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LIETUVA IR PABĄLTIEčiAI BUDAPEŠTO 
. FORUME

Š. m. spalio 15 — lapkričio 25
d. Budapešte vyko TarptauliniC 
Forumas, kuriame dalyvavo 35- 
kies Helsinkio susitarimus pasi
rašiusiu valstybių delegacijos. 
Įskaitant rašytojus, menininkus, 
kultūrininkus. Forumo metu bu
vo užsiminta ir apie Lietuvą. K 
užsienio atvykę ir vengru rašy
tojai, pasivadinę “Tarptautinė 
Helsinkio Federacija Žmogaus 
Teisėms Ginti”, suruošė simpo
ziumą apie išraiškos laisvę. Ka
dangi vengru valdžia jiems 
uždraudė naudotis iš anksto už
sakytu viešbučio kambariu, jie 
posėdžiavo privačiame bute, Sim 
poziumo dalyvių pareiškime sa
koma: “Mes . užjaučiame ii re
miame Lenkijos. Lietuvos, Uk
rainos, Čekoslovakijoj Jugosla
vijos ir Rumunijos katalikus”. 
Taip pat pareikštas solidarumas 
su latviais, estais ir kitomis “So
vietų Sąjungoje kenčiančiomis 
tautomis”.

oficialių kultūros forumo dele
gacijų atstovas. Jis jiems pareiš- ‘ 
kė; jog latviai savo pačiu žemė
je jaučia vis stiprėjantį rusini-, 
mo spaudimą ir patiria nuolati
nius žmogaus teisiu pažeidinėji
mus. Pasak Kadepo. dauguma- 
delegatų Pavlovskį suprato ir, 
užjautė. Vakarti-Vokietijos dele
gacijos narys Eickhcff užtikri
nęs Pavloyskį, jo,? latvių tauta 
esanti vokiečiams “labai artima”, 
nes “mes esame dalinai atsakin
gi už j u dabartines problemas’’. 
. ... ■ _ - | 

-Vieną atviriausių kalbų ofi-.
daliuose pasitarimuose pasakė 
Lichtenšteino atstovas, pasiun-• 
tinybės patarėjas grafas Von Le- į 
debus. Jis paminėjo psichiatri-. 
sese ligoninėse kalinamus kūrė- ’ 
jus. ir pabrėžė, kad Gulabas nėra J 
kultūros ženklas. JAV-bių am-į 
basadorius Stoessel pasisakė už, 
visų tautų ir mažumų neribotą! 
teisę tausoti visą savo kultūros! 
palikimą.

Budapešto Forume dalyvavu- ’ 
sios oficialiosios Sovietų delega
cijos sąraše buvo ir poeto Justi- 
nb Marcinkevičiaus bei kiihūroš- 
-ininisterijos atstovo Glemzos pa-I 
vardės.
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Vakar Prancūzijos vyriausybė Įspėjo Libijos diktato
rių Chadafi?t kad neliestų Čado ir atšauktų karius iš Ča
do, pasieniai?’ - "Y

DR. IRENA MAČIONIENĖ PRADĖJO, O DR. K- 
BOBELIS TARĖ PASKUTINĮ ŽODĮ

A. r iravičiaus ir Bobelio mintys išspaudė ašara.- 
suvažiavusiems

Savo pava- 
giniusį 23 

Mačio-' metų A.idą Vaidylą. Aidas gimęs 
inges Kanadoje. Ten idokūi?- 
ir baigęs universitetą. Kiti 

inžiaus jaunuoliai lietuviš
kai jau nebekalba. Tuc tupu 
Aido kalbą visi suprato i;- ‘-mar
kini jam plojo, kai pasakė, kad 
jis yra pasiryžęs eiti Firavieiaus 
keliais- Firavičiaus kalbą paskel
bsime sekančiame Naujienų nu
meryje, kai bus nurašyta iš re- 

ų ų .
dienomis skelbsime

ST. PETERSBURG BEACH, i vienas. Jis atsivežė 
' Fla. Praeitą šeštadienį gruodžio j ouereją, Kanadoje

7 uienos rytą Dr. Irena
nieiiė. VLIKo seimui ruošti ko-1 ir 
miteto pirmininkė pasveikino 1 s>

: suvažiavusius, palinkėjo sėkmės: tokio 
stivažiavusiein spiesti svarbęs-i 
nius klausimus ir perdavė vado-' 
vavimą dr. Kaziui Bobeliui.

Komisija turėjo paruošti ne • 
vien pati seimą, bet ir atvykusių

’ VLIKo atstovų sutikimą St. Pe
tersburg Liet. Klube. Reikėjo

• rūpintis suorganizuoti atvykusių korderio.
■ nuvežimą į klubą, ten suorgsni- į šiomis
; zuoįi užkandą ir pasitarti svar-; VLIKo seimo žinias ir įspūdžius, 
j beriliais VLIKo klausimai-'.

i Be Damininkės Dr. Mačionie-i
* i

■ nės energijos ir vien tik lengva- 
: suknele bėgiojo nuo vienų ko-Į 
' miteto narių, ir važinėjo iš vie

nos St- Petersburgo Beach kolo
nijos į kitą, kad laiku žmonės 
būtu apnakvindinti ir aprūpinti.;

Komisijos seimui rengti pir-į 
mininku buvo Vacys Urbonas,i 
"/ri“1- " - . ... - ....

.ricepiT'HHRifikas Alfa šn- gtųns Bochan. šių metu .Heros

ANDROPOVO SŪNUS NE
GRĮŽO I GRAIKIJĄ

ATĖNAI. Graikija. — Igcr.s 
. Andropovas, Jurijaus Andro- 
ovo sūnus nebegrįžo į Graikiją, 

vakar paskelbė graikų prenije-
j ras Au.dreos Papandreou-

.Graikijoj kelis metus išsijeo- 
ęs veikė sovietų diplomatas Scr-

Forumui adresuotas vengrų di 
sidentų pareiškimas, buvo iš- 

* spausdintas, pogrindžio žurnale 
Hirmondo." Jame .protestuoja
ma pri^š žodžio laisvės suvaržy
mus Vengrijoje, solidarizuojama
si su Viduęio-Rytų^Eurtpos. Įf 
Sovietų Sąjųpgūk 
soma: 
slovakūf rnmūnųį
las yra. ir mūsų Teiksiąs? 13^1 ga
rams, estams, latviams? 
totoriams padarytos skriaudos 
yra ir mūsų skriaudos” -

Latvių išeivių informacijos, 
biuro vadovas KadeJis painfor
mavo dienrašti. Frankfurter ĄĮ- 
Igemeine Zeit'ung . (19jjy?iX, 29). 
kad vengrų valdžia šulėifeė.NGO 
(ne vyriausybinės organizacijos) 
atstovo statusą Pasaulio Baisvit-' 
iu Latvių Sąjungos pirmininkui 
O. Pavlovskiui. Anot Kadelio, 
tv.cmi pirmą syki pabaltiečių 
išeiviu organizacijai suteiktas ofi
cialus statulas komunistinėje 
šajyie. Pažymėtna. kar Vengrija 
yra. Varšuvos pakto narė'. . '

Kadelis priminė, kad 197/- 
-1978 metais Belgrade įvykusio-

ARABŲ'ADVOKATĄ

ę ./JERUZALĖ. Izr. — Dešiniojo 
Jordano kranto srityje arabių 
teroristai • peiliais mirtinai suba
dė arabų* advokatą Aziž šeho- 
dė . - :

Damaske antrad. vakare palesti 
jnieČiai teroristai vadovausi
mi trOristo Sabri ai Barma. ki- 

■ tų vadinami Abu Nadal. skel
bia, kad Romalia miestelyje jievrc*, rycrvt J.vvui". na i v. j v j c T*.-

nužudė arabų advokatą Aziž Šaį^ dien. paskelbė 
badė. Iki šio meto palestiniečiai 
žudydavo izraelitus, amerikie
čius, bet niekad nepakėlė ran
kos prit š’arabus Dabar nuotai
kos ;au pasikeitė.

Advokatas Šahadė visą laiką 
kurstė Jordaniją. Atsišaukimas 
sako, kad šis advokatas pirmas, 

į pradėjo bendradarbiauti su U- 
Įe pirmoje Helsinkio peržiūros raelifais. kovotojam* patarė me- 
konferenci’O'e jugoslavų valdžia 
netiktai atsisakė Pavlovškį pri
pažinti teisėtu delegatu, bet net 
iį apkaltino “neleistina veikta’’ 
ir pareikalavo, kad jis bematant 
išvvktu.

PavlovsKis Budapešte išbuvo, tirus su izraelitais ir su Jordani- 
visą savtaitę ir susiriko su 16-Ds jos karaliaus žmonėmi*.

sti ginklus, o palestiniečiams 
siūlė siekti sugyvenimo su izrae
litais.

Atsišaukimas tvirtina, kad ne 
tolimoje ateityje teroristai žus 
dvs kitus arabu*, bendradar-

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Lietuvos. Gene
ralinio Konsulato New York? ir savo vardu, ruoširdžiai 
sveikinu dėl Lietuvos laisvės kovojaneus veiksnius, or
ganizacijų vrdovus, lietuvių spaudos ir radijo valandė
lių darbuotojus bei geros valios lietuvius laisvajame pa
saulyje ir pavergtoje Tėvynėje-

Kartu su sveikinimais visiems dėkoju už ryžtingą 
veiklą mūsų visų bendrose pastangose atgauti laisvę 
pavergtai tėvynei- Visiems linkiu asmeninės laisvės ir 
daug šviesių valandų 
1985 ni. gruodžio 4 d.

GEN. VIDELA JR ADM. MASERA KALĖS
* IKI MIRTIES
‘-Gen. Leopoldo Galtieri, adm. Basilio Lami Dožo, adm.

Jorge Armaja;,.gen. Omar Grafigua.išteisintu
BUENOS AIRES? Arg, — Ci

vilinis Argentinos^ teismas ap- 
klausinėjęs šimtus hūdininkų ir 
patikrinęs tūkstančius dokumen
tų, vakar, pirmadienį, gruodžio 

i demokratinę
[Argentines vyriausybę nuvertu- Buvęs prezidentas Galtieri ištei- 
I šią ir paėmusią krašte vyriausybę siutas.
jį kariuomenės rankąs, nutarė! Išteisinti taip pat 1982 motai* 

gen. Jorge Videlą. Pasiskelbusiu ’ kare dalyvavusieji aviacijos gen. 
krašto prezidentu, ir attmjrolą Basipo Lami Dožo, laivyno adm. 
Emilio Maserą kalėti iki mirties- i Jorge Anąją ir gen- Omar Grafi- 
Jų valdymo metu buvo suimti gua.
9.000 argentiniečių įvairiuc-eAr- į 
gentine* miestuose ir nužudyti , 
be teismo sprendimo arba dingę’ ' 
be žinios. Nužudytieji buvo su-l 
imti ir išvežti iš namų, pagal šių i 
karo vadų įsakymą, sušaudyti ir (

? palaidoti bendrose duobėse. j
Atrodė, kad gen. Leopoldo 

Galtieri taip pat bus nubaustas 
už paskelbimą karo britam- dėl 
Falklando (Malvina) salų. Ka
riuomenės vadovybė oficialiai 
pranešė kad Argentinos kariai 
vra paruošti saloms užimti, o ka
ro nvalgyba tvirtino, kad britai 
neturi jėgų pasipriešinti. Prezi
dentas Ge.ltieri, vyriausybei nu-

tarus, pasiuntė karo jėgas, bet 
paaiškėjo, kad Argentinos karo 
vadovybė buvo suklaidinta. Bri
tai atkakliai priešinosi ir nugink 
lavo Malvinos ir St. Genges sa
las pasiekusius argentiniečius,

pirks: Peru gaminius, tai? Peru 
vyriausybė nemokės skolinto
jams. Nauja* prezidentas ap
skaičiavo. kad krašte kils nera- 

■’ niurnai, jeigu tektų mokėti- dau- 
I giau negu lO'* gautų pajamų už 
į parduotas prekes. Meksika ne- 
! gauna pinigu už Nicaragua! par- 
j (luotus degalus.

BRITAI NEVEŠ MAISTO 
ETIOPIJAI

Į Kazys Vilnis. Transporto ir nak- go‘išj Atėnų. Paaiškėjo, kad Bc- 
•i. vyttėsVytautas Mažeika. Ban-j ............ '

• ketui ruošti: j --'—-
: Vincės Gruzdvs. Leokadija žvv- 
I ■ir X 4 ■ į.. . v i
nienęt ir Teresė Lietu vninkaenė. i

Banketui parduota daug tikė-, 
tų. be? keli buvo likę. Puts dr. 
Botais bi’.vo’ikinkytąs į šį darbą. I 
Du SlSįrtų 'pats VLIKo pirminin- 
k:is®fti'au'kė savo kalbąs .ir kvie
tė ^■irink’.i*T.i* įsigyti paskuti- 
niuŽSnilietus banketui? . ., . . ■ , ,

■ Susirinkimai ir posėdžiai bu-' Dingiu Bochaųu., s- 
vo fepai gyvi, diskusijos įdoinic* buvo iškviesta* Igofa* n< .< .■ 
ir du ši-ntai sisirinkiisių-žmonių 
iabaj atidžiai sekė diskusijas. ■ ,

Pačią jautriausią kalbą’pasakė; paskyręs amb:
Antanas Firavičius. Tautos Fon-1 tų pradžie e. Šią vietą jis p; ;.-; - 
do pirmininkas Kanadoje. Jis ne' Jo dė] to. kad nemokėjo i .k::i 
pirmą kartą atvažiuoja į VLIK). Bochano nebėgti pas arr.e:ikie- 
seimus, bet šį kartą atvyko no čius.

j erarfąs susižinojo su amenkie- 
Juozas Žvynys. s ėiaiš ir, suraišiojęs .visus savo 

cokunientusrišvyko i;-Italiją, o 
iŠ ten pasjekė’Ameriką.

JAV-se niėkas nė žodžio ue’ ? 
rė anie dĮpJhmato Bochano lū’~i- 
mą.”Tiek1 težinomą, kad Papturl 
rėcu vyriausybė suėmė pėrk:s 
įtakingus gruku'karius, teiku
sius žinias rusams..

vo Šapai gyvi, diskusijos įdomia ,
‘ va s. Ten jis buvo klausinėjam; .s 

. : anie Bochana. Tėvas Igorą bi:\...
doriniu 1964 uit -

1986-siais metais.

ANICETAS ,SIMUTIS
Lietuvos Generalinis Konsulas 

New Yorke

Gen. Roberto Vida, kuris buvo 
i antros karių chuntos paskirtas 
prezidento pareigoms gi ve 17 
metu kJėjimo. Laivyno adm. 
Arniadr. Lanibrashini buvo o 
metus kalėjimo, gen. Orlando 
AgOsti. aviacijos vadas gavo 4 
įlietu- kalėjimo.

PIETV AMERIKOS VALDO
VAI PRASISKOLINO

KAtĖNDORfilJS

Gruodžio 13 d. — šv. Liucija,

Saulė teka — 7 0S leidžiasi — 
4:19.

Debesuotas, vėsesnis.

r'

CARACAS, Venezuela.— Nu- 
statvL. <ad diktatoriai, valdyda
mi Pietų Amerikos valstybes, 
ištuštino iždus ir prasiskolino 
valstvbe*. Dabartinėms vyria tįsy 
bėn»> labai sunku mokėti karo 
vadu padarytas skolas.

Brazilija yra skolinga užsienio 
bankam '’106 bilijonus doleriu

Meksika -.kalinga $96 bilijonus.
Argehtin i skolinga $4? bilijo

nus.
Venezuela skolinga 

jonus.
Peru skujinga $13.5 

Naujai išrinktas Peru
tas Alan G a čia Pere? sutiko mo 
kėti 10v' vniĮ užsienio gamų 
pajamų už užsienin parduotas 
prekes. Jeigu užsieniečiai ne-

$35 bili-

bilionus. 
prezioen-

ADIS ABEBA, Etiopija. Britų 
aviacijos vadovybė pranešė, kad 
nuo gruodžio 10 dienos 2 britų 
‘ktuvai nuveš daugiau maisto Į 
Etiopiją. Per 13 mėr-.e*ių 2 dide
lį transporto lėktuvai vežė mai*- . 
ta i įvairias vietas kur badas bu- I 
vo labiahsiai jaučiamas, Britai 
įsitikino, kad dabartiniu metu 
maisto reikalai Etiopijoj pagerė
jo. todėl nutraukė maisto siun- ■ 
tini, Eiiopijon. Britai maistą ve 
žė Anglijo*. Kanados ir kitų bri
tų Bendruomenės valstybių kur 
galė’o etiopams reikalingą mais
tą pirkti. . £]£

Etiopijos vyriausybė pa dėkojo 
britam* už ištisus metu> vežtą 
maistą, bet apgailestavo, kad 
ateityje nebus kam užpildyti 
tuščiu virtuvių.

Etiopiečiai dalino britu atvež
tą maistą sūdanieliams. kurine* 
nori įjungti į Etiopuos teritori 
ją. Be to etiepiočiai britu atvež
tą mai'tą sudaniečiams. kuriuos 
liūs ir į sovehozus suvarytus 
lauku darbininkus.

— Prez. Reaganas pasakęs Gor
bačiovui kr.d pagrindinių teisių 
gerbimas Rusijo' yra pagrindas 
geriems Amerikos ir rusų san

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $326.

Antanas Firavičius, buvęs Kanados Tauto* Fon 1 
uirmininkas. skaito savo pranešimą-



DR. Z. IVINSKIS

MINDAUGO SANTYKIAI" SU KAIMYNAIS IR JO 
POLITIKOS CHARAKTERISTIKA •

(Ifcsinys)

Viduriniais amžr.i*
žymių valstybės kūrėjo keliai į 
krikščionybę buvo apsprendži?- 
ims įvairių politinių aplinkybių. 
Taip būvu. pvz. su Konstantinu 
Didžiuoju, ue’manų tautu va
dais, fr nkii — K]ctviiigu, len
kų — Mieško. lietuviu — Jogai 
įi. Ir Mindaugas naująjį tikėji
mą priėmė politiHiu aplinkybių 
verčiamas. Bet jisjyg koks są
moningas krikščionybe prie
šas, tikrai iš anksto nesvarstė su 
Bažnyčia nutraukti ryšius Pasi
lieka atviras ir galutinai neišriš-’ dangas neark 
tas klausimas, ai Mindaugo atsi
metimas nuo ordine ir <Mjtmy;
girna'' su Žemaičiais, kuriuos jis, 
berods, slapta nuo 1257 m. rėmė, '■ 
jau. gulėjo reikšti nutrraikim i 
santykių >u Roma. Ar Mindau; 
gas galėjo sekti keliu Volinijos 
Danieliaus, kuris po karūnavimo 
greitai nuo Remo>
Mindaugui kalėdiškas vainiku, 
teikė politinės naudos. 1257 m.

kvdawi kiikš&onyfcf. jo įpWi- 
būtų galėję Lietuvai ifeau-

buv > dėjusi daug vilčių
Kaip ten sh pktifs Mindaugo 

.Mtou Hr&įčtonind bębuvu, 
kiekvienu atveju Lietuveje to
pirmojo ižiebteji krikš
čionybės ficjKna jau visai nebe- 
UžMopo, nes ja labiau buvo rū- 
pipaiųasi iš apačios. Kelias de
šimtis metų dar buvo pastangų ■ 
įtaikyti u pačią “Lietuvos vys* 
kuplją”. Be* Mindaugo jpėdi j 
ni ii per ištisą šimtą su viišumi 
inetų tiesa atvejų atvejais 
ve>dairi derybas dė! krikšto —I 
dci<ė oficialiai jį priimti. Noi.-J 
kaimynu šaltiniai apie Lietuvos I 
vidaus XIII amž- gyvenimą, ina- > 
lik ką tetorėcįaMfti pasakyti, pa
lioką daug spragų Vis tik iš kai 
kairių užuominų galinu prieiti 
išvadų, jog pagonių plotuose tu* 
<Ja krikščionybę palaikė domfaiiu

Ns-rineduata vardo, Eili 
ne Livonijos kruadka apie J 
(jauto nužudytąją

Į twkzpat turtingas, kaip ’r 
M^MBUgas. ir tiek pat turėjęs i 
|tl|y4i>s Savo tiktjui Treniota Į 
ratio sąjunginįBtą Nujeaėaų ku- 
nigaikįtj Pąuatantą, Mindaugo 
įvogeri. norėjusi atkeršyti as- 
menišką skriaudą Mortai mi
rus, Mindaugas buvo prašęs Dau 
mantienę atvykti apraudoti sa
vo sesers. Bevaikę Daumantie- 
nę Mindaugas užlaikė savo sū
nums auginti.

Sąmokslininkai surado patogią 
progą Mindaugą užpulti. O toji 
pasitįnktojj progą reiškė, k^cl 
Mindaugas būtų likęs be 'stiprios 
karinės jėgas. Noi ėdamas su- 
tmkdyti dviejų save priešų ve
dybas, būtent Briansko kuni
gaikščio Romano dukters su Vc- 
liniojs Vasijko sūnumi, 1263 m. 
Mindaugas išsiuntė didelę ką- 
nuoinenę j Brianską.

Apsimetęs ligoniu, Daumantas 
iš to žygio (jis baigėsi lietuviams 
nelaimingai) grįžo atgal. Tuo 
tarpų namuose likęs Treniota 
jau buvo pasirengęs smurto žy
giui. Susimokėlių staiga užpul
tas, Mindaugas buvo nužudytas 
drauge su dviem sūnumis — - 
Bukliu ir R p peikiu, kurių vienas:

1 turėjo užimti Mindaugo vietą ir

ako jog h karališką katiną vūąm lai- 
’ — ",r kui- Tokiu atveju būtų buvę l|au 

tąsi priaš lietuvius skelbti kry- 
žUus karus,

(Bus daugiau)
jis gavo iš popiežiaus leidimą vie 
. a iš s:tv<> sūnų karūnuoti kara
liumi.

šitokių duomenų akivaizdoje 
reikšmingi yra 1268 ui. popie
žiui Kh‘inen-o IV bulė> žo
džiai Čekijos karaliui Otokarui 
ii: “...viešpataujant šviesaus at
mininio Mindaugui (clare mc- 
morie Mindota), kuris,, jam prie 
imis krikšto sakramentą, buvo 
A paštu ld Sosto vardu vainikuo
tas karaliumi, tačku nuožmiai 
oužiidyta> piktos valios sūnų”, 
j. Latkovsks ir kiti juo paseku^ 
uėi, kurie įrodinėja, kad Min- 

o nuo krlkšeiony-... . . . . w. Ioes, kibiausiai remiasi šituo.po-1 
picžiai:< po-akiu apie .Mindau
gą. Yra daroma tokia išvada: jei
gu neofitas karalius i būtu lųuo 
krikščionybės atkritęs.* popiežius Į 
io tikrai nebf/ų pavadinęs Bšyie-1 
saus atminime valdovui pei įpen- 
kerais nicUis uuq Min<|augo\mir 1 

atkrito? ties Romoje jau turėjo būti žihc- ! 
ma apie likimą Pabditij6; najųa- . 
kiikšto karaliaus. į) kurį i Roina

Žymesnėse gyvenvietėse ii prie 
pilių, kur vėljau kūrėsi pirmieji 
miestai atkirsdavo sąlygų ap^š- 
tajauii ^Nuolatinių karo žygiu 
metu Lietuvon būdavo sugebą- 
nu iš lotyniškos krikščionybės 
kraštų (Livonijos, Lenkijoj prū-

V . • , n . i - * - -t > • V J . ?• ’. I ,
> M*-*"- r- r.

. ’ J/ f V \ \ *

Linksmų Kalėdų ir laimingų. Naujųjų Me;tų

Linkime visiems giminėms, draugams, 
. /- ir pažįstamiems.

ANTANAS IR VINCE POVILONIAI 
POWELL

♦ą&Heųrįkas: Tada pranciškonai, Mindaugo, nužudymo yra mini- 
tu^ęjo prgan.ižtloti kryžiaus ka-ymi’ (1262-63 -m.) 'du jų žygiai-,'į 
rą ų^riėš jctvin^jusnr lįėm vius- ' |- 
V Ęoįiip', kurija sieke, ii", po pir- 

<L;ietuvosr vyskupo- Krištį- 
fimtti.tą titulą. Livonijos 

.Įftic^t^va baaru vys-kiip u 
^JL^$vai>buyo išveritin|ąs. taip Į 
pąį •'kryžiuočių .ordino ? kunigąs. 

kuris’ Taūilatms-žtpli/nfld 
Alt’skirtos .<iiecėzijcš,<tįičiiūi vis 
.vaitojo .titulą'epts-cctpus- Letto- 
Vjėrisis. '-4. -t ’ .

-127Jšl291- <m .įvairiose1 Vekieti- 
įos ’ i rpperijos vietose jis,: yra pa- 
ivėtitįnęs' dauglbažnyčių ir -atli -

1 kęs‘kitokių vyskupiškų ak‘tų.'Ro 
dos;, kąi^’.Į Lietuvą iki XIV amž. 

.... _ ...__ wį'okis Mvy skūpis: k o j os Hebei •
ku iteki!«»wntm S J * !$**' Ūr 'nė <ųdėnas. dargiau iki

pe būdavo.ir jcjiiįgv...kurie, IfcįM 
jir aprėžipsė sąlygose; gafiŠd 
skleisti ki:ilicfyje^ krikščipnyb^^ 
' Pagou>kb^J(^ U'-ęakcijos p(į**iV 
iyjv Li^uvįoš vysk^iįJ
pi .ncgaljėjo^ Apie 
tj<bpą-Kr^|ijo|ią žiįioina, 
’ĮL^'iš savo ,uyj$kiųnjos tuiėjoįįaę 
rfitoųlci/ :JgV 1255’ III 74^ 
įpježius Ąlęksaųdrcs IV iš 
fHugo i-eikaiavo, l<ad šis sadgjlftk 

‘ui ; gintų L<. \isų/j)iisių puolatn)ts 
: Vvskupo Krhtį'pho valdas.,

'Apie |x4Į Kristijoną
nįų< žinių, aėra. Taip pat pasiįfe 

! ka misjė. ap-su Krisiijorio 
; ba kryžiuočiai galėjo prganizt^ 
į ti Mindaugo' kanceliariją ir 
I vėti surašymą šio vardu svfel^ 
j lytų lotynišką ___

pats Kristijonas -nefįguravo lai
dini nku jokiąme-Mindaugo tfcįf 
haciniaine-taštę: Padėčiai paijįor 

j gėjus, Ki istijonas pasitraukė Vd- 
i kietijon, kur jis jau žinomas pils

4387 m. nebebuvv įšventintas,^ 
.nesį roto tes mirties "atsisakė ir 
.Liybntjlš ordinas,*’ laikęs Liėtu- 
Vą savo.misijų žemę.

Po Durbės kautynių praside- 
. rytiniamejmtru metų prieš Mindaugo at si- j jUsį: sukilimo audra.

. mot.rną nuoordino, 1259 IX 7į<L ^^bąltijyjėr^gi’eitai privedė Lie
kai Kristijonas mirė 1271- tųvps lĮaralhj prie sunkios kri- 

įpriesiporą metų Lenkijoje byj^įp zęs,? kurinį pražudė. Nuo 1260 
!-miręs ir kitas Lietuvos yysku^b 7n?t’.Prūsuose ir Lietuvoje pago- 
yardą atarėjęs /vienuolis, 
tent, • domininkonas Vitas. 12^1 
m. yra minimas jotvingių nhęi-

• joms

luv<js lĮaralhj prie sunkios kri

niskoji reakcija pradėjo imti vir
šuj Sukilimas prūsams pradžio- 

_ „ je (sekėsi. Pagal Dusburgą. jiems 
JJrtri vyskupas namini- talkos siuntė ir lietuviai, ir iki

i-prūsus. /ž ‘ .
■. - Vienam ’ jir vadovavo “Lietu.

• vos kardiaus sūnus Ti’eniota” t > '■ x “■ *
Kitame žygyje, talkininkaudamij^y karūna 
prūsams,, lietuviai drauge su sų-i . . .
duvihis* vokiečius, puolė Semboj Matoniiai ilgai buvo išlikusi ’tra. 
ję. V^.noje ’DĮdžibsio.s Lenkijęsi dicija, kad Mindaugas buvęs nir

Mifidaiigas tada ir bū; .žudytas arti Lietuvos - Latvijos 
vb'pąvadiintąsLV'prūsų” lietuviiį t^enos Aglonoje (į šiaurės rytus 
.ir kitų netikinčių tautų” kara-- 
linini.

Bet Žemaičių .kovų su Livonisi 
jos ordinu, laikotarpyje, iš ku- 
ricę.tfek ; daug smulkių epizodų 
pateikia Eiliųotmė Livonijos krej 
Intą, jau buvo-, išaugęs Žemai
čiu kunigaikščio Treniotos yaięt-i 

i filio. ■ ■ ’ "v-r. ■
I _ 7 ;
: -Greičiausiai ’prieš norą, jam čiii 
Į rėjo' nusilenkti ir Mindaugas. Jau- 
; nuo seninu susitelkusi Trenio
tos neaovkanta Mindaugui už-

’ aštrėjo dar labiau, kai nenusise-J 
kė į Livoniją jų bendras žygis, f

i kurio metu Treniota buvo užtik- 
' rinęs Mindaugui dar lybių ir lat

galiu sukilimr.
Į ■ * ■ 1

Kai Mindaugas apgailestavo tą 
savo persimetimą h- smarkiai ’ 
priekaištavo Treniotai, šis jau : 
buvo tiek sustiprėjęs, jog ryžosi ; 
pašalinti Mindaugą ir pats pa- ’ 
rniti valdžią. •. ' ;l

?-

Metai žemaičiuose baigiasi per 
Kalėdas. Kalėdų pirmąją dieną, 
arba išvakarėse — kūčių vakarą 
šeimininkai išmoka samdiniaioš 
ajgas. Samdinių darbo metai pa
sibaigė. j

Kūčių dieną tedirbama iki pie
tų. Tą dieną valgoma virti grū
dai — kvečiai, žirniai, pupos <r 
valgomi su medum pasaldintu 
vandeniu. Nevalgoma duonos. 
Duonos valgius kūčių dieną gali
ma utimis aptekti.

Po piet ų moterys at virina ka- 
■Jlus vandens: plaus vaikiam.-, 
gaivas — trins galvas, ir pačios 
nusiplaus ii' galvas išsitrmks 
Paklupdo trenkamąjį ant grin
dų, palenkia, kad krūtine siektų 
padėtąją kėdelę, arba geiiau pi a 
kiša galvą pro kėdes atKaitų. , o 
galvos -pastato kipalę su šiitu 
vendennl ir trenk?., lui-u;,..,; • 
pasigailėjimo. Prileidžia akis 
muilo. Juokauja ir p!attfi?Jnas.s 

■ir plaunančioji. . '■■■ ’
Samtfiniai gali išei.i • iš' Ūld- 

rninko Kalėdų pjjinąje iŲeną; ir 
j nebepareiti. Tačiau, jei kmis ’įta
ri gauti pą viržį, tini “aaiamaiy 
ti” — antbūtį” Dar pabūti sa
vaitę 'kitą, tuome, gauna puvli- 
ži.— duonos kepalą, lašintų bry 
zą, avino petelį. Neambuvę j/,r- 

; viržio negauna.
Ūkininkai ieško deioti'.i.ikų 

ytėinantjem metam. Darbi linkai 
samdomi iki Kalėdų — mctaūis.

nuo Daugpilio). Ten dar-XVI 
amž. turėjusi būti marmurinė

j ienta su Mindaugo antkapių. Bet"
njuo XIX amž. Mindaugo kapas 
buvo “surastas” Naugarduke.

Lietuvos valstybės istorija bū-
tų pasukusi visai kitų keiiii, jei-' ,

nebūni buvęs nužudytas ka; 1 Aliejaus versmių savinirikaf ne
uūnuotas Eidann Mm- .sutaria %dėl kainų. Manoma; kad
daugo pėdomis ir viešai palai- .degalai atpigs. •

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
LAI JUNGŲ NA L JIJ METŲ 

linkiu visiems giminėms, draugams 
ir artimiesiems
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(Tęsinys)'

Visaip GŪkusieiųs žydmn.s del 
JAV prezidento Re įgano lanky
mo vak. Vokietijos praeito pa
saulio karo pabaigos paminėjimo 
proga nepadaryti jokios pasta
bos apie taLjog bolševikinės Ru

oš kolonialinės imperijos įkū
rimą, jos btrviinią. stiprėjimą bei 
plėtimą pirmiausia nulėmė žydų 
u-upes aktyvus talkavimas Le

mui.

Net neprasitarta, kad 
imperija, per savo buvimo l'iką 
nugalabijo jau virs šimto mibiju
ru nekaltųjų, kad ir šiuo metų 
jzijc veikia masė visokių towk-1

kaiiečių. o ypač dėl jos buvusių 
kaio sąjungininkų, perdėto pa- 

| si tikėjimo šios imperijos valdo
vams Kremliuje. Išnaudodami ši
ta pasitikėjimą jie sukūrė stip- 
rą karinę mašiną, suirta propa
ganda apie savo taikingumą ir 
kitus laisviesiems vakariečiam^ 
rūpimus klausimus pavyko ga
na plačiai įsibrauti į pastanfų 
visuomenę ip pan. ‘*1

Todėl jau vien šitų ajjlinky- 
bių dėlei Kremlius laikosi ir la-I

šitoj 1 kvsh daur kiečiau prieš savo pa-

vakarie- 
ystės, 1 

pirmiausia pagrobimas ju ir v 
nokia ar kitokia romia įjun 

rmas į savo valdomą imperiją. Te- ■ 
dėl kalbant ir apie galimus su-’ 
sitarimus Ženevoje tenka paša-! 
kytti, jog kokie bebūtų jie vis-i 
tiek jis, Kremlius, nepildys jų, \ 
jei jie vienaip ar kitaip nepadės Į 
jo šitam siekimui. Jis ne kitaip j 
darys ir tais atvejais, jei už ne-j 
pildymą jų būtų sutartos net 
atatinkamos sankcijos.

Šiaip, kaip yra žinoma, Krem-; 
liūs neskubėjo i šiais metais 
su Vašingtonu pradėtus pa,site 
mus Ženevoje. Savo delsimą p 
miausia teisino Vašingtono aV 
benimu raketų i vak. Vokieti 
Vėliau sutiko. Tai padarė be 
Vašingtonui iškėlus erdvė 
ginklavimo projektą. S 
greičiausiai tikėdamasis po 
sitarimus patirti kaiką a 
apie pastarojo, Vašingtono, at- 
siekiinus šitame., reikale, paly
ginti juos sti savaisiais ir pan.

Taigi, a;rodo. kad prie šių die
nų tarpia utinio gyvenir

sitamnų partnerį Ženevoje, nei 
kaip kad drug kas tikėjęsi. Be 
to, Jo pagrindinis tikslas buvo 
ir yra ne laisviesiem

• u ir kitokių įrengimų, kuriuose Į čiams įprastos partnc
Kremlius laiko ir visaip kauki- j 
na bei marina milijonus sau ne
pageidaujamų. žinoma, pirmiau
sia ne rusų, kūd minėta pastaro
jo. Kremliaus, propaganda prieš 
laisvuosius vakariečius bei jo 
didė’antis ginklavimasis yra lai- 
Lytini jiems vien tikra grėsme. į 
kad pastarieji, laisvieji vakarie
čiai, jei ir ginkluosis, tai vien ap
sigynimui nuo Kremliaus ren
giamo pavergimo jų. kad ir pas
tarasis, Kremlius, ^erai žino, jog 
prie šio meto tarptautinės poli
tinės padėties jc valdomai impe
rijai negresia joks išorinis pavo
jus, ir t.t.

Ką atneš pasitarimai Ženevo
je? Argi, atrodo, bene įgalirs 
Kremlių ir toliau ginkluotis, na-j 
ryti jam Įprastą pro paganai' 
prieš laisvuosius vakariečius ir\ 
siekti jų pagrobimo.

Kaip yra jau žinoma, dabar 
pasaulyje kariniai. yra stipriau
sios JAV^ir bolševikinės Rusijos 
kelonialinė imperija. Pastaroji 
pasidarė. tik po antrojo pasauli
nio karo ir pirmiausia dėĮ va-viesitmš vakariečiams

o'nkl

'V.: ' :j

nno

□ai

cs

JO voje Įvykusius jaunimo bei stu- 
dentų žaidimus, ne anglų kalbos 
pamckymi susirašinėjo su JAV

stiprms.s 
vietose.

L. LIETUVOS REDAKTORIUS
NESIOR1ENTUOJA

y
V- 
i? •>

cures nusiginkluoti, nors 
noji armija tebepuola dar 

dabar Afganistana, šnipinės 
kitaip rinks žinirs apie sau 
)imus dalykus ir kt. 
Painiausia populiarinimui sa

vęs tarp laisvųjų vakariečiui

uz isstojimą is sies orga- 
nizaci os. gazdins vakariečių vi
suomene karu atominiais ir ki-l 
tekius giuK]?-is? siūlys nuo jo Į 
laisvus ruožus bei sritis, 

inoiima

ą su jos tėvais buvo pasikvietęs 
iet į Maskvą, ne mūsų išeiviu 
aunimo labui vilioja jį į Vilniuj 
ieva lietuvių kalbos patobulini
mui. kalbos, kuria jau iš dauk

?iūiys kur yra visai išgujęs ir

1985 m. VI 6 d. H v. r. nuvy- | tina, “kad tik popiežiai gali su
kau į L Lietuvos led.’kciįą, te 11 kūrti bažnytinei provincijai 
radau redaktorių p. M. Šimkų 
i* <ekret< uę G. Gie iraitytę. Ką-j 
dangi aš redaktoi iaus nepažine- 
jau. tai aš prisakiau, kad esu! 
Antanas Marma- o reduktorius) 
atsakė — Morkus Šimkus.

Tu on et pareiškiau

daug priekaištų, dėl jūsų Uia:p$ 
nio ir jūsų straipsnių n< dės'y 
Ir padėjo te!, rag neleidusi man 
pasiaiškinti. Tad aš vėl pa kanrj 
tinau, ji pakėlė ragelį, bet nieko 
nesakė, aš pasakiau alio, ji nief 
ko neatsakiusi, vėl uždarė tele
foną. ' ‘ ' į

Tuomet aš jam parodžiau, kun. 
<!•-. K Matulaitis (Tautos praei-| 
:L. 1981 m. II t., 1 kn. 26 p.) d 
‘Lietuvą pakrikštijo* karalius! 
Minda ugas ir sukūrė atskirą Lie I 
t u vos bažnytinę provinciją”. Bet- 

visvien tvirtino savo, kad jis |

knygos. Tai kuo red. M. Š. pare - Į 
mė savo skleidžiamą netiesą ir { 
manęs niekinimą?

Taip atrodo,, kad jam. tiesa ir 
faktai nebereikalingi Tuomet aš^ 
pareiškiau, kad jūs į tiesą ir fak- 
tus nekreipiate dėmesio, bet va- - 
davaujatės komunistų KGB tei
sėmis. Galite oponentą nekaltai 
apkaltinti, bet jam gintis nelei-

Antanas Mai ma

kad tu- iis '
riu parešę- atsakomąjį straipMii neturi laiko ieškoti ir tikrinti tos 

i X strujpMiį. kuris mane įžeidi- 
nė o, Lris’rc c< Lietu vo- V.C0 
d.. Redaktorius paėmęs straips
nį tik žvilgterėjo, atskleidęs ant- 
rą puslapį pažiūrėjo ir neskaitęs 
m an sugražir o. pareikšdamas

P'vi.eiravru. kodėl spaus
dinote mane šmeižančius A. P. 
Eagdono ir Bevardžio X straips
nius. Ten aš parašiau tik moksli
ninku . istorikų pasisakymų iš
traukas, redaktorius man atsakė, 
kad jis neturi galimybės patik
rinti ju teisingumą.

Tuomet aš paklausiau, ko yra 
vertas straipsnis, parašytas tik 
bendrybėmis, be faktu. Tuomet 
i-ed. M. S. man atsakė, kad aš ra
šau netiesą karaliaus Mindaugas 
sukūręs atskirą Lietuvos bažny
tinę provinciją. Red. M. Š. tvir.

ton brukdamas rusu, nuolat guja- 
toliau.
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Sudarome dokumentus giminėms
Ruošiame ekskursijų ir pavienių 
tuvą ir i visus pasaulio kraštus pigiausiomis kainomis 

riausiais patogumais.

iš Lietuvos iškviesti, 
asmenų maršrutus į Lie- c Z

ir

KORTU ISTORIJA rb 
Korių giminė Indija. Į Europį- 

jps.* atrodo, pirmą kartą pateki 
;320 m . kai žaidėjas. Grii gbneK 
rjs jomis .ėmė žaidi nti silp^ąprorJ 
ti prancūzų karalių Kaicli llįt - 

Ilgą laiką kortos buvo gunii^ 
narnos Prancūzijoje, bet jau lįf 
amžiuje jas ėmė gaminti ir ang
lai. * * *rDabar kortose vartojamos'spa^ 
\ os, ženklai ir figūros. Seniaįt . 
jos buvo kitaip žymimos. Pvz3>. 
Itrilijcje buvo vartojami +okŽė 

džiate, tad prešau man grąžinti ženklo i- taurė. kaidns;zpii ligas :il' • 
prenumeratą ir $10. auką. Bet re ' lazda (tai atitiko keturis tu laikų • 
dnktorius atsisakė, jis pareiškė, visuomenė.^ luomus: dvasiniu^ ■ 
kad aš krepčiaus pas Valerijoną » kus, karius, pirklius ir darbiniri£.> 
Šimkų.

Man patelefonavus Valerijonuj 
Šimkui, at.uliepė p. Šimkienė, ji 
pasakė, kad V- Šimkus serga ir 
negali su manim kalbėti Ponia 
Šimkienė pareiškė: kad gavom

kus).

; .———— .a Tiesa, kad siu dienu jaunutį-' 
menė tikrai yra baisi. Bet baj> . 
siajnsia, kad mies jai nepi iklaiįj

; some. ■ < 1TW

Iš vi •'U laisvųjų kraštų bene 
daugiausiai ir visaip Kremlius 

j agituoja prieš JAV ir vak. Vo-’j£ 
į kietija. Mat, JAV kliudė ir dar / 
tebekliudo jam pagrobti visą pa- J 
šaulį, gi vak. Vokietija — Eu- 
ropos. Pasaulio pagrobimą Lėni- • 
nas buvo pradėjęs nuo pastaro- J' 
sios; Vokietijos.

Tam tikslui buvo siuntęs ir 
raudonąją armiją užėmimui jos. M 
Bet pakelyje užpultų lenkų ir 
pabajtiečių, o ypač lietuvių, ji 
buvo tiek sumušta, kad nepasie
kusi savo tikslo turėjo atsitrauk
ti atgal, t

Lenino šitas nepasisekimas, 
atrodo, yra laikytinas paskata 
Stalinui su savaisiais Kremliuje 
susibičiuliavimui su Trečiu Rei
chu ir pastūmimu! jo valdytojus
— Hitlerį su savo paklusnaisiais
— pradėti karą, kurio proga ti
kėjosi teigiamai tęsti bei užbaig
ti anojo pradėtą grobimą Euro
pos. Nors, kaip žinoma, pilnai 
pasiekti šitąjį tikslą ir jiems ne
pavyko. bet nuo šito savo siekio 
nebuvo ir nėra atsisakęs nei vie
nas peleninis Kremlius, Įskaitant 
ir dabartini. Kas liečia pastarąjį, 
tokią išvada galima daryti jau 
ir iš palios Gorbačiovo priekaiš
to Bonai, kad pastaroji perdaug 
glaudžiasi prie JAV.

Jei priekaištautojui ir tikrųjų 
rūpėtų teisinga taika, pagrįsta 
pasaulio tautų laisvu apsispren
dimu. tai jis būtų vien džiaugs
mą išreiškęs, nes jo minėtas glau 
dimasis pirmiausia šito ir siekia- 
Be to, būtu didelė nelaimė ne 
vien vak. Vokietijai, bet ir liku
siom laisvajam pasauliui, jei ji 
susiglaustų su bolševikinės Ru- 
sijos krlcHiialine imperija, nes j 
patektų į tokią pat vergišką pa-! W 
dėti, kokiom dar ir šiandien I M 
Kremlius tebelaiko pagrobtas ir 
paglemžtas nerūsiškas tautas.

(Bus daugiau)

’

sveikina savo narius ir ju draugus |
KLl^BO VALDYBA 4
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GAUšUS IR NAŠUS VLIKO SEIMAS

gia pripažinti
Prieš kelis metus „ 

šiauriu pasiuntė Amerikos karo laivus manevruoti f 
, Juodąją jūrą, o praeitą vasara jis pasiuntė galingus 

Amerikos kąra laivus Į Baltijos jūtą. Amrikos karo lai
vai hesigarsina savo manevrais, tftdijos vaadnysė, Vi- į 
duržemių jūroje ir Baltijos vandenyse, bet galingas 
Amerikos karo laivus Į Baltijos jūbąAmerikos karo lai- ] 
sams, kad Baltijos jūra nėra sovietų ežeras, kuriame I 
jie gali persekioti visus žvejus, Suomiją, Švediją ir vi- j 
sus Pabalčio gyventojus, sukrėtęs niekad negirdėtas

1 toks garsus Amerikos kanuolių aidas gyventojams pri
minė, kad nereikia nustoti vilties laisvei. ,

Dr. Kazys Bobelis kartu su Visais pasidžiaugė, kad ši 
kartą suvažiavo Į Floridą toks didelis VLIKo atstovų 
skaičius. Jis priminė kokie buvo pirmieji VLIKo seimaĮ, 
ir jam buvo labai malonu priminti, kad ŠĮ kartą ne tik 
atstovų skaičius buvo didesnis, bet ir Tautos Fondui at
vežtų aukų skaičius gerokai didesnis. Amerikos lietu
viai vis gliau supranta, kad jiems teikia suglausti vi
sas jėgas kovai ne vien prieš pati didžiausią lietuvių 
tautos priešą, bet pas didžiausią visos žmonijos priešą! 
— komunistinę sistemą-

Vyriausias LietūVos išlaisvinimo kamitetas Įsikūrė 
nepriklausomoj Lietuvoj, kai legali Lietuves vyriausy
bė buvo sunaikintą- Ir josios nariai .suimti, o Lietuvoje 
veikusios politinės partijos -susitarė- sudaryti komitetą 

A Lietuvai išlaisvinti ir ginti pagrindines savo- teises. VL- 
* IKas jau anksčiau. Vėikė, bet viešai apie savo veiklą pa- 
i skelbė 1944 metų vasario 15 dieną, paskelbdamas' vėik- 
1 los reikalo atsišaukimus. Karo metu buvo stumti VLIKo 
nariai, išvežti Į Vokietijos prievartos darto stovyklas,

prez. Rėagtinas Dardanelų

Praeitą savaitę, grudžio 6 — 8 dienomis Floridoje,
St. Petersburg Beach mieste, Don Cesar viešbučio sa- kur jie buvo iki karo pabaidos-’ 
lėse ir Lietuvių Klubo patalpose Įvyko gausus, našus ir 
lie--.uv.us vienijantis Vyriausio Lietuvos Išlaįsyįnjmo 
Kon m:o seimą?.

Visus paruošiamuosius organizavimo darbus atli-į 
like dr. Irenos-Mačionienės vadovaujamas Įvairių St.. 
Petersburg^ Bearti lietuvių . organizacijų fĮatštovų komi- • 
tetas, kuris išleido tarrf tikslui paruoštą brošiūrą. Joje 
yra ne vien- VLIKo’seimo pilna programa, bet ir lietu-, 
vių sveikinimai ir1 kasmet gausėjančių St-, Petersburg 
Beach visos--Amerikos ir viso pasaulio išblaškytų lie
tuvių ir jų organizacijų.

Pačioje šios brošiūrėlės pradžioje matome dr. Kaži atlikti. Dar tebfeina pasitarimai su pagrindinėmis orga-

M

įlirsų. Blaivybė — Stalino
• Atrangos

• girtuokliauti išmoko tik vfikią:- 
I mi nėlFnrtOs Vakarų įtikęs. Ųr- 
I iniausia, žinoma, to išmokę iš- 
- tvirkę bajorai iv ponai, iš jų glo 

gą pavyzdį pasiėmė liaudis. Tik 
14-nie amžiuje užsienį) pirkliai 
atgabeno alų į Rusiją. 15-me pra 
nėjo įvežti vynus. Net ir Yusiškų

1 • vnnder.ėlį” — vodką ų^šienie- 
tiai rūstis gaminti išmokė, tik 
tarybiniai istorikai dar galutinai

i nesUsitaie, kas gi dėl to kalt i-- 
vokiečiai ar Genujos italų pirk
liai.

T? vargšę gorinėję rusų liau
dį, tik midų ir pieną gėrusią, 

; svaigalais ištvirkdė feodalai, kle- 
, rikrtai, užsienio imperialistai re 
' akeicniei’irj. Taigi, (Indigai, su- 
■ grįžkime prie senųjų grynos ne- 
stTgadinleS Rusijos ištakų, c ta
da įtu vis-i kiti, “tyresniojo bro- 
lio’’ bizūnu ir pyragu užsikąsda
mi. staiga išsipagiriosime pc šim 
tmetinės girtuokliavimo orgijos.

Toks galvojimas perdaug atsi
duoda stalinizmo atrūgomis, ir 
nereikėtų Michailui gaivinti to 
ką jau Nikita nurašė

Beje, jei kam rūpi istorinių 
šaltinių liudijimai apie girtavimą 

: senosios Rusijos laikais, gal ne 
pro šalį būtu prisuninils. ką de
šimtame amžiuje yra nesakęs Ki 
icvo didysis kunigaikštis Vladi- 
m«~as, kad gėrimas “rusams nuo 
neatmenamų amžių neša džiaugs 
ma.” E. Lieinvis

Bobeli, Įteikianti jaunam Kopenhagos burmistrui nuo
rašą dokumento išeivijoj gyvenančių lietuvių vardu. ■ 

' originalas to dokumento buvo įteiktas Kopenhagoje vy- 
kusiame tarptautiniam tribunolui, bet jo kopiją šių meų 
tų -liepos Ž4 dieną įgavo Kopenhagos meras ir visa eilė j 
kitų pareigūnų.

Kada prieš dešimt metų buvo svarstomi Baigmi-. 
niam Helsinkioėiktai, tai dr. K. Bobelis ir patarė Se-: 
nato atstovarhšt Valstybės departamentui ir visiems lie- ■ 
tuviams kelti Lieuvos laisvės nepriklausomybės klau-j 
simą. Tuo metu daugelis šaukė, kad Am erika pardavė 
Lietuvą Maskvai, o dabar paaiškėjo, kad tokiam tvirti-. 
nimui nebuvo jokio pagrindo. Prez. Fordas prieš skris-; 
damas Į Helsinki pasirašyti Baigmini aktą, Susiveniji- 
mo Lietuvių Amerikoj pirmininkui Povilui Dargiui ir ■ 
tuometiniam Amerikos Lieuvių Tarybos pirmininkui 
dr.Kaziui Bobeliui pasakė-kad Amerika nepriklausomos. 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių Įjungimo Į Sovietų- 
Sąjungą nepriphžino ir nepripažins, o prezidentas Rea- 
ganas iki šios dienos to Įjungimo nepripažino ir nesiren-

Lietuvoje pirmuoju. VLlKp pirmininku būrio išrink-- 
tas inz. Steponas -Kairys. Ms padėjo■'peroFgahizridti VL- 
IKą Vokietijoje, Kai nacių vyriausybė buvo'sunaikinta, . 
o josios' nariai išbėgioję i užsienius; 1945. m., perorgani
zuotu VLIKe pitrominku RUvr). išrinktas piri Mykolas 
Krupavičius.. V’ėliĄu pirrnįlnihkavo ūn Jonas Matūlie-“ 
ni^ -dr.,.Kęstutis, Valiūnas, Č>. IŠ79 rn. ph'niininkū ’išrink-; 
tas dr. Kazys Bobelis. ? , ' . - . ; ; ; 7 ;

Pats didžiausias jo darbas bovo apjungti visas Aineė 
rikos' lietuvių jėgas’kovai už Lietuvos laisvę ir neprik
lausomybė. Jis džiaugiasi, kad jam pavyko, šis darbas - ; • - J_ __ __ ___ _ ____ _ ___  __ _ _ _ 1 
nizącijomis, bet svarbiausiais : klausimais jai^ pavyko 
susitūrfį; Niekad VLIKas nebuvo-toks vieningas, koks 
jis yra,-šiandien. •' -■______________ /T.- < ; .

Dabartiniu metu pats didžiausias darbas-yrą specia
lus reikalas paruoštų rastų laisvojo pasaulio vyriau^-- / 
bėms ir įvairiomis kalbomis biuletenių leidiriąs apie ■ 
lietuvių gyvenimą pačioje Lietuvoje it apie VLJKo mž- 
sĮmcjimus užsienyje. Tikslių informacijų tiekimas vy
riausybėm/užsienio ministerijom, universitetams, laik
raščiams. žurnalams, parlamentų, nariams, žurnalis
tams ir.visame įp’as’aulyje išsiblaškiusiems lietuviams,- 
Biuleteniai spausdinamų be beturiu, anglų, prancūzų, 
italų, ispanų, portugalų ir kitomis kalbomis, iš viso • per 
metus išlėdžiama 10-000-čių biuletenių. Žinios apįe Lie
tuvą skelbiamos visame pasaulyje, žinių pareikalari- 
mas didėja, žmonės nori daugiau žinoti apie dabartinę 
lietuvių būklę.

Vyresniems išanirus* net lietuviškas jaunintas pasi
genda žinių apie Lietuvą ir lietuvius. Paskutiniu metu 
VLIKas išleido kny^ą ‘'Lietuva ir VLIKas”, skirta jau-

WASHINGHTON, D. C. Ro- 
l^rt McFarlane rngiasi pasi- 

; traukt iiš atsakingų1' krašto są.u 
Į gilino pareigų. Nėra tokiose Ar 

1 -■ s-x- i-, i --i -'-x«v j -• ; timuju Rvtn vietos, kurioje jisda pasiekti tikslo, bet hk daug)-1 , -J ,I L.. ■, : ,v. .. u-. H'butu būvės; bet is tu skraidy-na baogvbiu skaičių--visuomene- . - , . . 'z. -.v . • ‘ . ... , miu Tern )okios naudos.re. Ta pati reikia ■-pasakytų ir t x .. . ... • ■: , <; -. ...t Kai p ’nebuvo taikos Artimuose.-m . j*--, - .. £•• .-c 4 ■ ante dabarhrie tarybine kafitoa- „ • - .. . . . ...* .■vvbę,rti- Tšietnvamdieka yniosa- į- - t , , 7 - Rs<ucše. ps buvo nusiačįes 1 Z(-■' ■ ■ ‘ ' ima kovere 11 z blaivybę.- , -. , , ..ė-;y'ū:. ~ .1 . ‘ ■., j- neva, bet ir ten m-azarųją-.jis. ga-
Ne per vieną 'dieną išį»lho:Žj iejo-ijndarviii ' ’ ’

1 ni-iaimė. me jxe>' .vieną- c&eitąl:|i 
'išnyks“. Reikės daugybės-pastan
gų ir ryžte išrauti šia ■ blogybę 
*11 šaknimis. Viena aiškių kad 
įprastiniai komunistu ' metodai 
“rauti su šai

. ' Daugelę. tarybinių titylu-..ge-
j ri, bet Jiokids. prien.W'hes^'kNeti-

• kt' -u. • : ■ ■ j kasios. in)Tėmoftė.s ne tik- nėnade-'- .Nuo-Įsra metu .vidurio naujojo I , . , ,, . .
. . į ri o vKAOiDlrri 4-b-cln 14/-, 4- ’rH- zS <vV>-ėrt _ l

genetahrtio- jumerilmio sekre- 
itoHaęs va]ia Tarybų" Sąjungoje 
srpjUkiai įsisiūbavo kova "Už "bUt-

Pat's laikas ryžtingai kovoti sū 
šinitarn'etipė girtavimo rykšte. 
"Jąneseniai lietuviai ir pogrindžio 
špaii'da kėlė šio rėikaTo"višūbnie- 
ninę .svarbą, tik, -sakykime aiš
kiai- niekas kitas tik partija truk 
.d-ė blaivybės sąjūdi Lietuvoje: “rauti su šaknimis” perdaug ge- 

'Pahtija/kuri viską norėtų yfe-f.rai -žinomi dėl-sayo. nuožmMBfto
Ai apžfoti, nepakenčia jokios nū- ir neveiksnūngunio. kad jrios yel }ėn, nepajėgė rasti bendros kal- 
Hatyrio^ l;uri ne iš jos išeina T ketų kartoti. Fe’ienkimų, deją., feOs su Baltųjų Rūmų štabo vir- 

• he'jjos'- kontroliuojamą. Tikėki- į netrūksta ir šioje ' kampanijoje- šininku Rganu. McFarlane ne 
me, kaid dabar., kai ji pagaliau ap Iš -.toliau žiūrint,' kai kas.n-ėt-ga- visuomet galėdavo nrieiti prie 

x....... x .. na juokingai atroao. - z- j prezidento. Jani liko telefonas,
Štai neperseniausiai savaitraš- |?ikui bėgant ir tas buvo ati- 

ts “Novoje Vrenija ’ įiaskelbė dėtas vėlam vakarui. Preziden- 
kaž.kok.'o d-ro Bogdąnąyicialls gsas viešai i įžeidęs, kai vie- 
siraipsn.i.-kuriame-i-initų rmrefaa j-y-js vakarienės metu pasakęs, 
šiai aiškinama, kad rusai.xazka- kad kartą telefonas suskambėjo 
d:; buvę gryniausi blaivininkai ir į

sispreRtte kovoti su girtavimu, 
nėtrug'dys to svarbaus blaivybės 
darbo dirbti tusiems, vpač tiems, 
kurie turi geresnių idėjų ir gal 
veiksmingesnių priemonių, ne^a 
partijos “geležinė kumštis”. 'Čia 
ir glūdi .Visa problema.

-Piežkier.taš pats tarėsi sinGor 
bučiovu. McFarlane nežinojo, 
aą ’.is būtų galėjęs patarti.

A'tlrtdo, kad pūti didžioji pa- 
įtraukime priežastis yra nepa

jėgumas sugyventi su kitais-Val
stybės tarnautojais. Pirnion eį-

S valandą ryto. Tai prezidentas, 
naėmė rageli. “Kaip laikaisi 
Bud?’’. Jis jau žinojo, kad nie
kas kitas tuo metu jam neskam
bins.

Savo laiku Kisingeris buvo

niesiems, kurie apie Lietuvą nieko nežino ir nežino, kur j 
tų žinĮų g'autĮ. , ' V

Dr. Bobelis, su visa šeima važinėjęs į Kopenchągą- j
Helsinki ii- Stockholma, papasakojo jautrius tos kelio-jvauglimo Pat'irėins- ° MeFarla- 
lies įspūdžius, primine apie reikalingą lietuvių visų -or- Į ūabar kalbam;7 kn(į Kisin. 
ganįzacĮjų vienybę, ir vedamus darbus sujaudino seimo į saH prezidento sau- 
narius ir dar stipriau juos sujungė vieningam darbui. I gmno patarėjas.

HENRI PERWCH0T
GOGENO GYVENI MA S

Vertė Vytautas Ka u neck as
SPINDULIŲ IR ŠEŠĖLIŲ DUKRA

Jau'vien tik matydamas, kaip ji spin
dinčiomis akimis sėdi krėsle, susirengiu- 
ri it žaltys saulėkaitoje, būtum galėjęs 
atsgefi, kad yra kilusi is toli, kad ji — - 
spindulių ir šešėlių dukra, kad ji — 
karštųjų salių vaikas, pasiklydęs Šiau-; 
res krašte . ..

Žiulis Žanenas “Flora Tristan”

(Tęsinys)
Jinai norėtų -jį išplėsti, be galo išplėsti, 

laikytliama sa\n visuomenės auka, Ųarija, ji, sa- 
vtiiifie aišku, stfr.rt£jn Su tais, kurie 'riekia pakei^ 
sti visuomenę, būtent, su fiujeristais. Ji domisi 
darbininkų likimu.-Jie, kaip u-..moterys, kaip ji 
pati — esamosios socialinės padėties aukos

1839 metais, netrukus į>o teisino, Flora grįž
ta i Angliją, tyrinėja Londone vargingas anglų 
proletariato gyvenimo sąlygas. Ji graudenasi. 
n? ūbauja. Ir staiga atsitinką • Įvykis, koris jai 
turės r.ep; prastai svarbią reikšmę-

K-’ į- m> <, ępsilauko Redlamo psichiatrinė- 
ri- j*t’ *ink-na ; atsižiūrėt i vieną prancūzų tau

tybės ' pamišėlį. “Jo pamisimas retos lūšies. — 
aiškina .jai tarnauto jas. Jis laiko save dievu. 
Tai buvęs jūreivis, jis daug keliavo, kalba - vi- 
vom kalbom-; atrodo, jog būta gerbtino žmo
gaus.” — “Kaip jo pavardė?” — paklausė Flo
ra. — “Šabrije-” — Flora sudreba. Iš tikrųjų 
tasai Šabrije (jo pavardė rašoma ne Chabrie, o 
Chabrier) beturi nieko bendra su buvusiu “Mek
sikiečio” kapitonu.Tačiau jų pavardžių skambe
sio tapatumas Florą sukrečia.

• “Ak sese mano,— sušunka beprotis. — sese 
mano- patsai dievas jus siunčia Į šią liūdesio 
vietą — ne manęs gelbėti, nes man vis tiek lem-_ 
ta čia žūta, bet gelbėti idėjos, kurią aš atnešiau 
pasauliui. Klausykite! Jūs žinėte, kad aš esu 
jūsų dievu atstovas, mesijas, |rtskelbtas Jėzaus ■ 
Kristaus. AŠ atėjau užbaigti darbo, kuri jis nū- 
iwlė. Aš latėjąU pūhaikinti visokias vergystės, 
atėjau išvaduoti moters iŠ vyno jungo, vargšo - 
iš turtuolio jungo, o sielas — Iš vergavimo nup- 
dėmėi” ’ 1

Ta kliedinčio žmogaus šneka Floros pet 
daug nenustebina. “Jėzus, Seh-Simonas. Furje 
kalbėjo; irgptąipjŲ-g i'Ašo ji.

“Sese-mano, — tarė jis. — aš tau Įteiksiu; 
atpirkimo ženklą, nes tave laĮkau verta Ne- 
Uimingasis .tiesiojo., prie,, širdies ,apie tuzįną., 
šiaudinių kryželių, apvyniotų juodos medžiagos 
skmute ir raudonu kaspinuku- Viršuje buvo už

rašąs: Gedulas ir Kraujas. Jis nusiėmė vieną 
kryželi ir padavė man. sakydamas: “imk tą 
kryžiuką, prisisek jį prie kiūtinės ir eik per 
pasauli, skelbdama naująjį Įstatymą.” Jis pri- : 
klaupė ant žemės, paėmė mano ranką ir ėmė 
ją sjwusti taip, kad vos nesutruškino, kartoda
mas: “Sese mano, nusišluostyk ašaras, netrukus 
dievo karalystė pakeis šėtono karalystę...” 
jį paprašiau, kad paleistų ranką; jis paklausė 
manęs neprieštaraudamas, parpuolė kniūpsčias 

atht žemės, ėmė bučiuoti mano suknelės apačią 
11* kartoti, springdamas nuo ašarų ir kūkčioda
mas.: “Ak, moteris - dievo motinos paveikslas 
žemėje! D žffiShėš jbs nepaiso! Tie žemina ją. 
įraukia Į purvą!” Aš pabėgau nuo jo. -Aš irgi 
verkiau”

Ji paklausys “bepročio pranašo”. Jo ’ragi
nimai labai atsako giliesiems Floros siekimams, 
jos susikurtam -savo pačios paveikslui, joje glū
dinčiam išdidžiam poreikiui būti ĮšįmiĮhi?; Flo
rai dabar rodosi; kad ją šaukia pats dievas. Pa
mišėlio lūpomis bylojo dangų. Ji dabar žino.kad 
ji hūridrta, kžd ji išrinkta. Ispanų aristokrato 
neteisėtai dukteriai pagaliau ’įšąi^cęja, ■ kekįa- 
jos dtflįa: ji liūš 'proletafjato mesi jas'.'

1840 metais .ji išleidžia “Pasivaikščiojimus 
■ po Londoną”,tkur aptašė-'darbninkd' skUrtfc 
Anglijos sostinėje. Jos megaiomanUę ‘ ^eki&ido 
jarbuti'logingaf Svarstydama, koks darimm-

kams galėtų būti geriausias kelias išsivadavi
mui lamėti, - ji prieina išvadą, kad geriausia 
jiems būtų sudaryti “klasę”, “kompaktišką, 
tvirtą, neišardomą sąjungą”- (Tai šūkis “Visų 
šalių prietarai, vienykitės”,kuri Marksas ir En
gelsas paskelbs po kėtverių metų, 1847 m. Gana 
Įdomu pažymėti, kad tas pats anglų proletaria
tas Engelsui Įkvėpė vieną iš jo pirmųjų veikalų, 
o 1876 m. Van. GAgiii padarė tokį stiprų Įspūdį, 
jog jis — kaip iri' Flora — nusprendė tarnauti 
paniekintiems evangelijos skelbėjais). Ji
išdėsto shvo'teiginiūs veikalėlyje “Darbininkų 
sąjunga”, -kuris' pasirodo 1843 metas, o tuo 'tar
pu aktyviai veikia tarp Paryžiaus darbininkų. 
Tačiau to jhihnegana- ji turi visur skelbti gėrio 

, žodį. 1914 metų balndžio mėnesi ji išvyksta i il
gą pioĮ>agandoš -kelionę po Prancūziją. ’ y

? iie jpętt (stipriausios sveikatas, / Ficj a 
tiesiog kai*štligiškąi uoli. Pro Osora, Dižoną, 
'Saloną, Sent-Etjfeną, Mak'on’ą ji pasiekia Lioną, 
Avinjoną, MmrsriĮ. Į

? . ' (Bus daugiau)

...T, .PATS SKĄlTYk |R KITUS PARAGINK 

-'NAUiifNOS" 1

F M-v l'•T«‘inh*] 13.



VAKARŲ VĖJAI
Lioderaiu^ poeziio* knyga, b aina 5 doL Minkšti 

_ x eželiai Pąsiųsmie poeziją, .ai atsiusite pinigus 
. - ' tokiu adresų

Aujie^os, 1739 S. Halscai Chicago, IL 60608

DR PAUL V. DAUGIS 
t G . OYTOJAS IR CHIRURGAM 

^-v.W*.. <:hcsJ*r C^nnwnily Uiaiket 

airs-šffūrU;

1?34 i lAui&dm Rd, W<wtcL*K*c, tiL 
VAJ_ -slX)& 3—3 (Urbe dieaoaL 
ir 1 

TeL

£ i “Lietuvos Aidai”
K
J!’J KAZE BRAZDŽIONYTs
JSL Programos vedšįž

562-2727 mIm 562-2728.

f Kasdien nuo pirmadienio iki penk- 
ndienio &30 vąL vakaro.

yt>os laidos iš WCEV stoties,

Marijona ir Juozas Meilūnai, nuotrauka prieš

(312) 226-1344

-__£----------—

FiinęrąĮ Home and Cremation Service
Charitė Stasukaitis 1729 S. Halsted St. 

Chicago, IL 60608
24 Hour Service

T£l— 233-4Ž3J į

;e ’ -Uil-820U, Bagt 0605d •

Sc Petersburg, FK, 12:30 vai. p,p. 

iš WT1§ stoties, 1110 AM banga.
2646 W. 71st Street

DR
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l'TOJAS IR GtflRŲAGAi
^,lAĮ.y ■ p

■' ' §- n -Wėtiį ‘.iū&d-Btr»ėi • '■
■^U.-p^j.1 #u*iUu;iQįj..

JHjnois • 60629 ■ ' j 

Teki. 778-5374 • '!

, -Dr uLLLKAVALlūNAis

-Vidg-o ir. kraujo; 4^^.-:&ęęiurur- 
. ./miš .—
Įoidį sytiįęąįį-.'“ d ,r ;- ’ A .

iiemo-

DR,. RANK PLEURAS
G?TQMĖTRiSTAS^

LkLĖA ūmų ViSKAl 
/. ’Žįst:'&Ci'eL 737-5148 

■jr - - Pribuko, ■i.žj uua
ir cbtULi leases '.- . V Y
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'■ ■ K

Dr*

I
i
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Praeitą pirmadienį Dangaus U.Akai kab-ėri nemokėjo. Bet 
Karalienes uapmese
sumą metų sulaukusi gerą kata
like ir lapai kilni moteris Ma
rijona Kasai skaitė - Aį.eiiųjii&nė

Ji buvo kilusi iš Šeškų. kaH»o< 
esančio vLai netoli Panevėžio, JĮ panevėžiečiu, č 
gimė ir užaugo didelėje Kesa#--.} -žyiniai anksčiau. Tai buvo Juo
kių šeimoje. Josios motina buvo- -zas G. Aleliūnąs, už ,ją:,; gerokai 
Mag'dėten:< o tev^s buvL Įtasys- 
kąsarskis. Ėė tėvų,’, buvo 7kyak

palpiOGtą< Ęųyp Įsiminga, pasiekusį Ba]ti-

ŠUSIKINKIMV
P KABĖSIMAI" •• ’ ' ■! '^ai‘ Nyd ,y?eifa

htūjų. . ''.įy.ž'iV
, ■ ivezmpįne .ijjptyyy, ■ privežė 

Chicagos Lietuvę Suvaiįįęcįu l sįų ją' j Ąjuėnką ■ 
^Draugijos: įffį^nęfcinis nhfiijArfjįiįckg /įd
sirim.imas" įvyks; penJaameiųy yęįp tos Jamies ngouyo ' riądušįJ 
gruodžio Į3 d. 1 -vai. ,p. p. Ayelfo 'Ėsn buvo suriku jąyasti.* To me;

:■ ;.Kojas, saleje,.4500 Taiiivitn Av^j.y^.LietnAbuvricaro'ytštovų^.^ 
hJariū prašomi atsilarikjytr ii£s: - vergto- -Rusai lietuviu š KnaUdis'-; 
bus renkama valdyba 198ii ijąed jo. .Ne taip''ziatmihL kM'p. s^j}<hėš- 
tarus ir yra daug ' reikalų
arti. . ' J-jj.-k'Jmihėjo iš.lietuvių derlmgjąįišias
i Po susirinkimo bus vaišė&k

sit iru imas'
gruaažio 13 d. 1 vai. ,p. p. Aiielfe

: d aro- kom tinistal, ■ .bet r

žėmes' savo kolonijoms'Įr..yerjtė 
:E.:Strungys < Ijetūvius rnc^MA?z

§j -j; 1 Aki3iaviriius:;-Alarij6na,; tėvu ' tR 
r. t . .. - ■t broliu padedami; 1909?metu

P Aš. galiui :bet kuo patjKėti./-žčIid'-Ž ’dieną istužiavo -į 
:suįsąi/gajkad yra ĮĮeitikėdnąNąJ ką< L-L7: k’ L 

(Oscar Wilde) i-;

j į
niūrės postą. IŠ ten ji atvyko i 
Čikagą, kur turėjo pažįstamų 
adresą.
Čikagoje ji susipažino su kitu 

na atvažiavusi u

$jglp rHtf'ttfJsdp hri plftu lWu- t 
vių nęhvV<-‘- Vėliau kai b d ve rh- 
lUĮitą de įCalb kuriuiosi ūterija, 
tai Afęliiiuąi'buvo priėji lie
tuviai.

Jie pasistatė savo nam<| 116 
&>utU-Eleventh Sh Tame name 
jiedu gyvenimą praleido, 
hadą de įtalfo miestelyje buvo 
įstęigtą rądįjn stotjs, tai buvo pa- 
skįr£a. speciali vąlapda poniai de 
Kalb Uętuyąitei, ten įsikūrusiai 
prieš 60 metų, pasistačiusiai pui
kius ir švarius namus, irau ginu
siai du sūnus ir dvi dūkias, ku
rie de Kalb gyvenime turėjo tei
giamos įtakos. . Į

! Kartais nuo karto Aleliūnaį at-, 
! važiuodavo į Čikagą senų pažįs- -
tanių aplankyti. Be visų eilės j 
kitų žmonių, Juozas gana gerąjį j 

, pažino panęvėvietį Vincą Poškų, 
kuris jifo metu buvo pradėjęs 
dirbti Naujienose. Poška jam pa
tarė ursisaxyti dieimįstį. kurį j
jis skaitė ilgus metus. Čikagoje | 

: tuo metu buvo kitų laikraščių,' I 
bet Naujienos Aleliūnams labiau J 
šiai patiko, todėl jie ir nasirinkc ; I 
Naujienas. g

Vincas. Poška buvo AĮęĮiūnie- | 
nė» kaimynas Katebkių kaime i | 
todėl 'jĘs- aprašydamas Ajejitmų ‘ į 
sukaktį, pasirašė Kaimynų. Tai 
buyo senas kaimynas, dat' įš Pa- 

' nęyėžio feką.
kį§. T^tŲs.'^ųVp.-.^^i^ įe rei-‘ ' Aleliūnaį yrą labai sena lietu-. - 
kMo- pįpįgųiheipė^į. .''. 7 ■ ' : viška pavardė. Kalbas žinantieji I 
j., fčika^įe ‘-žmonės tvirtinę, kad Aleliūnąi
/iš. PęiJevę^a .Žjtyj^isi^' -jauną! buvo nepaprastai geri giesminio- 
^ietųvąįtę j A.;. M4įijhn.4' -Ęįarv- i irai- Jie. mokėjo iaai gražiais bal | 

daug , sais giedoti .^Aleliūja”. Kas gię- į !
jkail^ Ąj>ti Ware: da “Aleliuja”, -tai yra. Aleliūnas. i |
susitgpkti.'. Į^r^ceję jiėfns nei1 Kalbininkai tvirtina, kad “Alę-; t 

<'h'ėi svoSu7..Vierišs kitu įiūja” - yra neišveręiąmas žodis. į t 
^ą^tįk^:iF:ū^i-^'D.aųg_žodžių Iš Artimųjų -Rytų jis atėjo Eu-į| 
jjg^reįkėjprs .jA’A..AJ : 4 - rpposDi'per Gmridją ir Romėnų ;| 

; imperijas. Iš Artimųjų Rytų’ ;
■ ąn^skaįtįy .gf^io^ęs-.. vieną Ei-' “Ąteįiūja/’ nusivežė .Aleksandras. ‘ : 
ėtą sanjįųL-’Jiš; ^yjaygerasi/teisin-' Didysis, kai jo kariai pasiekė Įn- i į 
i'gąs ę^^įnįnk^.iĄu^ sįię^iius dijos-pakrančius, Afganistano kąį į Į

GAIDAS - DAIMID

,'kai;- uua’igęš. Jiipžąs Amerikos

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel 927-1741 - 1742

Telefonas 523 0440
MODERNIŠKOS AIR-CONPH1ONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

LUNAS: SEIBU TLS
NA-STVj yuSLXS'.I.V.

. SfATQSkcHfaUfcGWA
? 7Vxat:63rd Street
•ics; antrad'.'!—4 pėįuėL ■

-tencfĮBS <4t 554ž

r lurida

-tos, inkstų ir šlapume 
takų chirurgija

25 CENTRAL AVK 
'etersburg, Fla. 33710 
•ih (813; 321-4200

H O V 1 N G
><lr<urt*a • p»rkr»ustyT2sr 

iš f*«lriy »*shw^
ANTANAS VILIAUS
376-1382 ar 376-5991

.-.AUSTYMAI

Lndiro*! — Piln*
ŽEMA KAINA

; Mimarn Master Charsr 
ir VISA kortek*.

P ERiNAS. T»I. 925-K43

L Ji THE BARČUS
; f ' ■ z'. ■

R ,31 JO i6tfrtOS -YiM-ANOOS
» «- j , v .lt D * , '

Ė.^Ladieniais ir sekmadieniais
.,uo 8:30 ik »:30 V»L ryti

itotieą.-WOPA‘- 1490 AM

MjrąveH*. F»rlr-_
' . • . • ‘'

• Tekt 778-1543
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' ■šio' krašto ji' nebažino' Ariu* į ’ ? N " ’ / . [ ;
____ :____ _ . ■••', ■■■ ? Ji.. jti ^raukrųs. t lik biHm -pąkyįėstas; - Vėliau ‘'Aleliuja” pasekė ro-. i 

M?tvMIęiŲĮaJi-&bi-uvė įnėnai ir išvežiojo, pc visą raka- j ' 
įdžio ' darbus, rų Eųr.ppą. Bet ‘‘Alęhūjos” šak?!
įgasjtmedzius kis yra-lietuviška. Hebrajiškai p: 

^haldiruh” reiškia didelę.viltį nė • |

ti jraiikius. t Jis? biiyo.-pakviestas

■(?ifbti.rvaffius'1mędžiio j'darbu;
-- ‘ y; JhJuozas būvor na^i^

iksmų Kalėdų, ir laimingų. Naujųjų M.etų ••Jis pągįpo;' Kobęjkiį/kąime, bu- 
■,;j;Mfr..¥ųsiąi^-įarp'-ųĮ^^J.^rkĮlcmet- ____ _
L .' J tų. af^ui^ė luto-Panevėžio.. Jis Artimųjų Rytų-tautos, po kurių 
;' /' ‘^■•■jljiokėjo ne-vien piaūstyti lentas, giedojo Aleksandro Didžiojo ką- 

Het į-kitus medžio1 gabalus, reĄ riai, žygjuodaun i Indiją,-tąi yė-
i J. ji£l&Įinguš. statybaii . • į liąų giedojo romėnai 'užėmę Grai

Ve-I ŽJją ir pąmiąėję “Vilties džiaugs
j?/ .-g rijovybė' pasiūlė.'Juozui didesnį! mo”- melodijas, išnešiojo jas po
■ L;-j? iri'-pąkvietė.. vykti- j Europą. Tas me]ioęįįjas Nfįndam

■ - Žėlb, kur. jie.'lūžėjo dirbtu- . go dainininkai ir atvežę jas Į • į 
’' ." ■ -.'I? Vėlę-' Juozas su . Marijona; susita- Panevėžio miškus, kuriuose • at-11

Li i- Jr ’s-važiavo. ; ;T e n garsį mėgo kartoti Alelįūnai
"i Kuimyno kaimynas

linkime visiems , savo klientams^ 
ir draugams

NAMŲ. GAMYBOS LIETUVIŠKOS DEŠROS 
ANTANAS ir VIOLA PLlENIS,rSav. 

bei sūnus JERRY"

i .33 Lithuanian Plaza Ct, Chicago, 1 U. 60629 -W*1 prad^° :gyvenimį- ?

Tel: 436-6888

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIU IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS 
IR PAŽĮSTAMIEMS i ■

Donald M. Petkus •,

$ Donald A. Petkus "
Mr. ir Mrs. Lawrence Gasunas

jędojo Aleksandro Didžiojo ką.-

Linksmų Kalėdų .ir Laimingų Naujųjų Metų 
. . visiems. draugams ir klientams linki

; A. LAURAITIS
INSURANCE AND REAL ESTATE 
4651 So. Ąšhland Ąve,, Chicago, Ill, 

■" Tėlef.: LA 3-8775

Linksmų Kalėdų ir‘Laimingų Naujųjų Metų

DOVYDAS P. GAIDAS
• ' ’ I * *• -■ *’a - - '

GERĄLDAS K 1JA1M11)
.. EUDElkiO KOPLYČIOS 

i* v frentutag-e Avenue

l ; .. 4330-34 rSp. California Ayenue
- - *'; fcAfayette 3 ■ 0140

N?
‘ i. MODERNIOS • AIR-CONWTIONED KOPLYČIOS

j bjgCy—ątUlį ' Į. Į »■—i■«*■—■ i. J.

2533 W. 71st Street
1410 So. 5uth Ave.s Cicero

TRYS MC-95RHBK0S KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU 1 oMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE E(.-.,EKAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, Iii. 60650 
Tei..*. 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ I.AIDOJLMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VAh’CE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
1.ACKAWICZ

Laid;.-»?\ių Direktoriai

2424 West 6'JHi Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
l ei. 9744410

■last-" >>’

YAS AITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

wr--———~—
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PAGRINDINES I KN KUOS opozicines c.KI pfS

Kuli remtųsi deirokratiskai iš
rinkta "’vi dd’ niyxmo-

lu būti garamuctos laLvo apsL 
;r nepriklausomybė 

oe. N. neieiškia pretenzijų i 
s rytine- teritorijas (kaip 

grupės).
Len 
kites opozicinė

Ncprikiausomos Lenkijos Fe- 
(1 era ei j a (Konf e< 1 eraci j a P< ijsk i 
Nicpodleįlej) tiki, kad “istori
jos vėjai nušluos tuos “Lenkijos) 
valdovus”. Tradicinė dešiniųjų 
politinė grupė. Įkalinantieji K- 
FN vadovai buvo paleisti po 
1984 liepos amnestijos.

(ELTA)

JL.ėsvosios Europos Radiju' 
spalio IH biuletenyje is-pau*~ 

Mintas iš>annts Teiesos Hanickos ne, visų Vidurio ir Rytų Euro- 
straipsnis apie vienuolikos pa- pos tautu 
grindiniu Lenkijos
grupių. Štai jų pelitinio profipo 
bruožai:

Kovojantis Solidarumas (So- 
lidarnosc Wajczaca) sieką “lais-i 
ivos ir nepriklausomos (Lenki
jos) respublikos, kuri remsis vi- 
įsų jos piliečių solidarume”. Su 
‘dabartine va]džia “negali būti
susitarimo, su šia sistema negali ( liNtiniucoe’’ kraštuose, 
įna sutikti’ 
vietinio bloko ir Sovietų Sąjun
gos tautu nepriklausomybe- idė- 
rją, bendradarbiauja su demok
ratine opozicija-kitose Rytų Eu- 
:ropos šalyse.

Visuomeninės
Komite\a> (Komitet Operų Spo- 
Jecznebo) visoje Lenkijoje orga- 
iiizuna rezistencijos ratelius. 
Jo politinė orientaciją socialde
mokratinė. Reiškiamas sclidaru- 
inas su vi-omis “sovietinio tota
litarizmo ir imperializmo paver 
gtemis tautomis ir su jų kova už 
^leprikjausomybę ir pilietinę bei 
-religinę laisvę”. Anot KOS, len
kai turi apsiprasti su faktu, kad 
jie negalės prisijungti prarastas 
lytines teritorijas ir, drauge pa- 
Išlaikyti naujai įsigytas Vakarų 
žemes. Lenkijos ir Vokietijos 
Santykiai turi būti^geri. 1984 m. 
rugsėjo mėnesį KOS paskelbė 
korespondenciją su ‘‘Lietuviu Pa 
kaulio Kongresu”.
: Laisvė — Teisybė —N eprikl au 
Įdomybė (Walnosc - Spraviedli- 
jWosI - Niepodleglosc) ragina len 
kits sukurti pogrindžio valstybę?

suki I i i ii as pa 1 a i dot > j 
pogrindžio! sovietinę imperiją.

Išlaisvinimas (Wyzwolenie) 
yra įsitikinęs, kad komunistinės 
sistemos neįmanoma reformuo
ti ir k ul SSRS žlugs. W pasisa
ko prieš rasizmą ir nacionalisti
ni ekstremizmą. Reikia užmegs- 
ti ryšius su disidentais ir opozi
cinėm^ grupėmis kituos “socia- 

kurie visi
SW remia visų so- turi teisę į tautinę nepriklauso

mybę. Lenkijos santvarka turį 
I būti parlamentinė demokratiją. | * »

Lenkų Socialistine Darbe Pat- 
I t i ja (Polska Sočia listyczna Par- 
tia Pracv) buvo įsteigta 1981 m.

Rezistencijos sčecine ir leidžia pogrindžio laik 
j rasti. Jos tikslas — atnaujinti 
Lenkijos socialistines tradicijas., 

‘‘Darbininko” Grupė (stengia* 
į si sukurti demokratinę sociajisr 
. tinę partiją. Kadangi su valdžia 
( negali būti kompromiso, nepri- 
i klausomybę tegalima atsiekti iš
vysčius tvirtą ir gerai organizuo 
tą politinę opoziciją Lenkų so-į 

! cialistai turi siekti sistemos nu7 i 
vertimo.

Nepriklausomybė (Niepadleg-1 
lose) nesutinka, kad komunisti-^ 
nes sistemos rėmose galima at
siekti bent dalinės laisvės aj' ri- 

i botų teisiu- Reikia išvystyti ka-. 
, ringą pogrindį ir nuversti siste- 
mą. 1984 m. lapkričio men. gru
pė paskelbė liberalinės — de7 j 
mokratinės partijos Niepodleg-] 
lose Įsteigimą. Sovietų Sąjungai 
turėtu būti padalinta ir jos šu- j 
dėtyje esančioms tautoms ture.--

UAL UTATB FOK SALS

U MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS VAI nYMAJ 
® NOTA RlATAS • VERTIMAI.

?18Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENT051 ri 

f. BACEVIČIUS — BELL REALTI 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

REAL arrATB POt sali 
NmmL Zam4 — Partevtaul /

į212 W. Cermak Road Chicago, HL TwL M7-774J

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMC® ILGIEMS TERMINAIS 
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAI1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų
linkime

savo klientams^ draugams ir pažįstamiems

AUDHLA “JUOSTA”. v,
-STANISLOVAS YTJRKUS ! I! I

■ 2448 West 71st Street

Chieagoy Illinois. Tel.-737-5529

Linksmu Kalėdų švenčiu ir 
Laimingų Naujų Metų

Kalėdų švenčių ir Naujų Metų proga sveikina 
savo narius ir klubui prijaučiančius, linkėda

mi džiaugsmo, sveikatos ir daug laimės.

UPYTĖS DRAUGIŠKAS KLUBAS
NELLIE SKINULIS — Pirmininkė 

KAZIMIERA STEKAS — Vicepirmininkė 
ANTOTN ETTe KALYS — Nutarimų raštininkė 
ANNA CONDUX — Finansų raštininkė 
MARY RADŽUKĖNAS — Iždininkė 
ANTOINETTE KALYS — Korespondentė

PREMUA JAUNIMUI 
t

Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 
liūnų šeima savo mirusiam -sū- 
nuo ir broliui prisiminti skiria 
kasmetinę j

EUGENIJAUS KRIAUČELIC- I
NO PREMIJĄ.

Premijai skirti sąlyg<>s yra' 
tokios: j

1. Eugenijaus Kriaučc-liūno
1,000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
angių, ai kita kalba), veikla, or_'
gnizaciniu veiklumu, ar jauni-, _______ s__________________
mo vienetui (sambūriui, tauti- Į —————
nių šokių grupei, jaunimo cho-' žarijos ar paskiri asmenys 
rui. sporto būreliui)} geriausiai. kirkvienerių metų gruodžio 
reprezentavusiam lietuvius ir 
Lietuvą vienerių metu bėgyje; !

2. Premijai gauti asmenis ar' 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybes, jauni-* 
mo grupės, vyresniųjų organi-1

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

SLA 134-tos Moterų Kuopos t

iki
31

d. (pašto antspaudas};

3. Premijūotino asmens 
jaunimo vieneto tinkamumui 
Įvertinti sudaroma Jury komisi
ja, kurion po vieną atstovą ski
ria Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės jaunimo reikalams vado
vas Pasaulio lietuvių atstoyus 
paskiria šiaučėliūnų šeima;

4. Jury komisija,- aptarusi as-. 
. mėns ar vieneto • tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų daugu
ma iki sekančių metų vasario 15 į 
d. ir susitaria su Kriaučeliūnų 
šeima dėl premijos įteikimo lai-

ar

- j susirinkimas įvyks ketvirtadie- ■

I
 ni,gruodžio 12 d., 12:00 vai.,

Great American Savings patalpų 
se. 6201-So. Western Ave., Čni- 
ra goję. Svarbu, kad narės daly-1 
vautų, nes Įvyks SLA Pildomo- ko ir pobūdžio;
sios Tarybos nominacijos ir kuo- 5. Premijai asmenys ar viene- 
pos sodybos rinkimai. Taipgi _ tai siūlomi raštu, nurodant fiks- 
malonėkite atnešti dovana dėl J

. grab bag’\ Po susirinkimo bus - ------
Kūčių vaišės. ' ’

' C- Austin. įin. sekr. I

JAV R. L. B-nės Tarybos na
rių Jr astovų metinis suvažiavi
mas : šaukiamas š. ip.‘, gruodžio 
mėn? 21 d/— šeštadienį, 9 va J 
ryte. -JRegištrącija r—-Lietųyiįį’ 
T4įtfiriiį^^7i\;,N^Įnųėse} 
Seįrth Kedzie: Ąve., ęhięago, IĮi.

Suvąžiavimėbus peržyeigti nir 
veikti Įjarbai; ir jnĮ^tyt^'.gžjr^ 
ateitis veildai;’ ■

Tarybos narni atstovų parei
na suvažiavime dalyvauti. Be to, 
kviečiairri ir svečiai ar tai butų 
R. L. B-hės:nariai ar prijaučian
tieji.

Po suvažiavimo 7.vai vakaro 
toje pačioje salėje rengiamos 

’ Kūčios su iškilia menine prog-
rama, kurią atliks Leonilija Na 
kutytė.

Be meninės programos bus ir 
kitu Įvairumų, kurie praturtins 
Kūčių nuotaiką.

Pašvęskime vieną dieną me
tuose mūsų R- L. B-nės reika
lams. Skaitlingai dalyvaukime 
suvažiavime ir Kūčitiose. į

Į Kūčių vakarienę vietas gaji-. 
ma užsakyti šiais tel.:
737-0928, 778-5835, 434-4645.

MARQUETTE PARKO LIETU-j 
VIŲ NAMŲ SAV. ORGANIZA

CIJOS SUSIRINKIMAS

M. P. L- N. S. Organizacijos 
valdyba kviečia narius ir svečius ! 
atvykti į organizacijos priešine- j 
tinį susirinkimą, kuris įvyks: 
gruodžio mėn. 20 d. 6:30 vaĮ. 
vakare, parapijos svetainėje 6820 . 
So. Washtenaw Ave

Yra susidaręs svarbių reikalų 
aptarimas. Bus pristatyta orga
nizacijos įstatų papildymo ip pa
keitimų priėmimas ir kiti organi 
zacijos nariams rūpimi klausi
mai.

Taip pat atvyks garsus svečias 
lietuvius mėgstanti, buvusi ma-! 
yore, Jane Byme, pasveikinti 
mus su šventėm ir pašnekėti 
apie Čikagos didmiesčio judėji
mą ir kita

Po susirinkimo — vaišės.
Jnozas Ske/tn/r

li„j premijai tinkamimio moty
vus, ir siunčiami:

Eugenijaus Kriaučelūno
Premijos - Komsijai

12500 Pawnee Road,
Palos Park, Illinois 60464

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui Geras, inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas’ 
pirkinys. . .

Didelis, .gražiai Įrengtas bungalow^ 
Nebrangūs.

ŠIMAITIS REALTY

DĖMESIO
62-80 METŲ AML VAIRUOTOJAI
P *126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkan*. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland A y s.. 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

KAIP SUDALOMI 
TESTAMENT A!

Tuo reikalu jums gali daug 
oadėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Vietoj .kalėdinių kortelių ir laiškučių, siunčiu 
Naujienoms labai reikalingą paramą.

Linksniu Kalėdų ir laimingų r
' 7 Naujų Metų
LINKTVISIEMS GIMINĖMS. DRAŪGAMS

’ IR ARTIMIESIEMS.

Elzbieta Petkuniene

Naujienoms reikalingas raidžių rinkėjas. Puikios 
darbo sąlygos, geras atlyginimas ir trumpos valandos. 
Pasiteirauti galite telefonu 421-6100 arba darbo valan
domis užvažiuoti į 1739 S.Halsted St., Chicago, Ill. 60608

PASSBOOK 
SAVINGS...

Daily Qu»rt«dy

us for 
financing

AT 0U1 10W UTTS

IntKMl 
P»«d oh Srwig*

Mutual Federal 
Savinas and loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 

Peter Kazanauskaa, Pres. Tel.: 847-7747
SXXSSt KiM.ftMeFr 1.9-4 Thur. 9-1 lit.

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

I 
I

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St

Dėngiame ir taisome visi^-xi^ 
siu stogus. Už darbą gfrr&n- 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA‘f
6557 S. Tqlmcin Avenlrė 

Chicago, IL 60629?.'

434-9655 ar 737-171.

GOVERNMENT HOMES;
from $1 (U repair).

Also delinquent tax property.
Call 1-805 - 687-6000

- Ext. GH. 9617;- •/' 
for information.

Gražus, geram stovy, geltono, 
muro 3 butų namas — 
gatvės nuo Marquette 
Geros pajamos. Būtinai 
pamatyti.

•Skambinti 778-1796.

skersai
Parko.
reikia

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

į’TAISO ORO VgSINTUVUS,
* ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
f. IR DŽIOVLNTMO MAŠINAS į 
I , BEI KROSNIS.

Ile'ruą.n Dečkyj 
Tel. 585-6624 /

HELP WANTED — MALE-FEMALF
Reikia Darbininku ir Darbinihkiy

GOVERNMENT JOBS.
SI 6,040 — $59,230/year.
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805 -687-6000
Ext. R-9617

For current federal list

RENTING IN GENERAL
N u o m o f

Senior lady will share house 
with elderly lady or man. Own 
apartment. $150 monthly.

Call 247- 6309.

Gražus, švarus 5 kambarių bu
tas suaugusiai šeimai. Skambinti 
523-8262.

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 S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729‘So. CampbeD

Ave., Chicago, IL 60629.

M. ŠIMKUS
Notary Public?

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tai. 254-7458

Taip pat daromi vertimai, giminią 
'škvfctimaL niidomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai

Homeowners discounts
F. Za polis. Agent 

320816 W. 95th St
E*erg. park.: III.

<0642 K,^24-8654^ -
S’altra— ’ ':t

Advokatai ..

1 Darbo valandos: Kisdien: nUe 
« 9 vaL ryto iki fl vfl. vakaro.

aeštad.: nuo 9 vai. r. Iki 12 vai. i.
Ii pagal srūti tariTn^

Tet 776-5152
\ m? Wfirt 63rd Street ' 

Chicarb, ID. S082J

advokatu draugija 
V. BYLATTIS 

fr V. BRIZGY8 
Darbo ralandox:

Wno 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal ausitarimą

®40į S. Kedzie Avė. 
Chicago, HI. 60629
TeL: 778-8000

TOHNGIBAHIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(3120) 776-8700

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

e W8S Dorwv taboratorien, OM'ton of 
Sandoz, Inc., Lircolfi, Nebr«*lti M50L

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Friday, December 13, 1985


