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PRIEŠLĖKTUVINĖS PATRANKOS SUDARO 
PAVOJŲ IZRAELIO LĖKTUVAMS _ I

Jeruzalė patyrė, kad rusai atvežė pakraščiams 
saugoti laivelius • j

" r ... J f . ■ :< !. : .L .... . i . : . ' . .
Washington, D. C. — Valstybės departamentas pra- i 

nešė Sirijai, Kad Artimųjų Rytų taikai labai daug pade- ■ 
da, jei Sirija atitrauks naujas priešlėktuvines patran- 1 
kas iš Libano. ■ . ? .< a ;

Izraelio karo iėktuvai patruliuoja visą Libano teri
toriją. Jeigu Sirijos priešlėktuvinės .patrankoj sužeistų 
arba- mtmušti| Izraelio lėktuvą, tai Izraelis tokio dalyko 
netoleruotų., . . r . . ji

siąs i Rcmą. Bet Pazienza prhi- 
«rinęs Ja: viena ita'a su kuriuo 
ėjo šnekta Agcos reikalais. tai 
patarė jam dar pasimatyta su vie- 
nu politiku.

PAZIENZA YRA VODERNUS : 
GYDYTOJAS

Prokuroro Martelos pokalbio 
metu paaiškėjo, kad Pazienza 
59 metų Italijos gydytojas, gri-. 
vęs dakta.o laipsnį BelogiLos 
u niversite- e yra pūt raukęs i-ita
lą valdž’o.- kovą >u bankų suk
čiais, nufircs vadais ir narkotikų . 
pardavinėtojais. t

JERtJZALE, Izr. — Izraelio bet kada gali įsiveižti į Libaną 
įkaro’ vadovybe sekmadienį pra- ir pasiekti Sirijos teritoriją, 
įiešė Sirijai, kad ji tuojau kraus 
tytųsi iš Libųno-šiaurės. Birios 
vyriausybė suĮaužė veikusį- -su- 
lįtarimą; 'pąfrontėn atvežė Iš riu 
sų gautas priešlektūvines'patrah 
kas. Izraelio lėktuvai turi teisę 
inspektūcti Sirijos karo jėgų lai- 
komas- šiaurės Libano sritis.

Sirija žino; kid Sirijos karo < skintų iš padangių- 
jėgos, es^rčios ŠfaiKės LiM& Izraelio karo JjBgcSį pasiiyžtų 
npajėgs pastoti kelio IzrąęHa ka- net ir tpo atveju, jeigu ten bū
riams Izraelio kariai gerai brga- tų sovietų karo jėgų modernūs 
nizuoti, įveikia; suderintai,-’ avia
cija padėda pėstįninkam^o tan- nepajėgs pasipriešinti ■ 

saųgas.lzraelis. rigavojir pasiruošė bežada veik
lias strategines, pozicijas . šąlia tis į Sirijos laikomą LibanąJzra- 
Damaskp Ū? tas pozicijas Izraelis 
pasiėmė Libano;>--pąsienyę;ė-bu* lengviausia grąžinti Libanui ne- 
vusios Šiąn- “ - -
dien
pulti Dąmaską ąr\be^ųriį;Sį-i 
jos vietai-. ‘-

Izraelio lėktuvai visą laiką bu
vo r ir yra spartesni ir gudresni 

I uiz Sirijos lėktuyu< Sirija savo 
( lėktuvu neturi. Savo lėktuvus 
I Sirija gauna iš rusų. Rusai turi 
! kelis sparčius lėktuvus, bet Siri- 
f įai minėtu lėktuvu neduoda. Iz- jJ *• . ,
; raelitai labai lengvai - juos nu-

Pazienza įsitraukė į valdžios 
dal bą ir netrukus jis pateko į vi
daus reikalu ministerijos aukštų , 
nusikdtėlių ieškotojus.

Jam Pavyko labai lengvai su-1 
imti tikrus kaltininkus. Vidaus 
reikalų inirtisterijo’e jis uždirb
davo daugiau, negu būtų uždiri <

Prokuroras Martela nustatė, j 
į kad karo metu jis buvo įsivėlęs 

i partizanų kovas, o vėliau buvo 
paskirtas ir popiežiaus nužudy-, 
mc byloje Galų gale Dr. Pazien- : 
7.? mete-, visus darbus ir atvyko į 
Ameriką. Čia jis jau būtu įsitai- . 
sęs, bet italų vyriausybė parei- 
kalnynu kad JA V_ atiduotų jį ita- : 
lain s. New Yoiko ie;>mas paten- 
kino italų valdžios reikalavimą, 
ir atiduoti-, jį italų policijai, kuri 
jam utąjair^^ruoš teismą už kė- 

' lisjnušikaltinĮUs. i
Bet dr. Pazienza nenori vyk-f. 

ti į Italiją. Jis padavė Manhate- • 
no teigėjo skundą aukšliausiam 

; teismui persvarstyti,. kuris da- 
: bar ir svarsto visą bylą:

Prokuroras M artėja tūrėjo iš- • 
įskristi antradienį, bet jis neišva-, 
IJiavo. Dr. Pazienza jam patarė 
Pasikalbėti dar su vienu italų 
policijos valdininku, dabar gv- 
venančiu New Yorke- Prokuro
ras Marteli) tą padarė ir iki šios 
<1 ienos jis tebėra New Yorke. Iš 

albu aiškėja, kad Pa- 
dėlto buvo įveltas į 

.’arjos Pazien j Besitaręs su Agca jokiais rim- Agcos reikalą i r ne vieną kartą 
za. Savojfeiku jis buvo susitikęs tais klausimai 
su Mohameiu ai Agca ir tarėsi Rūdijimai teismui mažai ką te- 

reikštw i^rokurora^ jaiū pakakęs, 
is tekančią diriią jau skri-

daliniai. Be gėros aviacijos rusai 
izraeli- 

kai laužia Bet kokias S&įjpę ap- tams. Izraelio kariai pasilsėjo, at-

BŪTŲ GALĖJĘS NUKRISTI SPAUSMINIO 
LĖKTUVO MOTORAS

cky valstiją, Campbell aercdic- 
mą. Jis turėjo pakilti 190 pėdų 
aukštumom bet nepajėgė to pa
daryti. Lėktuvas pakilo tiktai 
169 pėdų aukštumomuuleidc 1,0-

Patys Amerikos politikai kaltina krašto apsaugos 
departamentą be pagrindo

j GANDER, Kan. — Kanados 
' speciv-.Iistai tyrinėjamtieji iiukri
tusi Amerikos įėktuvą, rado vi
sai liuosti, vieną nulenkusio 
sprausminio motoro sraigtą (šriu
bą). Motoras galėjo kristi j’van-j sį žemyn, pamažu pradėjo ieL-th 

; denyną o lėktuvas su 258 kejei-į Netruk. ;s lėktuvas pakrypo de- 
i vinis galėjo nuskęsti, bet Kana- 
: des specialistai pataria nedalyti 
Į jokių išvadų, kol tyrinėjimas ne- 
. baigtas- 
Į Amerikos poetikai tuojau ap

kaltino JAV krašto apsaugos de
partamentą,be t atsakingi pa’.tL

. yūnai pareiškė, kad šis tvirtini-
• nūs yra be jokio pagrindo. Kai 
' departamentas samdė Miami

bendrovės lėktuvą, tai tikrino,! 
kad bū,ų reikalinga apdrauda 
visiems Kalėdom važiavusiems !

ėlis mano, kad šitokiu keliu bus

• 'piĮkh^b^vbę. Izraelis gali lai- 
įykyti ajMek-ą- Sirijos laikomą4 bu- ‘‘
• įvtįaa. tįūku'terį’toriia. Rusu duo- 
-a ' ti, paki>ščių ląiyelfci -greiti pak-

Be to?.'-Izraebs. rrepisi^aukeis į njšt&h&si.saugoti;-besteli plauk- 
Libano .nepravedė.-iraujų ki^tų,į.tUjie nepajėgia. . ...
kuriais didieji .--rtankai-- . ■ 7 —---- —--- _č, .

Prezidentas R. Reaganas ir ponia Nancy pirma
dieni sutiko suvažiavusias našles ir vaidus Gander miš
kuos^ žuvusių Amerikos karių.

POLITIKUOJANTIS ITALU DAKTARAS PATEKO
• ' r r

• - :- -- # \ z . • * * , * ' * * * J

Italų teisme' iškeltos kelios jbylos,- o j is-patupdytas
•. . i eNew. YorkO -kalėjime y <

NEW/ YORK, .N.-Y.^.-Ital^Jialais. • .. .
prokurorė Ųano M artel a atvyko 
į New Ycrką, kad galėtu išsikal
bėti su 3P» metu

r JDidęlę galią turis prokuroras visų tų 
Martėla pareiškė, kad Pazienza zienza -'

ir kad Pazienzos

įvairiais .popJežiaUĄ ’/.Jono Pau’^ 
liaus II nušovimo ii bulgarų rei- Kad.

>u juo kalbėjęs prisipažino orga
nizavimą prieš popiežių. Aiškė
ja. kad ?iCea rengėsi išvežti.

Bet dabar Romoje paaiškėjo 
dar vienas dalykas. Dr.Pazienza

šinėn. ir pradėjo k i-lis 
Lėktuvui pakrypus 20’ kanų u, 
jis tuolau pasiekė pušnį ir ėgliu 
viršūne-. Jo nosis rėžė i kalno 
patilo it? ir užsidegė benzinas. Ne 
vienas keleivis nepajėgė iš-ig< 1- 
bč ti. •

Specialistai tvirtina, kad lėl.tu 
vas galėjo pakrypti, jeigu vien.) 
motoro sraigtai būtų pasukti at
gal. Bet nukritusio lėktuvo \ >sų 
3 motorų sraigtai sukosi pirmyn. 
Rasti abu lėktuvo rekorderiai, 
bet vienas rekordeiis gercki.i 
apgadint
telėt'o į pašlaitės akmenį, 
mę tyliautieji speciali-tai 
t*na, kad užims daug laiko, kol 

. ŪKroji priežastis bus mistaty a.į

kai lėktuvas stus-
Nclai- 

ir-

' apgavo smtaupu turėjusį Amb-
! rosiano banką $‘?0C 000 suma;
i Dėl šios sumos jis ir pabėgo iš 
j .talijos ir nebenori grįžti.

— Lapkričio 18 d. Vilniuje po-
i <ėdžiavo aukščiausios Lietuvos 
i “Taryba”. Leokadijai Diržinskai- 

tei suseniu “taryboj’ pirminin-
■ ku išrinktas Bronislavas Son- 

<?ai!a. o ;o pavaduotoja Vanda
. Kleikūnienė. j

— Antrnas Barkauskas yra 
aukščiausias “tarybos’’ pirminin i 
kas.

KALENDORĖLIS

Sekr- George Shultz, kalbėdamas apie terorizmą su 
Jugoslavijos užs. ministeriu Dizderevič, ginančiu karo 
meto terorizmą, kirto kumštimi į stalą ir sušuko: “kurie 
įsiveržia j turistinį laivą- kankina turistus, nušauna ser- 
gantį ir lavoną ižmeta į jūrą|?’r |

Gniodho 19 <1. N'rnczijus, 
Faustas. Gintautas.

*au sBuHfą?fp?>( srj

Vėjuotas ir šaltas. Gal. pas
nigti

Vakar Portugalijcj vyko rink: 
in:ū į parlamentą. senatą, rr i 
įvairiausias savivaldybes. Vakar 
taip pat. vyko nre^tų merų, >a- 
vrvaįdybiv komitetu ir: kitų kraš 
te ištaigų.‘ Iš viso. višaipe k rast a 
buvo 5O.$ĮC .atstovų, ne vien |i r- 

avivaldvbėras.

WASHINGTON, D. C- — .Pra-l 
eitą pirmadieni prez. ReaganasI 
su poni t Nancy buvo Campbell j 
stovykloje, kur buvo susirinkę I 
Gander nelaimėje žuvusiųjų ka
rių artimieji ir šeimos.

Prezidentas- palakė labai jau
dinančią kalbą susirink tįsiems 
žuvusiuju žmonoms, vaikams iri 
tėvams. Jis priminė, kad Ameri- ( 

f.-kos kariai-žuvo už Amerikos ir j 
• pasaulio laisvę. {Kentucky ka-1

..MADRIDO CENTRE MINIA SUČIUPO KETURIS .. rei vines "jau ,parvežė žuvnsių’U, 
tus, bet dar’ nė visi atpr.žnį-1 

ti. KarirLzūvo -gaurė, , ląvpnįi , i • ti-fetwn:n gerokai sųrsikmti. Užims FStko .
I ų Daųgiauria balsų :gavo p: em- 
{ įjo’-’o -Anibdl Cavajco Silva vad<> 
! .auj^ma -Socialdemokratų par

tija. Antroje vietoje stovi Sock - 
Treč’uie vįetoje ei

na komunistai. '
Socialdemokratai laimėjo U < 

i;ono< ir Oporto miestuo-e. A -i 
socialistų pand os gavo ap.v > 
onvcentu visų paduotų b. J u 
Komunistei surinko 16r< 
Diena pa-itaikė graži
Portugalai balsavo sekmadicr’. 

pirmadienio rytą jie jau žimrio 
rezultatus. Elektroninės priemo
nės greitai suskaičiuoja. Kūnu :• 
in laukia pranešini? laiškais. _

KUBIEČIUS - PAGROBUSIUS ŽMOGŲ

Santykiai su Kuba buvo draugiški, bet premjeras 
netoleiTios šio skandalo .<

lici ?.. Ji tuojau Įvedė tvarką. 
Pirnion eilėn atėmė-iš vicekon
sulo ginklą. Atėmė ir šoviniu at
sargas. Nuginklavo ir.kitus. Tuo 
tarpu Sauchez spruko f ban ką ir 
papasakojo tarnautojams kas 
jam atsitiko prie paties banko. 
Jis buvo paėmęs iš savo sąskai
tos 800 pezetu. Jis tvirtino, kad 
grobikai turėjo žinoti. Pinigai 
jam nebuvo taip svarbūs- Pini
gus ris būtų užpuolikams atida
vęs. bet jis nenorėjo, kad užpuo
likai atimtų iš jo turimus doku
mentus.

Atsin.dc- policijos automobilis.

MADRIDAS, Isp. — Kubos! 
diktatorius Fidel Castro panoro * 
Madride gyvenantį kubietį Ma- 
mel Antonio Senobe Perez Jis j 
įpareigojo Madride esenčius Ku- j 
bos konsulato tirnautojus pa-į 
grobti Sanchez ir atgabenti į Ku- J 
bą, kur ji< visai nenorėjo patek
ti. Jis vedė kovą prieš diktatorių į 
ir Madride turėjo draugų.

Kubos vicekonsulas, gavęs žval | 
gybos žinias, kad kubieti- San-! 
cnez maždaug tuo pačių laiku į 
užeina Į sostinės centrą esantį i 
banką ir atlieka jam reikalinga^ I 
transakcijas. Vicekonsulas Angel
Leon Carvantes, konsulo tarnau- 
toja< Abelando Lopez Hernan
dez. Ramen Barito Chanez ir 
Vanter? V. Toriuntos. apsigink- Į 
lavo g'nari revolveriais, sėdo Į 
mašiną ir iaukė prie banko. Ne- į 
spėjo Synched ’š banko išeiti. Į 
vicckon-ujas išsitraukė revolve-' 
ri atkišo n ir Irepe Sancbezui j 
hpti į pastatvtą ir užvestą auto-l 
mobili Ji> dar nenorėjo eiti, tai | 
kitas tarna”tojas istumė ii į ma
šiną ir rengeti važiuoti.

Sanchez žinojo, kuo vi>a tai 
kvepia, jL mašinon resėdo. bet i 
pradėjo šaukti: — Mane nužu- i 
dys, mane žmogžudžiai nušaus.

Praeinantic i ispanai atkreipė 
dėmesį į pagalbos šaukianti į 
Sanchez, suktojo ir norėjo patir- j 
ti. ka^ ria (i.irosi. Jie pamatė vi
cekonsulą. atkišusi rcvijverį ii 
šaukiantį Sanchez. Tuojau susi
darė apie 30 žmonių minia ir ne-! 
leido užvestam automobiliui va 
žiuoii pirm n. Kitas ispanas su- j 
>tabdė pravažiuojanti taksi iri 
liepė pastoti automobiliui kejia.

Kol apstojusi minia laukė prie' 
grobikų automobilio, atsirado po - j

i

Visi 4 kubiečiai susodinti į maši
ną ir nuvežti į policijos nuova
da tardyti.

Suimtieji j)i isipažino, kad .tie 
gavo įsakymą suimti Sanchez, 
nes jis vadovavo kovai prieš 
Castro diktatūrą. Jis reikalavo, 
kad visi Angoloje ir kitur esan 
tieji Kubos kariai būtų grąžinti 
į Kuba Castro privalo būti nu
verstas ir k!?šte pravesti demck 
ratiniai rinkimai.

— Ispanijon ir Kubos santy
kiai buvo draugiški, bet šitas 
skandalas viską sugadino. — pa
reiškė premjeras Gonzalez.

— Nuo kada valstybės parei
gūnai pradėjo grob i žmones lai> 
varne krašte. Jie turės aiškinti 
teisme.

R ;sų įsteigtos lietuviškos 
Rodinos” pirmininku yra Pra- 

na> Petronis, gruodžio mėnesį 
u’lauke> 75 metu. Kiti seniai pa
leidžiami pensijon, bet rusai k«- 
tc tokio ištikimo žmegaus nemn 

da, tai L’ nepaleidžia.

— Chicagos miesto komisija

Kar?

kol spec»aii<tai'atpažins: ’
v r 4 -''

GANDER MIsKE-AIŠKINTA
'NELAIMI ; “

GANDER, Kanada. — Kana- uįistu oarJį 
dos -pccialfctai aiškiną Gander; 
n.’ške nukritusio Ainerikos lėk-į 
tuvo nelaimę, ko riejo žuvo 258. j

258 karius ir civilinę įgulą ve- j 
žęs Mian»i-lėktuvas, paėmęs de 1 
galus, lekiosi kelionėn į Kentu- .

nesusitaria dėl bibliotekos ve
dėjo. Penki juodaodžiai Dari, 
kad būtų jifoas vedėju, o 5 bal
taodžiai nori baltaodžio. Vedėjo 
metinė alga 110.009
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Izraelis įsakė Sirijos kariams trauktis iš Libano,
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į vąldžiąjįr siekė pašalinti 
konkurentąj Jis norėjo už 
ti Lietuvą'Si^ šavą Poloęk 
riais. ‘ j ’, -■

Tačiai) Treniotą pasirodė vik- 
eno 
ian- 
spė 
m.) 
siį-

HAI

sakų Tai buvo keistas ir iki Zig- kryžiuočiai, o ypač Lenkija.
ruanto Augusto mirties dai gjau 
nefiasikąrtnjęa atvejis, kad Lie
tuvoje valdžią turėjo jai sveti
mas kunigaikštis.

Tas Vaišvilko bandymas su
jungti jauuą Lietuvos valstybę 
su jo pamėgta Vilnijos - Haličo 
kunigaikštija tebuvo labai t runt- 
pas. Berods, galima spręsti, kad 
Švarnas iš Lietuvos jėga buvo 
išvarytas Traidenio, kurL jau 
1269 m. turėjo įsiviešpatauti.

Traideniui tapus Lietuvos val
dovu (1269-70 — 1281-82), vėl 
visam šimtmečiui Lietuvoje bu
vo užtjkrinta pagonybės pe‘šva
ra. NoĘs. apie Traidenį “šiek* tiek 
žinių davė beveik jo amžini jkai, 
Ipatijaus ir Eiliuotinės kranikos 
autoriai, tačiau Traidenio laiko
tarpyje yra daug neaiškumų, 
nes jis mažai išty iminėtas. E et ir 
iš to, kas apie Traidenį yra ži- 
noma; galima apčiuopti, jog, ša
lia Mindaugo, jis yra buvęs XIII 
amž. žymiausias Lietuvos valdo
vas. Jis ne tik kad vėl įtvirtino 
Lietuvos valdžią artimuose rusų 
žemėse, bet buvo stiprus bal-

Tnidenjo kilmė lieka n> išaiš
kinta. Kas buvo jo tėvas f ’idas, 
Vilkas ar Gedvilas), ‘ pa* lieka 
spėliojimų srityje. Tiek tikra, 
kad Tradenis buvo kilęs iš tukš- 
tąičių. Tai patvirtina (akta } kad 
jis buvo Kernavės (prie N iries) 
kunigaikštis.
maitišką kilmę parodo ir j 
Jių pasikrikštijimas rytų krikš
čionimis. žemaičiuose tok 
todoksų krikščionių įtak< tada 
nebuvo galima. Pagal I] atijų, 
keturi Traidenio broliai (Bonza, 
Siiputis, Lesis, Svilkenis i esą 
buvę krakščionys, kilnūs 
ri vyrai. Bet toji kronika iepa- 
gailėjo piktų žodžių pąciar Trai 
deniui. Prie 1270 m. ji prs Ižioje 
pažymi: “Lietuvoje pradėj > val
dyti pašėlęs (kojunyj), n, doro
vingas, prakeiktas j r ne; ailes- 
tingas Traidenis”. Jis ten b gina
mas su žiauruoliai?: pSirijc ; An- 
tiochu, Jeruzalės Erodu. ] :omos 
Neronu”.

(Bus daugiau)

tęsi vįj piŠ^rikŠtijA
Per krikštą Timofė-

Dauiuantas, kaipi 
veiklūs karo žmogių Pskov ii pa I 

, - sirodė labai naudingas. Jis buvo
av0 I išrinktas Pskovo kumgaikš-' ;u ir t 
ldyj į vesitąmas Aleksandre Ne 'sk»o1 

’ * sūnaus Dįrnhrt) diikterj, s isigi-
m’niavb m Rivrikaičiais.

Per 35 n>etus rūpestinga tar- 
iU.ijdamąs naujai tėvynei (Dau
mantas mirė 1299 m.). Jis sulai
kė Livonijos ordino puldinėji
mus. Pačią Pskovo pilį ji- a juo
sė akmens mūrais, kurie lų,: šiol 
lebevsyUnami “ftuiuanto s>eno 
mis”. Stačia tikiu cerkvė ii yra 

•tuoĮvįs n.iųuaĄS i jsn ntjĮ 
^ikūię? nau.bje žemėje, jau 

1266 m. su pskoviečiais Dalinau 
tas puolė Našlėnus. Nen ji> ne
laisvėn paėmė Mindaugo ša-inin- 
ko Gerdento du sūnus ii- jų žmo
ną. są.vo Įęlą. GęrdenL, kuris 
po Tautvile nužudymo buvo ta-- 
pęs Pelockp kunigaikščiu, mato
mai. buvo užėdęs.-Daumanto tė
viškę Lietuvoje- /Tarp judviejų 
iki Qerdenio • žųyimo. (12€7 m.)

(iįdęyst)

luietUYOs karaliui žuvus, 
atardavo jc kietoje draus 
-xyu sritiniai kunigaį ii 
cju guivzs- Iki pat Tpai 
_pusavyje smarkiai kovoj 
-ugminkai ir jų priešai, 
.s drauge reiškėsi dvi s 
..e.ii. Krikščionybės išp 
. u pagonybės fanątįkąi. ari., 

sį'ū’-U, žinoma, uvų
44 ganą silpna. Prįę jos M. Jąų - - . - . .-. UtM. ^prįįla.jš ą.lik . BetTrcn^jj: ± ‘JT 
šunišką krikštą prięmųsiej feętĮ^-11'0 b šnipas (1$3-4|64 mj- 

-• r - * - - ' ■■ Jo-elgesys sų kĮ-Įkšęįoąiin bu
vo iššaukęs šių nepasitenki : mą.

■ Turbūt su Vaišvilko žinia i pri- 
' tarimų, buvę Mindaugo d ariš- 
i kioi t— orklninkai Trenįsti 1264 
j m. nužudė

Apie šio mirti sužinojęs, Vaiš- 
! vilkas ėmė telkti būrius Pinske.
Juodojoje Rusijoje surinkę savo 

’lėvo šalininkus krikščionis r už
di ikriiK' Vojūnjos ‘: Roma ■ i ričių 

- pa ga Ihą, ■ Min d a i j gi įtj š,-L ieį; y p j e 
ęiųė šeimininkauti, perse.'.roda
mas ir išvąrinėjamas' š£vc tėvo 
priešus, kurių skaičius yra buvęs

... A- ■ l - i-2§6.-¥£-Gerden.is prAjtairpė-* 
Pąvoįus atėjo ir pąciažp■ Mįh-.* - . : -a.. . .t-...,..

daugo užmušėjui paumaūtuĮ.'^u 
rip taeiąil VąiątdĮkaš vienas pats 
negalėjo įveikti. Jam peg Moon 

.su.-savo kariuomene; atėjo švo- 
geris-Švąrpas. kurio, tėvas Danie 
Įiųs.bųvo ką tik miręs-(1264 m.\.. 
Tadą VaįŠYdkas trėukė prieš pa-

■ grindinius priešus. ...
e -Ipąliąiis,•.mętraštiš- mini, -jęg
buvę .dij Mindaugo .'priešų opo- 
i’ieįjo.s centrai, Jouint, Di ttiiva 
prie Ukmergės ir Na.lšėnai. ?ra- 
dėjiis VaišvIi^^.jbeU'.'vien •: po-

aUį' 
įėję 
anie 
mio 
min 

su 
vės, 
.nėr - • , -

i sosto varžovą Tautvilą. T.

resnis- Jis buvo įspėtas 
Polocko bajoro apie jam gr 
tį pavojų. Treniota pirmas 
ip nužudyti (apie 126į3-12t

ųth pavyko tš-ągęlbėU įy p

Trailenio r ?. že- 
bro-

a or-

r ge-

.• Lietuvos valstybės Biza: -.įjos 
akėjimo stačiatikiai. Stip. esnė 
jęt.uyę^ buvę ^o-;
e, kurios uodys pąlauytųA. bų-;; 
o energingasis žemaičių -itnil1 
,s Treniota. - I
iad Mindaugą uųžudžim pi c- į 
aiusia įsigalėjo Lietuve, ę jo !

pągopybęs šalin. xkąi. 
mota esąs buvęs joks y -kit' ’ 

pagoniu, jog. persek .ėjęs
Tąd • yąjįšviĮkas . pįų-: 

-UgąįUSi XU.D^ ^0
-p iš A tąso , kalno, viępųc iyųo: 
/o sugrįžęs Į savąją pįi 
•rnuno krimto, bijodama-, sąyo 
ą likime, pąbėgo į, Pįiiską.,/ 
.‘yęhįo^ų kąip. Ipatijaus J jpQui. 
įsąispdajpazyųjęįoj. p‘ėp>ė 
.ętuyts .ir žemaičių žemėje7'

7 .jausią valdžią. Mindaugų. pa- 
iilhu. dalintis "jis kvietė L Rė
čka aną. veržlųjį Mindaugą šū- 
?-ną Tautvilą;- šis, feip pat 
amas1 vyrižįųkįps- vai džios, - &U- ■ 
ries kėlicįikį , įlietų bitVc ' sąi-p 
arstęs plačią sąjungą priėš'są-- 

. dėdę;/: f j J • j/jt 
Bėt žudymo - < sąmoksld ries 
mfaiigą-organizuiiant. Tu itvį<

padjęd^n^x(^pįgpikščm Gatąr- 
tb. Liiimbkįs .ir .Lmpąflos (Re
tort. Lumber,- LuhąĮlo-)} sp. ?00 
vyru p?ie . Į}augųvps susitiko 
Pskoyląn- gi-įztanfį' ‘Daumatiią

jo H’ti£. šat likučiais, išsigelbėjo, b 
kitaraė. Ifeucdaiito 'žygyje į pal
šėmis m<,Žiemą). ? ir pats 
žuvo.' Ajafe-jo-spaus yra žinoma, 
kad, j$č išaižė‘■-stačiatikiais. Jų 
Viepiąs. ' AuklŠMŠ bąvo tapęs 
•žyaHjį'f tsiįš ySšįtMpn- . .

, Yąj^ĮlĮįą y
nužMy*?' sąmękdrųHkųs ir jo 
suvięptyfbs Libttttbęs Riešus, H-. '

1 - v v * ‘ .-— g ■ . . - - » - --.y • ~ . — -
s buvo .aplenktas. Gal ii..tėf kitos ■ imti pilis, -Nalšehų Dąu-

ikrikįdjęs' M&fttejau* vArUii įr

■vo padarytą vien tedėi, kad 
vetio toliau nuo tikrosipą įte* 
'/oš. Mindaugui kritus, Ta ityi- 
s tarėsi tebeturis senąją .eisę

' ipantas, pabūgęs pakliūti' Taiš-i.kūpą,- Suksę tapo ję vasalu, Įdp- 
vilkuį į rankas, išbėgo' į-’Psudvą j muį-m. lęnims dokumentas 
,-u save šeimą, bajorais ir psdy-t pi rodė, jog N<S^ksė arkrvysku-

. dovais.. Įkandin ’ar 'drauge su pin ūžrąšė “visą savo tėviškę, sų-
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sidedančią iš žemių... dirbau 
nedirbamų plotų, \ kuriuos 
Našlėnų s.uyje iš savo tėvų bu-» 
vo paveldėjęs”. Matomai Jįlygo-J 
ję buvo įsitikinimas, kad ka y- ’ 
ėmcėiai Lietuvą g'eit įveiks ; 
Ęiliuotinė Livonijos kronika,, 
vadinama Šrksę ‘įpamaldžiu kar
žygiu”, pamini, kaip jis jau vė
liau (Traidenio laikais) dalyva
vę keliuose žygiuose Į Lietuvą.

i Ižioje 
Lietuvoje pradėj > vai’BįS'uiftti. krikščioniui, šis tuoj vi-

J1s šiems suimtiesiems krikščionims 
davęs laisvę, gražindamas taip 
pat Livonijos magistrui vokiečių 
k:. Itšėionis.

Vaišvilkas tačiau Lietuvoje te
valdė trimeti (1264-1267). Ūojiai 
remdamas rytų krikščionybės 
vystymąsi Lietuvoje, savo vals
tybės politikoje jis visai pasida
vė Romanąičiams. šių įtaka ėjo tų žemių jungėjas.

Traidenis praplatino vakaruo
se Lietuvos valstybės plotą, pri
jungdamas dalį sūduvių - jotvin
gių. Šiaurėje jis paėmė dali žiem
galių žemės, sėkmingai pmaiky- 

■damas jų sukilimą prieš vokie
čius. Jo žygius pajuto ir Prūsų

tiko jo tėvo likimas- Keršydamas 
už valdžios Lietuvoje atidavimą 
■j varnui,, kitas. Volinijos-Hnličip 
kunigaikštis, Levas (Danieliaus 
sūnus) pasikvietęs į svečius 
Vaišvilką nužudė. *■>.

Švarno valdymas (1267 1263
1269) Lietuvoje, užtrukęs nęi 
“keletą metų”, bet gal tik mėtiis' 
su viršum nes jis. mirė apfe 
1269 — praėjo, be žymesnių pėd- .

Kovodamas Livonijos ordino pu- t0Įj, jOg Vaišvilkas pagaliau 
seję pneš savo, tautiečius (pago- Spie 12g8 m. vyriausią vaįdžią 'i)

nis), neofitas Sukse viename žy- 
' gyje Aukųtaičių . . žemėje žuvo. 
. Ėiliuotinęs’ . kronikes ! autorius 
iam paskyrė keliolika- šiltų ei
lučių, .tardamas, .krikščionys tu- 

t rį randėti dėl -jo mirties”.------
U- daugiau tokių j. pabėgėlių iš 
Lietuvos, tačiau, tos rūšies sus- 

' kilimą jaųiia valstybė atlaikė.
Ta.o metu kitų pavojų Lietu- 

- va neturėję. Būdami užimti vie
tinių tautų sukilimais j Livonijos 

jkryžiiiočiai Lietuvos atžvilgiu 
taikėsi pasyviai. Jie esą tik džiau 

■ •gęsj kaip rodo Eiliuoti nė kro- 
ilikęj — tėvo atsimetėlio mirtimi 

;ir norėję padėti • įsiviešpatauti

Lietuvoje perleido ištikimam sa: 
vo švogeriiri Švarnui (1268-12,9

lb| m.), vedusiam Vaišvilko seserį;

. Vėl.į sąvo vienuolišką gyveiri-
Buvo niė sugrįžusi Vaišvilką greitai iš

Ų KALĖDŲ IR‘LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ METŲ 

linki

Euphrosine Mikužiūtė

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje iždininkė

Linksniu Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
sava nariams, Naujienoms ir visiems 
'lietuviams linkį 

' ** . »

Joseph Povilonis, į>;"rt. Josephine Masilionis, kon. rašt.

I'tlc.i \VeBgdlausk3s viccp Jėnnie Povilaitis, kasos glob, 
\ f I

Ben Jinėtfis, net. rėšt. J*atl Povilaitis, ižd.

Bernice žemgalis, fin. rast.

AMERIKOS. TIETUviu PILIEČIŲ IR 
PAŠALINIO KLUBO' VALDYBA

„•'..IR NARIAI .

JURININKAS 
. .'t. ■ 

Pasigėrė .patyręs, jūrini) kas 
ir eidamas įvirto į patvinu: i už- 
gatvio griovi Tai pastebėję po

licininkas bandė jį ištraukt . bet 
jūrininkas spyręsi,:.šakydt nas:

Pirmiausia .‘gelbėkite n oteris 
ir vaikus! Aš galiu palauk i..... .

LINKSMŲ KALĖDŲ- nf LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ METŲ

ALGIRDAS IR ALDONA BRAZIAI 
Justice, Ill.

Siunčiu Naujienoms labai reikalingą paramą 
sveikinu vsus savo draugus, pažįstamus ir 

artimuosius, linkėdamas

LINKSMŲ KALĖDŲ IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

JOHN JOKUBONIS

*“■ ■ i i ■■ „-At» Uįa“ S jx» J— > ■wajyg» «

Naujienos, Chicago, X JU. Thursday,. Petemi <t; U, I98ą
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Dėl suniinėtų tenka pasakyti, 
kad. pureišlęėjąiĮ arba, nežinojo, 
arba neatkreipė savo dėmerio j 
; plinkybę, kad po antrojo pašau 
L oio karo vien bcišev-ikinės Ru

jos kolonįalinės imperijos val
dytojai -Kremliuje pasidarė vie- 

: nūčė ir v 'sapųšišką grėsmė vi- 
: m laisvajam kįj'ąšądliūi ir kad 
' sttrrojo, laisvojo pasaulio, ka* 

i i lis pasirengimas yra palenk- 
t. s vfen gynimuisi bei apsigini- 
.'ji ruio šitos i grėsmės.? Antra, 
r Įtikčitina, kad Vašingtono-pro- 
. c ktuoj o me erdvęš ąpginklęvinio 
v . i tintojai turėjo jau tiek reika- 
J'nglj dujomenų, pagal kuriuos 
būtų galėję nustatyti jo pajėgu
mą, ką padarė; Vatikano komisT 
ją. Kaip ių . -žinotna, ne vien 
Tnklų .garkiybpje^, bet ypač jų 
j -ojektavirvo metu vengiama vie 
s ’mos. Be tei.-jėi jau .Vašingtono 
j-rojektuojamas erdvės apgink- 
ų vimas negailėtų išvystyti rei
kiamo pąjėgė’ipo, ;.tai Kremlius 
j’erc-ikalaūtu sies rūšies projek
to visai-nutraukti. Gi kas liečia 
kalbą apie. ginklavimosi išlaidas, 
tenka-'pasakyti,• jėg 'visada/Ų vi
soms ginkjų rūšims jos -buvo, 
yra ųę būs^deklėsr O.-kad ", erd
vės apginklavimu nebus sustab
dytas pats ginki avimasis, tai n’, 
čia nėra nieko naiijo.-bei 'lėjnįaji- 
čto pasakyta, nes, kaip-karų-is
torija rodo, jis pralietas clEęr pri
mityviais laikais ir be sustojimo 
vykdimas dabar. Ble .to, tiki ' gy* 
vos bolševikinės Rusijos- kblo- 
n i alinė imperija, siekianti ivišaisj 
Įmanomais būdas, ir jme^onėmis 
pavergti sau ir liktisį'daišyąjį pą-į 
šaulį bei iki sale jos haVjjarflaisT 
vųjų kraštų, pasir^ii^B^^inti? 
nuo tokiu siekių, jgėSlyngiamfiT

puolimui, taip pat nieko naujo, 
nes gynimosi metu pasitaiko at
vejų. kadą kartu tenka ir gintis 
it pultL Pagaliau neįtikėtina, 
kad Vąiingtnnas, būdamas NAT- 
O narys, galėtų kada nors gink
lų pulti organizacijos narius, ku- 
rjai ir pats priklauso. j

Siūlytojai spręsti konfliktus 
pasitarimais bėi susitarimais taip 
pat arba savo siūlymo metu ne- 
žina’cv ąrbb neatkreipė dėmesio 
į aplinkybę, kad per visą balse- ( 
vikinės Rusijos koloniąlinės im-( 
pęrijoę buvimo laiką, jos valdo
vui Kremliuje laužė ir tebelau
žo tarptautines sutartis bei ki
lūs savo įsipareigojomus jei tik 
visa tai tiesioginiai ar netesiogi- lr>s Nobelio taikos premijos. Pa

gal spaudą, pastarųjų — JAV — j 
Bernardas Lownas reikalavęs sa-> BUDAPEŠTE PRIMINĖ LIE- 

. vo valstybes ir bolševikinę Ru-! TUVĮ KALINĮ

niai netarnavo bei netarnauja 
jiems ir likusio laisvo pasaulio 
pavergimui. Gi nuo savo šitoje 
tkslo jie nebuvo bei nėra atsisa-' 
ke. iy irisai^ j siekia jį. Tai pa
tvirtiną ir jų pavergimai bei pa- pareTkimo neteko r.._ 
glemžimai nerusiškų tautų, už-_ tokį reikalnvima viešai 
puolimas Afganistano^ vis didė- p.lSta-a<is 
iąntiš ginklavimasis ir t.t... _ | suprantamas

Dėl’ JAV-; moksjininkų atsisa-! ; ...
kymo motyvų nuo talkavimo 
•Rėągano;. projektuojamam erd-j 
vės apsiginklavimui tenka pasa- 

• kyUu jog. neįtikėtiną, kad prezi
dentas būtų-iškėlęs šitąjį projek
tą, viešumon. prieš nustatydamas 
galimybės apie jo įvykdymą. Gi 

.'siūlymas priemonių i 
ųnui taikos pasaulyje ir užrikrini- 
jįnui jos Europoje yra laikytinas 
besąlyginė • kapituliacija prieš i

ALTO INFORMACIJOS

JAV LB Krašto valdybos pirm- 
Algknantas S. Gečys atsiuntė 
vckinir.uis naujai perrinktai 
\iner.' Lietuvių Terybps valdy

bai. drauge .džiaugdamasis- spalio' 
'9 d. .Įvykusiu abiejų vadovybių 
pasitarimu ir reikšdamas pagvi- 
d-vimą, kad tekio pasitarimai 
būtų šaukiami ir ateityje, o lais
vinimo darbo pastangos būtų 
i. rpųsavv koordinuojainos.

reikliu 
<skva 
įsiek- 
sa vy
tuose.
nuo-’

NEPRIPAŽĮSTA AMBASADŲ
- UŽGROBIMO

Šveicarijos užsienio 
ministerija pranešė, kad M
praeitais metais stengėsi į 
tį, kad vajstybiniuose nir 
bės registravimo doku me 
Lietuvos, Latvijos ir Esti/ 
savybės būtu Įrašytos S: 
Sąjungai, 

t £

Šveicarija tą prašymą a: metė.' 
motyvuodama, kad šveica ia ne 
pripažįsta šių Pabaltijo valdybių, 
inkorporąlijos.. šveirarija tūle-: 
ru<ča tų nuosavybių da' .utinį, 
naudojimą sovietinių įstai' ų, bet! 
jau nuo 1946 m. jas laik 
globoje, kol bus atstatyta 
tybių teisė veikti tarptau- 
tatymiį plotmėje ar kol įs 
jas paveldi riti valstybė.

Toki ’ paaiškinimą davę;

siją tuojau sustabdyti atominius 
bandymus. Rusijos kandidato 

rasti. Jei ši-Į 
būtų ii'| 

pareiškęs, tai būt' 
dalykas, nes k..,.

ir netiesioginiai, bet savo pa
reiškimu jis stiprintų Kremliaus 
propaguojamą taikingumą lais-1 
vieši ęrn 
reiškimas paredo, kad jis arba 
tyčia nutylėjo, arba nežino, jog 
vien. Kremliaus nesibaigiantis1 
•siekimas pavergti ir likusį pa-

• j ševikinės Rusijos kolcnialinė< 
jfl imperijos valdytojai Kremliuje.

' Todėl iki ši imperija gyvuos, 
utie jų, laisvųjų vakariečių, nu- į 
siginklazimą negali ir kalbų bū- į 
ti-

Kas liečia Europą, tai, jei ne 
Bet JAV gydvtoio pa- • g-toniškasis Kremlius, daugu

ma jos valstybių, įeinančių į sa- 
■vo Bendruomnę- jau seniai bū
tų nusiginklavusios iki tokio kie
kio, kuris tebūtu reikalingas vien 
viešos tvarkos bei saugumo pa
laikymui savo kraštų viduje, 
nors ju siekiamas susijungimas 
ir nėra dar atbaigtas.

Vakariečiu- akcija už taiką
i Kremliaus akyse.

stabiIizavi- .šauli vertė ir tebeverčia pastarą-
jį, įskaitant ir JAV, pasirengti 
'gynlmuisi nuo tokios grėsmės 

£>esąŲginė- kapituliacija p--S| jej įaį jjs žino, bet nutylėjo, ■ 
gydymu "° žygi.ipj arba dar.nežino, tai būtu įrody- 

ti.T TiŲ Vokietiją, gi per ją b--i i.mas jr aDja anos organizacijos ne- i
i Europą. . Į į nusimanymą tarptautinės poli-Į . Kniečia minėtą laisvųjų va- i 

:-’’Tš, gydyto jų tarptautinės orgv.-j tj]cos reikaluose ir apie Nobelio 
“hiž.dčijpš prieš atominį karą, ka-!’,j- • - • •• ...

kraštų prikĮauso apie neri premijoms tinkamų.kandida- 
"j&ism&b šimto tūkstančių gydy-

ginklavimasis -eis n? to5.iau.pKa<i’I tojtŲ'dvierns iš jų - 
Vašingtono projektuojąrnbš. gi;iIU,RtLsyokr-o antras iš JAV — s. 
las galėtų būti panąžrdotąU ir į i\i; gruodžio m. 10 d. buvo Įteik-

T KALĖDŲ ŠVENČIU IR NAUJŲJŲ
• Ą'ŲGŲiH ŲMETU'PfeOGAu* ‘ ’.Ų-

Antb-a-adoriaus Stoesselio pa
lvai kym;i Valstybės departtuneų 
ta- atsiunčia Amer. Lietuvių Ta
rybai amerikiečiu -delegacr as na 
;ių kalbas, pasakytas Budapešto 
konfe-erciįoje.

T s jų matyti, kad William Le- 
>.st Heat - Mcon toje konferen- 
<ijc. e užklausė Sovietu dele. .- 
ciją, kodėl Gintam as.

! nuteistas šešeriom<
! ti darbo
' lietuviškų eilėraščių, ' L_.i__ ._
’ atsispindi jo tautiniai jausmai.
Į Nancy Coolidge ‘.'kėlė, kodėl 
Į Sovietų Sąjunga Lietuvoj e,-Lat- 
Į vijoje Estijoje naikina religiniu? 
! ir tiems kraštams istorinės ver
tės turinčius paminklus-

Iešmai 
metams kalė 

lageriuose už rašymą 
kuriuose

ALGIMANTAS GEČYS SVEI
KINA AM. LIET. TARYBĄ

PRLC-LAUSTI POLITINIUS
PABĖGĖLIUS

Sen. Gordon J. Humphrey pa
dalė JAV senate sudaryti spe 
.ialią komisiją ištirti dabartinę 
procedū ą sjn-endžmnt politinių 
pabėgėlių įsileidimą į JAV.

Norima, kad nepasikartotų to
kie įvykiai, .kaip su ukrainiečiu 
Miroslavu ėMedvedu, kuris bu
vo prievarta grąžintas į Sovietų

. i ^ - - - ►■ ■■ - >j -’ —- - ’ i
. ; ’ - ; | pban- Ndlen. Sovietų įst; igoms!

Patyrus: ap.e sj pasiūlymą sc- j buvo leista nuosavybė pan ndotL 
n?.te, Amerikos Lietuvių Taryba Su žinia, kad tai nereiškia aneksi-' 
telegrama; kreipėsi į sen. Richard j jos pripažinimo.
G. Lugar, kad padėtų šį pasiū- j 
lymą pravesti.

> savo; 
t va[si 
iu H 
eis’J'-si 

d

Svei-i
carijos vyriausybės atstovas Ste-;

Išskyrus Naująją Zelandiją,- 
i nė viena vakarti valstybė fn-ma-.- 

(' liai nėra pripažinusi Maskvos su: 
PLEČIA AMERIKOS-BALSĄ verenumo Lietuvos, Latvijos. E«-;

Amerikos Balso direktorius 
Morten Smith atsiuntė " Amen j 
Liet. Tarybai smulkų pranešimą . 
apie planus padidinti trumpų ir 
vidutiniu bangų siųstuvų skai
čių ir galingumą Afrikoje, Arti-

tijos valstybėse.

inucsiifose-Rytuose.-Centro. Ame < tiviiž butą.

NUOMININKAS

— Labai gailiuosi,—kai r. nuo- 
mininkas namo šeimininkui, — 
bet ši mėnesi negalėsiu sumokė-

rika’e, Karibų jūros srityje.
■ Modernizuojami iki šiol .imu? i. ,|e™iutijkas. — Jūs man l ps 
doti įrengimai priimami nauji iri? tį'sakelė fr praejiCsĮ’ mėh?y, ir 
rinieriai, plečiamas koresponde-n ; . tris mėnesius...
tų tinklą-., prailginamos progra-i ■ U ----Ą1 
mos. , ‘ 1 žodžio?.

•Kak. per velniava?!—Trukia

— O argi aš neišlaikiau savo

: kartečių akciją, tenka pasakyti, 
komiteto nesugebėjimą atrinki-! Kremlius tekreipia į ją giet-

I čiausiai tik tiek dėmesio, kiek 
! joje randa medžiagcs savo pro- 
! p'agaridai prieš jų pačių kraštus, 
j Pamokymai jam nėra reikalingi', 

■/arimą, bet ir patys rakina si nuo nes- jis. žino, ko ris siekia liku- 
vžpucliku. į šiame pasaulyje, kaip visa tai

• siekti bei pasiekti ir pan... Antra, 
čia jis turėtų labai ir labai nus- 

‘tbbti ir kartu apsidžiaugti, kad- 
net šiandien ir ne vien tarp lais
vųjų’vakaru politikų. bet ir tarp 
kitos šviesuomenės randasi dar 
tiek daug, tokių, kurie arba ne- 

i turii tikro supratimo apie jo už- 
! sienio politikos galutinį tikslą ir 

■jo atsi'ekimuį daromus ėjimus, 
arba,’galvodami vakarietiškai, 
neima tai į galvą, nors visu tuo 
ir klaidina savo kraštu visuome
nę, sunkina savo vyriausybėms 
vykdyti būtiną darbą, patarnau
ja Kremliaus varomai propagan
dai prieš savuosius ir t.t.-..

(Bus daugiau i

vienas iš į
x ] j Kalba už taiką bei nusigink-
T ■ - - ■ . .' .

SVEIKINU NAUJIEčfAS, LtNKĖDAMAS IŠTVERMĖS, 
NEPALŪŽTI, ■ Ė ET. IR’' TOLIAU SKLEISTI

, ' TIESOS ŽODĮ:; :

cTiesąiirJaisyė<tiirixdaugiausia1 priėšų. O' jei nėra
ĄL AkoypfcijųĮ uĮjfefgvję,’.-tuometĄ^sigalį’ diktatūra.' ■

’ DRAUGUS’ ® ■PA'ŽĮSTAMUS,' 
LINKSMAI' PRALEISTI ŠVENTES.

...’ų' ■,. T r T-NN-,.įV-N’.‘ TJ- .• U' 
kViltbU Kalėdinių kebelių,;.skiriu Nahjienpins $25:

‘ 'I- /Ą ' Antanas Marma
NGIUCa'-■ ' ■- • JT •j.kĮ’ž'ąc-Tut ‘

Neįtikėtina, kad taikos bei nu-į 
siginklayimo skleidėja^, .apsjsąip 
gojimui nuo galimų užpuolimų 
•bei apiplėšimų, savo patalpose 
neturėtų įtaisę atatinkamų už
raktų ar kitokių priemonių. Gi 
kas liečia tarptautini gyvenimą, Į 

: Čia užpuolikais bei plėšikais bū-; 
j na valstybė prieš valstybę, arba j 
! net jų junginiai, kaip pvz.? 1939 ■ 
j in. Hitlerio sudarytas su Stali
nu. Gynimuisi nuo galimų už
puolimų bei apiplėšimų valsty
bės ir laiko tam tikrą kiekį gink 
■luotų bei apginkluotų vyrų. Lai
sviesiems vakariečiams tokia 
grėsmė buvo ir dar tebėra bol-

SLA 134-ta MOTERŲ ..KUOPA SVETKINA 
NAUJIENŲ redakciją, administraciją, skaitytojus ir 

visus SUSIVIENIJIMO; narjiis, linkėdama
LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ 

1986 METŲ• -"f ' . U ■

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ j AMERIKOJE- Ų
134-tos MOTERŲ. KUOPOS VALDYBA ir NARĖS

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
, i 1986 METŲ :

VISIEMS,-NARIAMS, NAUJIENOMS ' 
IR CHICAGOS LIETUVIAMS.

EMILY NAMCHAUSKY — pirmininkė, 
HELEN WENGELIAUSKAS—Vice-pirm-, 
ROŽĖ DIDŽGALVIENE—Nut. pašt. ir koresp. 
ANNA CASEY — Fin. raštininkė,

., JOSEPHINE MASILIONIS — Kontrolės Raštininkė
BEtNICE ŽEMGULIS — Iždininkė.

LIETUVIŲ ŽAGARĖS

Sveikinu Naujienų Redakciją, Administraciją, 
visus čia dirbančiuosius ir savo gimines, drau

gus ir visus artimuosius.

LINKIU LINKSMŲ ŠVENČIŲ 

IR LAIMINGŲ 1985 METŲ.

Vietoje sveikinimo kortelių, aukoja Naujienų 
paramai $50.

Albinas Repšys

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, BL

BCFESTINGAI iSPILDOMT RECEPTAI • FANNTE MAY SAL
DUMYNAI ’ KOSMETIKOS REIKMENYS

linksmų kalėdų švenčių ir laimingų naujų metų

LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS
BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS

Atdara šiokiadieniais nuo
J vai. ryto Iki 10 ’ai. vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruota! vxIstinlnkM

Tel. 476-2206

NELLIE SKINULIS — Pirmininkė 
SUE CHEPLIS - Vicepirmininkė 
EUGENIJA STRUNG YS — Nutarimų rašL 
BERNICE ŽEMGULIS — Finansų sekr. 
ANTOINETTE KALY S — Iždininkė 
PEGGY DOVIDAUSKAS — Kasos globėja 
EUGENIJA STRUNG YS—Koręspondentė
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Užsieniuose:

klmą apie okupanto melagingoj propą^andoi tikslu*- 
Man rodos, kad kas, kas, bet “pasaulio Lietuvio” tįiik- 
toriuš turėtų Žinoti, kad pavergėjas atsiunčia meniniu 
kus ne lietuvių išeivių pairibtįžmą užgrūčlihtl, o pir- 
šingal, juos suskaldyti, vienas su kitais SU 
pjudyti.

Tuo tarpu okupantas pasiųstais dvasiškiais į Nairo
bi siekia visai kitokių tįksių, nėgu tajs, Chįcagon atsių
stais kultūrininkais. Anais, sigkė apmulkinti laisvojo 
pasaulio žmones: va, žiūrėkite Lietuvoje ^rą rfeHgLjiis 
laisvė, kunigai gali laisvai važiuoti pę tisą ptsaukį|.

Br- Nainys savo rašinyje pabodo labai savd pifrtą 
nusiteikimą dėl čikagišklų, kurtė atsikvibstiėins ‘%Vė- , 
ciams” buvo nedraugiški, baife, kad jis iki šiol nfežįno. 
kas Chicagos lietuviai, iš viso tikiu “štėčhf* ą^itaftky- 
mo Jaunimo Centro nelaukia. Kadangi, jie žlpb/ kkd to- < 
kie lankytojai yra okupanto "pitalrilriti” ir kurte turi j 
jo tikslams pasitarnauti, atseit, išeivijoje sukelti er- ■

K-'.KtX PAGROBTI DACG j de ue. or.? labai
C astre-

iūn:st.>- Jis bu 
sc.s i. vedė

Nuc sausio pirmai dirvos 
Diaaraščis kainai

.iracaio’e ir

metama _
pusei metu

* 2£ W
zelynę.

Be to- šia proga Br. Nainiui norime priminti;

m mėnasfai
' 2 V vietose:

H5JX 
moo 
$1W

ir, syec

__ _ ____ Į Sireek CAhižL
CL 66608. TelS 421-61®.

Pini^ rėiiU laukti .paMo
Orderiu kartu

13,
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Be to- šia proga Br. Nainiui norime priminti; kad • 
tie jo pravardžiuojami “reorgai” tokiems “svėčiamš” at
vykus Jaunimo Centro langų Hedaužė. Juos pasitiko 
spauda, rezoliucijomis ir piketavimu. Jie žino, kūd to
kiems kviestiems ar jų globėjams tiesos žodis būna kul
kas skaudesni, negu akmens'shiūgtš' j J-hUnimb Cent
ro langą.

Chičagos lietuviai kolaborantams šų okup'ąntui par-

56 ilk. kišti l-GN j GlKucllOd '. 5t Ils (.<15*r0 s Ptruz ouvo 
j . įai

’ j g^vo 5

>ą— 
i>a<

Jis
are>

KURIE JUOKLAŠi Iš- DEMBN- 
X VTT*?

.■kiliai, kaip sakysim, B r. Nainio, “Pasaulio Liė- 
. aktoriaus, parodo, koki jis turi menka- pažidi- 

...panto melagingos propagandos tikslų. Gal 
...... to- tuos, kilrie pasisako prieš okupantą--atsiunčia-

A.v ie pasisako-del išeivijos jaunimo Vilniun vykime Į 
ktaanistikos “studijas”, ar dėl Vasario' 16-tosios gimna- 
; lj.?s mokinių išyykįj į' okupuotą Lietuvą, 
svečiuotis

pas PetronĮ 
is. Tokiems, jis'nesigaili “Pasaulio Lietuvyje” 
■s paniekos ir net žmeižto. Atrodo, kad jam ne- 
iei mūsų laisvinimo veiksnių, paskelbti princi- 

’ kolaboravimo su kūltūi’bblšerikiniais lie-

O, K:ėk jjjll kai’iL'tVO 

Ang«jicje. Etiopijoje 
Sorrrili/i’e. Castro jį 

■vpec-^’čin> . misijc 

n:i4ics Sai’ichcy nebegrį
žo. C astre išiėido dau? finišu, O * CO i
kd nikatė. kii-r jis . apsigyx'eno. 
E'vdžilindarfias Sanches ’suvežė 

a ir privačius

Jiah rūtfoš, kad oknupanto klastos ir jo tikslų nesupras- ‘
“Pasaulio Lietuviui” .yra daugiau ntgu gėda.
Jis rašo, kad pasiųstieji dvasiškiai Į Nairobi kalbe-

j jo sil popiežiumi- Tad tenka jb paklaust, kr jis žino, ką ■ __
ir apie ką jtekalbejbt CaHu di’ąsiai pdreikšti,'kad jjo vhfstybiiMu>

sėplcžiųi ' neskaitė kagėbistų' ižcenžUrtiotų literatūrinių 
kąjiyiiiii, nesigyrė.' kėm okupantas atnešė Lietuvai i

r

sidavėliais primena, kad jų bičiulystė yra" bendravimas ] •- 
su mūsų tautos budeliais, jei tą£ pasakyta griežtai, mU 
kantriai lauksiu, kod LBTięs oričiožp kėdąftsi'iuš: savo K> 
argumentais tokius budefite išteisėtų r>; irbSytų, kad 'jf kwiūj:a :.li#
tokie yra pavergtosios Liėtūv^-ąj&'triOtan - • - . . r

Centro tik du ar trys cfesiftOs' ŪetUfių: dlĮlla;, RąH j ją 
vakaro prieblandoje tepbjbgi- dubti k. ttek ki^aičiUOti- Ą) 
kas dar keisčiau, .kad t^ąv
pe,, girdėjo, -kaip demfo^rfdiitūi ,^u^4.j'ėihančus ‘.iptS4 
klausyti. . " '-■ -...
Rausyti. “svečių”, jų pa^i^istų lfee«2Hiwtų .sk&i-
4niu

Br. Nainys rašo, kad Naujienose skobiamą, netiesą;'; 
’■ąd iš c kapuotos Lietuvos išvažiuoja Į užsienį tik tie, 
kurie, okupantui šųnūodegauja..'.. užsienin siunčiamą liė- 
uvi parenka kagėbistai. Bet kas dar liūdniau, kad jis’ 

klaidina viso pasaulio lietuvius. Argi; jis.nežino, kad i' 
laisvąjį pasaulį negali išvažiuoti nei nijblės .ŠaRūnaitės. 
nei kunigai svarinskai,. nei gajauskaį neį škūodžįaį, hęį 
petkai ir kiti jiems panašūs; Ir kodėl? D^-to, kad OkU-' 
nariui nešunuodegaUja.' •-•■•.

Gaila, kad “Pasaulio Lietuvio” red^ktbrius dkr iki 
šiol, nežino okupanto klūstbs ir helb,. Ittirilte jis.piktinu 
smegenis tiems, kurie tiki, ką'd maskvfhė “^rdvdd” ari 
Vilniaus Petronio oficiozas Gimtasis Kraštas rašo tie
są. Todėl jis daro priekaištą ir LKD-tų biuleteniui, ku
ris paminėjo, kad RLB-nės vadovai krėųtešrį Jaunimo 

federacijos pakviesti iš okup. Lietuvos kultūri- Centro vadovybę ir nurodė, kad okupšhtąs išleidžia tik ■ 
rusiškajam okupantui palankius žmonės. Todėl jiems rie; 
vieta jaunimo ir lietuviškų parengimų Centre-

Br. Nainys niekina RLB-nės žmones ir-skelbia, kšd 
jų filosofija klaidinga, nes jie nepajėgia sutapatinti iš. 
ok. Lietuvos pakviestų “svečių" su tais dvasiškiais, pa-

š ai. vartau lapkričio mėnesiui skirią “Pasaulio Lie- 
. '.u pus. Tarp Įvairių .ropbrtažų, redaktorius yra

- p:.v..~clinęs ir iš Romos prahešimtį apie iš okup. Lie- 
.uv ,s dvasiškių kelionės i Eucharistini kongresą -i Nai- 
is’bi. Br. Nainys, pasiremdamas tokiu pranešimu, pa
rašė rasini, kuriame niekinami RLB-nės nariai, juos 
pravardžiuoja “reorgais”- Rašo, kad ten nuvykusius lie
tuvių dvasiškius sutiko vyskupai, kongreso dalyviai, 
net ir popiežius pamnėjo iš Lietuvos atvykusią delega
ciją. Deja, visai kitaip buvo sutikti. Chicagos Sandaros- 
švAsos
rinkai atlikti Jaunimo Centre literatūrinę programą. 
Jum-’- “recrgaai” neparodė šilto draugiškumo, ramaus 
santūrumo, bei mandagumo, o sutiko demonstracijomis 
ir nedraugišku nusiteikimu. Ir net plūdimais tų. kurie Į 
salę ėjo. Ir Naujienose nepalankiais rašiniais. Praeityje

šzr&sus. .

•raganiau- jis rašo, kad dėnKmstrantai prie Jaunimo 
CmiH’d Učvaižiujv: it čiinškši ^Šityčiodąmas klausia kan. 
V. kbdėj “Wotgniš” nesiteikė demoii-
štiubti; kur npri.'Nąir^yjė, ar net Vatikane,' prie Jja-

popiežiaus langų? '-Žiatyt; jam malonu pasityčioti iš 
■^smohstrantu dr minėto dvasiškio, kad jie klydo, nes 
jiėtttš reikėjo derionštritetl nė. prie j jaunimo Centro, o | 
-Vąt^tąhb; prie popiežiaus žinoma, tada jam Ufe-į 
tęittų liėti-pykčio tulžf prieš bfiieągGŠ- lietuvius. Kadafl-1
^i, jle .dėmpnstravo su tokiais plakatuose šūkiais-: “Mes ' ■ 
laukiame atvykstant Nijolės Sadūnaitėsl”, “Mėš nbrime T

i pagrobti Ir. parvežti į Hav .ną, o 
‘ priešintųsi; tai jį nu-

be: SaiicKės ištrūko ir vi-
4 tėrcnstUs .patupdė į M-dri- 

kabį -Efebar i uitieji bus 
teisiam! ' už kriinilteiini nusikal- 
’irna. Ttv Hcttfrėfd teisės vanoti 
ginklas h grobti žfiUnes A'Iadri-

- T A

<lp tydtFė: paties banke.

MARLO^ kALTINA CORO-
3ON AQUINO

•“Kodėl mano Sesers kaghbfe-i 
. “Manb vyrą nužudė kag‘e-'tai neišleidžia 

bistai’”.
Nejaugi, Br. Nainiui tokie šūkiai reiškia kvaliojį- 

mV Ar gi; k-fesaš tautus kančių paminėjimas, kad ir pla- 
kątąte yr& kvąiiibjimąs? Iš viso, ar t?r. Nainys žinor ką 
jU “PžšąUlie Ltetiivyje” rašo? Nejaugi visi bendruotne- 
niuinkai yru tokios minties, kaip jų ■ samdytasai re- 
d'aktbtiųš? '......... g

BaišdUmaš šihs kritikos pastabas Br. Nainio,adrė- ' 
SU. norėčiauJ b. paklausti- ar tas jo suminėtas dvasiškis,^ 
nritiretų ^ĮlKlaiažuoti kunigams. Svarinskui;; Tamkevi- ■ 
čiui ir vĮsįgras fcįtįemš, kurie išdrįso okupantui pareikš
ti. kad jisriiaetuyą pavergė ir ją smaugia? Kodėl? Ko
dėl šiš drifeiškis šiito atveju, prieš tokius pakviestuo- 
šiūs ^vbčdfis” negalėjo Į lietuvių pikėtUot&jų eilejs Įsi
jungtų kurių plakatuose buvo išrašyti tokie šūkiai?. Ko
dėl? Tai kj.ąusimas- 4 kuri laukiame Br- Nainio “Pašau-

įuypiriai. — vrez. 
ik- B, Mū-Ėęrs vak;.;- pa- 

ūd ainėpfįiįclai 
..ė ka<:a; vavfx.s. K
>ę atstove; ■ pabarė - Š'ąducki
cieČAimi ickięs' .'. finansinės pa
ramos. kol gen. Fabijonas 

kariuomenes štabe. K 
žil>b, .kkd- Amerikos' -parama
,pihieliam> reikalinga Gen. Ver 
pertvarkys karo vadovybę salo- 
se ir .-visai- pasitrauks iš kariuo- 
menė<

lip

Ver

enx

anixjkišnkė' kai filipiniečiai no- 
iitžikcs'Tf rimtybės.. Daba r kraš 
as jau aprimęs.-Jeigu laimėtu 
Ccrozoh AqufiS>į krašte vėl 
orasitfeū įvt*hu> Ikivrciai. Pir- 
name- savo - pa reiškim e j i paša- 
kė. kad Vraibks mane tei-man. o 
/ėda-: b a u. n vi>us-<ųo>, kuriuos 
'eismu išteisino. *“Aš džiau-

būdavo dar blogiau- tokuus kultūros nešėjus sutikdavo 
ne tik piketavfaiu: bet ir Jaunimo Centro langų daū- 
žvmu.

Bet gi, jo tekios graudžios “lamentacijoš” nė tik pa- 
sako ko Br. Nainys siekia, bet kartu ir jo menką nusivo-

siųstais-Į Nairobį. Bet ji- sąmoningai nutyli- kad santa- 
riečių pakviestieji “kultūrininkai” yra komuTiištų parti
jos narįad, apdovanoti premijomis, o vienas iš jų yra 
Paleckio: lietuviško Kvislin.uc. žentas. Žinoma, tai pa
rodo, kur Br- Nainys stovi, gindamas minėtus “svečius”.

lio Lietuvio^ redaguotb atsakymo ir paaiškinimo.-
jlš rašo, kad visubmenė juokėsi iš piketuotojų kvai

liojimų- Šimtaprocentiniai užtikriname, kad Br. Nai
niui, kad pogrindininkai okupuotoje Lietuvoje tikrai ne
sijuokė ii” piketuotojų neniekino kva.liejimu.

MIRUSIŲJŲ DVASIA BUDI

(1S48 — 1885*

kingas.
Mėnuo po mėnesio Krivio būkštavirriai 

Į įgauna vis daugiau pagrindo- 1849 metų birže- 
! lio mėnesį Paryžių vėl sukrečia riaušės: phsta-

Liudviko ■ Napoleono Bonaparto garbės 
, troškimas.- atsiliepęs vieno politinio žurnalisto 

šeimai, pastūmėjo Šį nekaltąjį jo likimo 
i keliu.

ELD0RADAS
lalivida'. — tai htorija- Sfiot Le 

".n-k''): tai]), skirtingą fstm-ijš, nuti- 
>k:ringam kiauširtėlltlt i^es esa- 

pirm i austa todėl, kad gavome 
i;ra -paveldėjimą gemale, paskui 

ad patyrėme visas savo .yyveni- 
( •; >linkybes.

mastaudattia Aliną, savaime aišku ph-
;;; io savo “gimines” Peni valstybėje.

ru. z;:, ma. toli. Bet ta šalis, apie kurią mo- 
:r.a ‘a k ’pasakojo, jai ttevrik ?4Va. Nortį4 išėjus 
Jk.m j s kelionėm? į tolffftTiš Aiūštti<\ TristU- 
;•! Mosmosai- pasipiktiffę •FltS'os iš^rrišftiinaįš. 
-’trauke su ja visus ryši ūk te- įTOvbsUrtidkėte jM 
(i donas Pio net ftrtteįtfhcr jo< kny£ą tlė^b-

;- .<jteje Arekiįvs mihštKP. ris deffb Alifta H-
1 , !d jie atjaus jos sunkumus ir jai padės.

* - * ’ - - ■ f -z T ' ■ ’ , »** - į • ' v-

'i';.. at"y<C' , 'remi.p.- ’■'etą. tuoj įs- 
' -. '.Ai: jei Tristanai M kn~o< jį pa-

- .manymas būti: ‘ok< -rlži-

toma barikadų Sen-Marteno. Žano Žako Ruso. 
'Transnoneno gatvėse- patraukiami tieson kai 
■ kurie žymesni politiniai veikėjai. Klovis ilgiau 
\ nebelauks — paliks Prancūžiją: jis nutaria iš- 
I vykti su savo šeima vasaros metu.
Į Polis — Politikas, kaip jį vadina tėvai.
: dar nepaknkštytas. Numatomoji ilga kelionė 
į jūromis (Peru pasiekti, žiūrint, kokios naviga- 
! cijos sąlygos, reikia trijų <etūrių mėnesių), ma- 
, tyt. paskatina Aliną tuojau “atlikti" sūnaus 
i krikštą. Ceremonija įvyksta Notr-Dam-de-Lo- 

į r.etes bažnyčioje liepos 19 dieną, nedalyvaujant 
Rteviui. kuris ne tik laikosi rėrpublikoniitkų pa- 
Žlūtų. M hūaiteikęs. tur bta ir v ritmiškai: 
vario krikštatėvis yra jo šimeli- - j ori a? iš 
Orifea.no.

Maždaug apie tą :ai<ą (A ge-.. paprašo 
Vltiną tapytoją. Salono mede’, i r. Ir -.... buvusį 
Etigro mokinį Žiulį Lorą. kuris av d drau- 
ghvh su Flora Tristan (buvo i;- A.m jungtu- 
VHf liudininku), nutapyti Policko . ' / . etą- žiū- 
ffo Loro atliktame paveikslo Poli.vieto
vių metų — sėdi nuogutis, tankyte : rijęs prie 

’ krirntreAKirdtkri 'Spvslūr: gyvas v■ <as. švie- 
i sū;. kiek rusvi plaukučiai: Jis žvcy;. • g\'verti- 

mą .-avo naivmm melynmi. aleiei”

Rugpjūčio mėtieši Peliukas staiga atplėšia
mas nuo savo įprastinės aplinkos vaizdo. Goge- 

i riti sėda Havrę į nepatogų brigą “Albertą”.kur- 
1 mojantį Pietų Amerikos linijomis.

Ši kelione jau iš pat pradžių ttieko gera nc- 
( žada, - Burlaivis nedidelio tonažo, jį baisiai su- 
t pH.. hlėtO sftbl'Tbl ir išilgai. Vieni flakti Poliu 
1 kas staiga pabunda iš miego. Jų Siaurutė kabi- 
i na šokinėju- tk&us siūbtroja; o nŠkties tamsoje 

girdėti braškesys dundėjimas ir spiegimas. Iš 
i plėtęs akis iš sdBūbo. RoliUkak ima verst;. AH 
l nu. priFOka, pasilenkia prie gulto, kuriame blaš
kosi vžllktiš- Ji švelniu balsu jį riakln. Priešais 

į rąrhinMūt.į;, Įrlobojlšką motihos vęidą kūdikiui 
pamažu praeiną išgąstis: jis htitirita, vėl 

j užmiega.
Nęūukus jau viens ti-< motittbs veidas. Po 

I liukui ženklina saugumą.
Gogenams tenka nusiskųsti ne vien uio. Kad 

“Albeine*’ Mblii to kokios‘sąlygos Rėkaut;. Jie 
Renčia ir dėl kapitono grubumo — tas storžievis 

■ ?U j<d$ eigiuri ntpap; aštui- užgaūliAi ir šiurkš 
čiai. Klovis tolydžiai su. juo kertami.'Ta;, kad jų 
dvrijų ginčai vis kartojaši. ■ tomšlorus daly 
sas. nes Klovis serga širdimi' Ar ridumu m

’ liga pablogėja? Alina visada liks tuo įsitikinu
si. šiaip ar taip. Spalio 30 dieną, “Albertui" pa
siejus Patagorijos galą ir prisiinkaravus Bado

I uoste. Klovas susmunka velbote- kuriuo ketino 
| plaukti į krantą. Jlš mirė, trūkus aortos aneu
rizmai. *

*

. Alina palaidoja vyra Bado uosto k- 'Nu- 
‘ a tridaū. baisiai šutrikUsl.Ji Jau nebesitiki, kad 
į Peru valstybėje gal& pradėti naują gv. -ima 
( be Klovio. Su Tristanais Moskosais dabar bus 
, 'au visai nebe ta ’<alba- JI bijo, kad iie m -“iks 

ą labai ne kaip- “Albertui" plaukiam i .. -;-re 
Rainiene Varibriiyto Amerikos pakrantė"’ - ii 
m norimu prisimena, ką jos motina s ;avo

I įpie doną Pior: Flora jį vadino egoist.; -,-kš- 
i uoliu, kieta^iidžid.

Alina kremtasi visai be reikalo: . -
į Peril sivtt dtlkt-.'ri'' drn; < ?' Pri
ima kub riąibiilausią;.. Vabg'šė jauną :. mH 

■ptriradUšią šaVfi vyrą bykhme Magela?- <a- 
sinFyJė dėl kažkokio blaurybės laivo k; -nm 

. kaitės, užjaučia visas namas. Visi tumn- am 
f TlH j'4- ];op1iią ’Os valktis. Alina bukš*: ■ kad 
su ja bus elgiamasi kai]) sn įsibynvjde. anar

i ji gyvent sau Limoje visko pertekus j j 
(Bus daugiam

*■- gtįl-. 'r..: ja\ Dccr.inhr' ’ ■ lę-

Orifea.no


Kasdien nuo pirmadiemo iki pe.

Tel: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058
Chicago, Illinois 60629

Dr. ALG. KAVALIŪNAS

)O

I

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vedėki — Aldonu Davkun

1938 S. Manhelm Rd, Weatchaatw, III
VALANDOS: 3—9 darbo

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBfc AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

5540 K PULASKI RD, 
Chicago, HL 60629

5025 CENTRAL AVĖ
St. Petersburg, Fla. 337 

TeL (813) 321-4206

Apdraustas psrkraustyraar 
iš ivatriy atstumy.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 ar 376-599?

tempei an 
matematika.

* 159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tclcf. r84543

Šeštadieniais ir sekmadienaais 
nuo 8:30 iki S:30 vaL ryto.
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijos 
Marquette Parka.

Funeral Home and Cremation Sen ice
Charles Stasukaitis

—5

I

£

desimi-

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

iiAL HOME .2. si n t?

JI C I, *. 11D 2. “

s

.;u Direktoriai

S?

M. L ir GEORGE SŪRINI

■■

I

geriausiai
(i’.etu\

re: i
.ka 6&s.e

geria: 
' etuvius n 

viei.e.'ui imlų bėgyje;

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigu? 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060S

DR. PAUL V. OARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikos

Med&nee direktorių*

OPTOM ETRISTAS
KALBA ILETLWISKAJ

2818 W. 71st St. TeL 737-514$

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
Valandos: sntrad. 1—4 popiet 

ketvirtad. 5—7 rak vak.
■ SSac talsicnas; /76-2380, 

sUsaencijes talef.: 44ė-5545

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

PERKRAUSTYmAI

Leidimai — Pilna
ŽEMA KAINA

Priimam Master Chargr 
ir VISA korteles.

R, ŠERĖNAS. TeL T25-M&3

4

SOPHIE BARČUS

Lietuvos Aidai’
KAZE BRAZDŽIONY1 E 

Programom vedeja

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30

H WTIS stoties, 1110 AM banga.
2646 W. 71st Street

Teki. 778-5374

KUBILU

Savo laiku gyvenęs Ch 
>et senatvėje persikėlė i 
ą Hot Springs,

Chicago j e j 
dieno dirbtuv
Įkas. mokėjo

■josi lietuvių 
ką dirbo su vilmeci; 
veno Chicagoie. PalE

Si
S
J8i

C8.2C

vien 
n.'.ler

reic oedcs

ir LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METI
LEOXAS VA?'LEVA

BERXICE ŽEMGI

LHtlD

fOFliCŽiALS TU Kilu

mest

is7i c;

PREMIJA JAUNIMUI

Dr. Leono ir Irenos Kri;
.nų šeima savo mirusiam -su 
,o ir broliui prisiminri 

smėlinę
L U G EN U A US KRTAUČELIŪ-

1.000 d

a.vgos

Eriauč

v ra

tinimo

imsi ja»

.<»h

/

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 606<jč

24 Hour Service

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSI A ! Ai l JOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMI ) AGE AVENUE
Tel. 927-1741 - 1742

MODERNIŠKOS AIR-COMH 11ONED KOPLYČIOS

TĖVAS ir sūnūs
MARQUETTE IT NERAL HOME

TRYS M3.‘sRMIŠK0S KOPLYČIOS
AIKŠTĖ.- AL 1 UMOBILLAMS PASTATYTI

....
------- .

J

VANCE i-.
Sue Li 50th Avenue

Cit lt o. iii. 60650

STEPONAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1146 South 50th Avenue
Cicero. Illinois

Telefonas

I 

■

■



POK Al

Vladas Rašėiauskas

bis si v laui rašciausku

.antu ar l>KUxcjo Ukėano. Bet 
šį k?itą, ka atmerki?’! akis, tai 
pirštas sustabdė gaublį ties Lie
tuva, o ranka užspaudė beveik 
visą kraštą-

Atsisėdau ir mąstau, kas da
bar daryti. Juk 1984-tais metais

i savo šimtadieni minėjau Lietu-
i vaje. ŠĮ metą jau buvau net ke

turis- kartus. Grįžau iš Lietuvos 
rugsėjo pabaigoje, o mano gim
tadienis jau, čia pat. O Kalėdos 
ir Nauji metai jau arti. Kad ne- L 
susigundyčiau gaublio dar kartą j ? 
naslikti ir nereikalingai nesuk- I 
čiau galvos, ta> nusprendžĮau

I ši metą gimtadienį ir šventes mi j 
■ nėti Lietuvoje — gimtiniame sa-{ 
ve krašte.

. Susitikę Vladą Raščiauską, 1 
grįžusį iš kelionės po pasauli,1 Parvežti lagaminai dar tebes- 
užklaiiseme: ‘ tovi miegiamėi:?me. Dar i .
' — O kur dabar rengiatės va- 3au ’u iškraustyti nuo paskutinės 
Žinoti, kelionės.

— Tai sunkus klausimas, ku- ’ 
ris man suko galvą praeitais me- [ 
tais, suka ir šiandien. Esu ap-1 
skridęs p.’saulį keliolika kartų, 
bet kai reikia važiuoti gimtadie
niui paminėti, tai mintys neduo
da ramumo. Minėjau savo gim
tadieni greičiausiame pasaulio 
lėktuve, — Konkorde, minėjau 
Pekine, Arktikoje ir Antarktiko- 
je. Indijoje. Lietuvoje ir kituo
se kraštuose, bet kai artėja lai
kas važiuoti, suka galvą Laimė, 
kad ant mano raštinės stalo yra

I nemažas gaublys. Aš užmerkiu j 
akis, smarkiai pasuku, palaukiu, ' sumliekia geriausius Europos žai 
kai sukimasis visai sulėtėja, tai dėius: mūsų plaukikės iškėlu- 
vienu pirštu bandau ji sustabdy- Į ?;os galva, bet ir panėrusios — 
ti. Kur mano pirštas gaublį 'su- ' Laigė atsikvėpdamas Vladas Raš- 
štabdo, tai aš baimės apimtas, i čiauška?..
kad jis nesustotų viduryje At- ' _______

JAV R. L. B nės Tarybos na
rių ir ast vų me inis suvažiavi
mas šaukiamas š. m. gruodžio 
mėn. 21 d. — šeštadieni, 9 vai. 
ryto. Registracija — Lietuvių 

. Tautiniuose Namuose. 6422 
South Kedzie Ave, Chicago, Ijl. 

. Suvažiavime bus peržvelgti nu 
veikti darbai ir nustatytos gairės 
ateitis veiklai

Tarybos narių atstovų parei- 
• ga suvažiavime dalyvauti. Be to, 
i kviečiami ir svečiai ar tai butų 
I R- L B-nės nariai ar prijaučian-; 
> tieji- ’ J
Į Po suvažiavimo 7.val vakaro 
j toje pačioje salėje rengiamos , 
I Kūčios su iškilia menine prog-1 

, | rama, kurią atliks Leoni]ija Na ! 
nesoė- j ^l‘tytė. i

Į Be men;r.ės prcgramos bus iri 
i kitų Įvairumų, kurie praturtins 
Į Kūčių nuctaiką.

Kai viską suskaičiucsiu, tai j Pašvęskime vieną dieną me- 
, išeis, kad 85-tais metais Lietuvo- j tuose mūsų R. L. B-nės reik::-, 

•e busiu buvęs penkis kartus, o j lams. Skaitlingai dalyvaukime/ 
kai suskaičiuosiu, kiek kartu aš suvažiavime ir Kūčiuose. į 
toje Lietuvoje buvau per pas- Į Kūčių vakarienę vietas gali-{ 
kutelius 25 metus, tai susidarys rna užsakyti šiais tel.:
netoli šimtas. O jegu dar busiu j ^37-0928, 778-5835, 434-4645. 
sveikas, tai aš ja aplankisiu dar !
kitą šimtą kartų, ir nesigailėsiu MARQUETTE PARKO LIETU-Į 
nuvažiavęs, '
kraštas, kuriame kiekvieną kar- į 
tą patim daug naujovių apie i 
kraštą >ir žmones. Mūsų sporti
ninkai geriausiai pasirodo ne 
vien Sovietu Sai'uiigoie. bet iie

nes Lietuva tai toks VIŲ NAMŲ SAV. ORGANIZE j

Trumpai REAL ESTATE
UAL MTATI FOR MALI | UAL aFTATl RH lALi ,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 

ra ŠĖMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJLMAIl.
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

£212 W. Cermak Road Chicago, HL T»L 847-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
U MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.
. i’ -

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTUS! '

f. BACEVIČIUS — BELL REALT3
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

~ ------------- -----------

Kalėdų ir Naujųjų Metų proga

sveikiname Naujienų skaitytojus 
ir mūsų įstaigos rėmėjus.

JOSEPHINE ŠIMAITIS, VIKTORAS ŠIMAITIS.

SYLVIA K RUM PLIENE. ROMA MASTIENĖ, VLADAS 

ŠIMAITIS, BAIMUUNDAS MERKYS, ALGIS 
. REGIS,! DlETERp GINTĮIJAS.ĮlIĄJDV^įįr.

MIRONAS: ir EDMUNDAS KORZANAS
t'

CIJOS SUSIRINKIMAS j
M. P. L. N. S. Organizacijos' kontroles klausimais. Jiedu atei- 

valdyba kviečia narius ir svečius j nsnčiais metais susitiks Washing 
atvykti į organizacijos priešine-itone ?r-ays toliaua tart.s. 
tini susirinkimą, kuris Įvyks: J Tuo ta pu prez. Reaganas jsa- 
gruodžio mėn. 20 d. 6:30 vaj. G-ė tęsti -ŽAaigždžių kai ui pa
vakare, pai-apijos svetainėje 6820 siruošimą.
So. Washtenaw Avė Maršaks Sergėjus F. Achro-

| Yra susidaręs/svarbi u reikalų •rn'-tev3'’ pareiškė: .
i aptarimas. Bus pristatyta orga-
I nizacijos Įstatų papildymo į- pa^! 1 
j keitimų priėmimas ir kiti orgarni. ; 
j zacijos nariams rūpimi klausi-' 
! mai.

• Taip pat atvyks garsus svečias 
j lietuvius mėgstanti, buvusi ma- ( r
Į yore, Jane Byrne, pasveikinti . 

mus su šventėm ir pašnekėti’ , 
apie Čikagos didmiesčio judėji- «

— Jeigu šitos priemonės ir to
liau bus tęsiamos, tai mums kitoi 
kelio nebas, kad imtis priemonių 
puolimo ir gynybos srityse.

j . Gorbač-ovas pareiškė, kadJSc- 
i vietų valdžia bus priversta im 
Į lis efektyviai pasipriešinimo prie 
’ monių, tiktai jos bus “pigesnės

ir. lengviau pagaminamos’’.

Sovietu Sąjungos vadovai 
patenkinti, kad Gorbačiovas ne
išsiderėjo iš prez. Reagano pačių 
lengviausių prekybos sąlygų. 
Prez. Carteris nustatė trumpas 
ir aiškiai lengvas prekybos są
lygas: atšaukite karius ir pa
vergtų kraštų ir gausite lengvas 
prekybos sąlygas.

ne-

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Į Oilelis butas savininkui. Geras: inves

tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys

Didelis- gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus. , ■

ŠIMAITIS REALTY

— Sun Times pravestas 
klausinėjimas sako, kad meras 
Harold Washington tūri didesnę 
simpatiją negu Edv. Wrdoljak.

' ap-

J mą ir kitą
| Po susirinkimo —- vaišės’—
• Juozas Skeivys

Į į j— Gražiai atrementuotoj
' dekoruotoj šv. Kryžiaus baž

. ..sekmadieni

jr

; grųdožię. 22 d. 
bus' atįįasbliriįa

1 už kennačaą n
- sol. jP. Mačitdiėne,1 inuz. Ma-

1 vinilui akompanuojant. Viste 
■ ’ lietuvius parapijiečiai ir komi- 
. tetas kviečia šiose pamaldose 
' gausiai dalyvauti.

.į Misiąs

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St .

TeL: 436-7878

GOVERNMENT HOMES :
from $1 (U repair)..

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

Ext. GH. 9617.
for information.

I

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų metų 

draugams ir pažįstamiems
REPAIRS — IN GENERAL 

Įvairūs Taisymai

reverly hills floral co

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

•Skambinti 778-1796.

Parko, 
reikii

.TAISO ORO VĖSINTUVUS,
4 ŠALDYTUVUS, SKALBIMO

IR DŽIOVIMMOdVIAšINAS
BEI KROSNIS.

H ė rxo-' Č k y s
TeL 585-6624

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkacn#.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ava., 

Chicago, 111.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

_ .....„į1! ................■IJII, .....................   ,

Dengiame ir taisome visard 
šių stogus. Už darbą g§(tan- 
tuojame ir esame apdra-*1*

ARVYDAS KIEL4 
6557 S. Tęilmart Averi

. % x + Chicago, IL 60629

434-9655 ar 737 M

ALŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4251? S. Maplewood, Tai. 254-7458

Taip pat daromi .vertimai, giminiu 
5škvtotimai. pūdomi pilietybės pra

šymai ir kitokie.blankai.
... - -

| Homeowners discounts
F. Zapolis. Agent

22087, W. 95th Si
Everg. Park. III.

60642 -.424-8654
■*' yfone'&fcė BHoc*r..ngjįfi. lū^oęr

įyį Advokatas
* GINTARAS P. ČEPSNAS

1 Darbo. valandos: Kasdien: nue 
į 9 vai ryto iki 8 vaL vakaro.

šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai. i. 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1345 West 63rd Štraat

Chlcars, DL 6062f

HELP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

GOVERNMENT JOBS.
$16,040 — S59,230/year. 
Now Hiring. Your Area.

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

For current federal list

REALTY

951 West 63rd St. Tel. 436-7878

see us for

at our tow uns

D»ty and P»d Quartwly

JOHN GIBAITIS 
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ava
(3120) 776.8700

advokatu draugija 
V. BYLAITIS 

fr V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet.
. Šeštadieniais pagal susitariau 

«606 S. Kedzie Ava.
Chicago, III. 6062$ 

TeL: 778-8000

lb ■»« r .vi) u»* «tvr cwflfc •

RUSAI IMSIS APSAUGOS< 
: • -i - S PRIEMONIŲ • T T’ j ;

MASKVA, Rusija. — Ženevos y 
pasitarimų metu prez. Reaganui j 
ir komunistų partijos sekretoriui « 
nepavyko susitarti tarptautinės t

GENE ir BARB DRISH
4306 W. 63rd St. Tel. 582-8055

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.HaJsted St., Chicago, Ill. 60608

PASSBOOK 
SAVINGS...

Miko šiieikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuviu 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio kam 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave., Chicago, IL 60629.

Sveikiname buvusius, esančius ir būsiančius 
klientus ir bendradarbius su

mi

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS 
ir NAUJAIS METAIS.

Tuo reikalu jums gali daug 
osdėti teisininko Prano ŠULO 
oa ruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
'‘ormomis.

ZELMA ir KASTYTIS JUŠKĖNAI 
Tel.: LA 3-9219

Mutual Federal 
Savinas and loan

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608
Pater Kazanauska*, Pre*. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905

C193$ Dor*ev Ubon tones, Nthfoft of 
Sjndoz, Inc .Lincoln, Nebraska 68V)L

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Thursday, December 19, 1985


