siautėji
mo laikais buvo uždaryti. '

Vėlyvas ir šaltas ruduo, bet^ 
dar turistų iš visur čia pilna-, 
Žvarbūs vėjai ūžauja, bet saulė 
šypsosi visu skaidrumu ir gai
vina nuotaiką. Vienas “turas” 
tik J2 dol. visai dienai. Autobu- j 
sas ^‘Inas. Ne jis vienas. Tokių, 
autobusų šimtai ir visi turistų 
pilni. Ir kokiu čia veidų nema
tysi: 'aponai, kinai, afrikiečiai, 
europiečiai ir t.t.

Vadovė, gera anglų kalba, ge
rai ištreniruoja, aiškina prava
žiuojamas vietas. Aš niekada 
negaliu atsigerėti gražuole Šv. 
Stepono bažnyčia. Ji lyg gulbė, 
iškėlusi savo kaklą puošia Vie
nos įhiestą. Sekmadienis. Gau
džia vargonai.. Žmonių, atrodo, į 
bažnyčią eina ir eina, o ji > vis 
pustuštė. Toks didumas.

Bus daugiau

Galite kreiptu tr tleria! i SLA Ontr>:

LITHUANIAN ALLtANCl OF AM1AKA 
Y<«% M. Y. 100C1 *

M7 W. K,
TM. Bl!) 1AS WS

Del palyginamai mažo egzem
pliorių skaičiaus, draugijai bus 
sunku vienai padengti spausdi
nimo išlaidas. Yodel jos valdyba 
kreipiasi į liet, visuomenę, pra
sydama aukomis ir pi enumera
tors k pi įsidėti prie išlaidų su
mažinimo. Yra numatoma, kad 
leidinio kaina bus apie 10 dol-

Leidinio užsakymus ir aukas 
siųsti Fil. dr-jos “Lietuva” iždi
ninkui A. Žakui, adresu: 5723 S. 
Merrimac Ave., Chicago, Ill. 
60038. Aukotojų pavardės bus 
paskelbtos leidinyje. Reikalas 
yra gana skubus, nes tikimasi, 
kad leidinys iš spaudos išeis ga
na greit, apie 1932 m. vasario 
mėn.

HOMEOWNERS POLICY

Dengiame ir taisome visu xS- 
šiy stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA j
6557 S. Talman Avenue .* 
‘ Chicago, lt 60629 lt-

434-9655 ar 737-1717
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