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šiandien Baltuose Rūmuose įvyks prezidento Reagano ir Vakarų 
Vokietijos kanclerio Sclimidto svarbus pasitarimas.

riaušių priemonių vartojimą • 
toms teisėms ir laisvėms už- j 
gniaužti. Mums mūsų Tautos 
laisvės bylą ginant, tenka dar 
daugiau pabrėžti žmoniškumo,

r .
Lietuvos atstove? dr. S.A. Bač- Metus, iš vienos pusės matome 

kio žodis į Lietuvą, jregistruo- pasaulyje žmogaus teisių ir lais- 1 
tas Amerikos Balse Naujųjų j vių deklaracijų pabrėžimą, o iš 
1982 metų proga, yra toks: į kitos pusės — smurto ir žiau- j
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PAVERGTAI LIETUVAI

Brangūs Tautiečiai,

.Sutinkame ši.met Naujuosius 
Metus tokioje' tarptautinėje pa
dėtyje, kurioj pagal popiežiaus 
1982 metų sausicf 1 dienai skir- l moralės, teisingumo ir tarplau- 
lą pareiškimą — “Yra rimtų įtinęs teisės principus, kad g3- 
grėsmių taikai pasaulyje”, o pa-Į riau būtų .galima apsaugoti pa-j 
gal -prezidento Reagano gruodžio 
23 d. žodžius — “Pasaulis yra 
pilnas pavojų bei pažadų-. Dau
gelis žmonių ir dabar - tebegy
vena tironijoje ir* skurde”. Tos 
mintys rodo, kaip visiems sun-

vergtuosius nuo dar didesnio j 
. smurto ir priespaudos. Lietuvių 
. Tautos.teisių ir aspiracijų gynė- j 
jai gerai žino, kad Sovietų Są- • 
jungos okupuotoje Lietuvoje i 

j įsakomi pareigūnai nesilaiko nei i 
ku yra atsakyti į kylančius klau- Pasaulinės Žmogaus Teisių De- j 
simus ryšium sū tebesitęsiančia klaracijos, nei Baigiamojo H ei-j 
Lietuvos okupacija, įvestu karo 
stoviu Lenkijoje, Sovietų kariuo
menės buvimu Afganistane, Ar
timųjų Rytų problemomis,, ato
minio karo baime, braiiduolinių 
ginklų pašalinimo projektu ir Lt.’ 
Esmėje šių Naujųjų -Metų įšva-

je smurto priemonių pavartoji
mas, laužąs žmogaus teisęs Jr 
laisves, garantuotas Pasauline 
žmogaus Teisių Deklaracija ir 
I lelsinkio Baigiamuoju Aktu.

AMALAI iAV/JKy 

sinkio Akto nuostatų,-nepaisant, > 
kad Vakariečiai tarptautiniuose , 
forumuose nuolat tai Sovietams 
kartoja. Lietuvių išeivija; ta ' 
kryptimi taip pat .stiprina veik-: 
lą liksiu parodyti Sovietų Sąjun- j 

. gos nusikaltimus teisėms, ku- 
rias~ Sovietai —yra - įJasižadėję 
gerbti. TikefaffiĮsI3»ka3 pasauli-

,nė opinija ir Vakarų valstybių 
žygiai paveiks Sovietų Sąjungą, 
kurios viduje bręsta didelės sun- 

_____  rkėnybės. Mums dar daug pa- 
Daugely: Vakarų kraštų vyko ir Į stangų, kantrybės ir ištyermin- 
vyksta manifestacijos prieš Len
kijoje įvestą karo sto'vį, Sovietų 
diktuojamą. Spaudoj- buvo reiš
kiamos mintys,. kad būtų pa
skelbtos. sankcijas .prieš - Lenkiją 
ir Sovietų Sąjungą dėl 1975 me
tų Helsinkio- Akta nuostatų nesi- 
itikymd; JAV paskelbė 1981 m. 
gruodžio J 29 d. eilę ..sankcijų 
prieš- Sovietų Sąjungą, šiąja 
progą prisimintina prezidento 
Reagano • į.1981 .XIL4 d. prokla
macija, kuria buvo paskelbta 
gruodžio 10-oji Žmogaus Teisių 
Diena, gruodžio 15-oji — Teisių 
Rinkinio' Diena ir Žmogaus Tei
sių Savaitė pradedant gruodžio 
10-ąja die*na. Toje proklamaci
joje sakoma:

“Mes ir toliau stengsimės pil
nai laikytis tų teisių mūsų kraš
te ir skatinsime jų laikymąsi už
sienyje. Mes negalime turėti di
desnio noro žmonijai, kaip tą, • ą Hicliey, Washingtono meras 

ir ponia Bany, eilė senatorių bei 
kongresmenų su žmonomis at-

DEPRESIJA SVARBIAU, NEGU 
SANKCIJOS PRIEŠ KREMLIŲ

KANCLERIS TURI GALVOJE BREŽNEVO DIDELĮ 
PAGEIDAVIMĄ SUSITIKTI SU PREZIDENTU

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas, aptaręs visą 
eilę reikalų su Valstybės sekre
toriumi Haig ir Saugumo* tary
bos pareigūnais, antradienį susi
tiks su Vak. Vokietijos kancleriu 
H. Schmidt Baltuose Rūmuose.

Kancleris praleido ištisą savai
tę Sanibel saloję, esančioje ne
toli Floridos, pailsėjo ir tikisi 
aptarti su prez. Reganu visą eile 
klausimu, liečiančiu JAV ir Va
karų Vokietiją, ir dar nemaža 
tarptautinių problemų. Kancle
ris pirmadienį atvyko į Washing
tong, susipažino su pačiomis 
naujausiomis žiniomis iš Vokie- 
'ijos. Kartu su kancleriu atvyko 
•o žmona .. keli palydovai.

Kancleris praeitą sekmadienį 
susitiko' su Amerikos laikrašti
ninkais. Jiems labiausiai rūpėjo 
kanclerio nuomonė apie prezi
dento Reagano paskelbtas sank-; 
cijas Sovtelų- Sąjungai ir Jaru- 
«elskio valdomai Lenkijai.

Prezidento Reagano pa
skelbtos sankcijos Sovietų Ru
sijai yra svarbus dalykas ne tik 
Sovietų Sąjungai, bet ir Lenki
jai. Aš esu įsitikinęs, kad karas 
nekils dėl I.emkijos įvykių ir jo 
kio karo neįvyks Artimuose Ry 
tuose. Kaip Lenkijos ir Sovietu 
Sąjungos konfliktą, taip ir Arti
mųjų Rytų nesusipratimus ban 
dc’ma. išspręsti, — laikraštinin 
kams pareiškė Vakarų Vokieti 
jos kancleris. — Aš labiau bijai, 
depresijos, negu karo. Aš bijau, 
kad nepadarytume klaidos ir 
dar labiau pagilintume dabarli 
nę depresiją. Dabartiniu met" 
jau yra daug bedarbių. Turim? 
daboti, kad jų skaičius nedidėtų 
Reikia atgaivinti pramonę* be. 
prekybą, nors turime mokėti la 
bai didelius mc'kcsčius rcikalin 
gani kapitalui, šitą reikalą turi 
me laiku sulvarfkyti, kad pajų 
dėtų pramonės ir prekybos rei
kalas, kad atsirastu reikalingo 
kapitalo', kad bedarbių skaičius 
sumažėtų ir kad augantis jau
nimas turėtų darbo.

Kancleris pastebėjo, kad Va- 
karų Vokietija nesirengia taikyti 
sankcijų Sovietų Sąjungai. Tas 
reikalas bus svarstomas, kai ji>

ALLEN ĮSITIKINO, KAD 
KYŠIŲ NEVERTA IMTI

WASHINGTON, D.C.— Rich
ard Allen buvo prezidento Ron
ald Reagano patarėjas rinkimi
nės kampanijos metu, o kai Rea
ganas buvo išrinktas preziden
tu, tai Alknas buvo paskirtas 
prezidento patarėju.

Allen gaudavo gerą algą iš 
prezidentūros, bet jam to* neuž
teko. Jis pradėjo kyšius imti. 
Gavės tūkstantinę iš japono fo
tografo, jis užmiršo, kad gražią 
sumą gavo. Apie gautą kyšį tu
rėjo pranešti ir valstybei ati
duoti, tačiau Alienas manė, kad 
niekas nesužinos ir nieko nesa
kys. Pasirodo, kad taip nėra* 
Patys japonai pranešė, kad jam 
davė tūkstantinę. Dabar Allen 
įsitikino, kad dėl tūkstantinės 
jis prarado keliasdešimt tūks
tančių.

» j Prezidentas jam pasakė, kad 
savo' patarėju jis pasirinko 
William Clark, d’rburj Valsty
bės departamente, kur kyšių 
niekas neturi imli.

Lenkijoje praėjo šventės, pasibaigė 
streikas, bet darbas nepradėtas

JARt'-ŽEESKIB PLANUOJA PAŠALINTT fe ;DAX’’CIGO 
VISUS MAIŠTAVUSIUS DARBININKUS

VARŠUVA. — Lenkijoje buvo I 
karo jėga baigti streikai ir pra
ėjo visos Žiemos šventės, bet 
darbas lenkų dirbtuvėse dar ne
bejuda. Vienose dirbtuvėse 
trūksta medžiagos, kitur nėra 
įrankių... Pirmadienio rytą dar
bininkai. suėjo’ į dirbtuves, iš
mušė korteles, bet darbas la’bai 
pamažu stūmėsi pirinyn.

Į • Premjeras. Jaruzelskis yra pa- 
' siryžęs atnaujinti "buvusias Dan
cigo laivų statybos dirbtuves. 
Jis nori, kad tos dirbtuvės būtų 
pagrindinės. Jam rūpi į dirbtu
ves suvesti visus reikalingus 
darbininkus, kad darbas būtų 
tuojau pradėtas. Jis žino, kad be
veik nuo prąeįio rudens labai 
mažai darbo tose dirbtuvėse bu
vo atlikta.

SKIRIA MAŽIAU PINIGŲ 
MOKSLO REIKALAMS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas yra priverstas 
skirti daugiau pinigų ginklams, 
todėl mokslo reikalams jis turi 
sumažinti skiriamą pinigų sumą.

Dr. George Keyworth dalyva
vo vyriausybės atstovų pasitari
me, kai buvo skiriami pinigai 
mokslo reikalams, o vėliau pa- 

.pasako'jo visą reikalą susirin
kusiems mokslininkams.

Dr. Kcvworlii norėtu, kad * - *- 
mokslininkai apsvarstytų reika
lą ir nutartų, įkuriai mokslo ša
kai reikia daugiau pinigų tyri
nėjimams. Dabar šį klausimą 
sprendžia valdininkai, nepakan
kamai nusimaną apie mokslą.

Dr. Keyworth taip pat mano, 
kad krašto apsaugos dirbtuvėse 
dirbantieji turėtų turėti moksli
ninką, siūlantį pagerinimus ta
me pačiame darbe.

Premjeras ryžosi pradėti 'darbą 
dirbtuvėse. Pirmadienį nieko ne* 
galėjo pradėti, nes daugelio 
truko. — Teroristai iš kulkcsvaidžo 

po bombos sprogimo apšaudė 
Rovigo kalėjimo sargus, kad 
keturios teroristės per nugriautą 
sieną galėtų laisvai išeiti, sėstą 
į sunkvežimį ir dingtų iš akių. ■

gumo - reikės; kol bus.. Jaimėta 
Lietuvos'laisvės byla. Bet Tėvy
nės mėilėį ryžtas laisvai gyventi 
ir Bepriklausomai tvarkytis — 
mus visus .jungia stiprina. . 

^Niekas; nepajėgs sugriauŲ mūsą 
r tikėjLmo ii? vilties į laisvos Lie
tu vos- ateitį. '■ C į

Na u j Uju “ Metų' proga huoši r- 
džiai sveikina'-Lietu vos Pasiun
tinybės ir savo ,-vardu' visus pa
vargtos*-Tėvynės laulievjus.- Lin
kiu, kad ateinantieji melai vi
siems atneštų šviesesnių 'vilčių 
į geresnį rytojų.

J * ąt *
Kalėdų švenčių ir Naujųjų 

1982 metų proga Prezidentas ir( 
ponia Reagan, viceprezidentas ir j 

.ponia Bušh, Valstybės sekreto
rius ir ponia Htig, JAV Proto- 

' kolo šefė ir ponas Annenberg, 
Į Washmtgono arkivysk. James 'metų kovos su komunistais, bet 

jose darbas buvo visai sustojęs 
nuo karo stovio įvedimo. Jaru- 
zelskiui paskelbus karo stovį, 
visi laivų statybos darbininkat 
metė darbą. Jie reikalavo, kad 
kariai dingtų iš dirbtuvių ra
jono.

Darbininkai nedirbo, tačiau j 
dirbtuves 'kiekvieną dieną ėjo. 
Jie ryžosi ginti dirbtuves, kad 
lenkų kariai neįkeltų į jas kojos. 
Kai Jaruzelskis suvilko prie 
dirbtuvių pakankamai tankų ir 
smogikų, lai jėga užėmė nedir
bančius laivų statybos darbi 

• ninkus.
j Kareiviai žiauriai elgėsi su 
darbininkais .Vienus gerokai ap
daužė ir išvežė į ligonines, o ki
tiems liepė eiti narna ir niekad 
daugiau nebegrįžti. Keliose dirb- 

; tuvėse įvyko kėva su kariais. 
J Buvo nužudytų ir sužeistų.

i

20 dirbtuvių negali 
pradėti 

/

Dancigo laivų dirbtuvės nebe
dirbo' pilnu tempu' nuo praeitų

/ kad visi žmonės galėtų tomis 
teisėmis nauddtis”.

Prezidentas proklamacijoj pa- siuntė sveikinimus Lietuvos at- 
reiškė, kad po daugelio metų S[OVU; jr poniai Baėkienei, kurie
pastangų — “J.T. žmogaus Tei
sių Komisija ir Visumos Susirin
kimas priėmė deklaraciją, smer
kiančią bet kokią diskriminaci
ją, liečiančią religiją. Joje Skel
biama, kad tėvai turi turėti teisę 
mokyti jų vaikus Dievą garbin
ti ir kad visos tikybos turi turėti 
teisę skelbti jų tikėjimą, pa
ruošti savd dvasininkus ir laiky
tis savųjų papročių ir švenčių”.

Sutikdami Naujuosius 1982

taip pat pasiuntė s^ikinimus

Helmut Schmidt

r

d

n

KALENDORĖLIS

Sausio 5: Telesforas, Gedutė, 
Vytautas, Ainis, Spidulis, Ra
dinis.

Saulė teka 7:19, leidžiasi 4'34.!
, Oras vėsus, snigs.

I* Vak. Vokietijos kancleris II, 
Schmidt vakar atvjfco j 
Washington^ tartis su pre
zidentu Reaganu apie san
tykius iu Sovietų Sujungi.

aukštiesiems sveikintojams.
j švenčių proga p.p. Račkiai 

pasikeitė sveikinimais su dauge
lio kraštų ambasadoriais Wash- 
ingtone.

Daugelis darbininkų 
sėdi kalėjimuose

Daugelis laivų statybos darbi
ninką sėdi Dancigo ir kituos? 
kalėjimuose. • Atleisti iš darbo 
visi tie darbininkai, kurie ne
norėję klausyti. Didokas Danci
go dirbtuvių darbininkų skai
čius suimtas. Kas priešinosi ka
riams, tie tardomi ir jiems ruo
šiamos bylos.

Tuo tarpu nežinia, ar suim
tieji darbininkai ilgiems metams 
bus padėti į kalėjimą, ar gaus 
tiktai,kelis mėnesius, tačiau aiš
ku, kad be suimtųjų darbininkų 
sunku pradėti darbą. Neleidžia 
dirbti ir unijų vaidybose veiku
siems darbininkams. Visi 
kingesnį darbą turintieji 
pat sulaikyti

Jaruzelski turės imti:s 
monių dirbtuvėms atidalyti. Jis 
privalės paleisti iš kalėjimų di
desnį darbininkų skaičių, jeigu, 
nori, kad laivų statybos darbi
ninkai dirbtų.

Pranešimai sako, kad ir Vroc
lavo dirbtuvių darbininkai pir
madienį nepradėjo darbo.

Lešek Valensa nesitaria 
su premj. Jaruzelskiu

Solidarumo unijos pirminin
kas Lešek Valensa laikinai atsi
sakė tartis su bet kuriuo Jaru- 
zelskio valdžios atstovu, kol ne
išleis iš kalėjimo laivų statybos 
darbininkų, unijos valdybos na
rių ir neleis jam laisvai pasikal
bėti su suimtais pareigūnais.

Gen. Jaruzelskis yra įsitikinęs, 
kad pirmininko Valensos žodis, 
pasakytas per visos Lenkijos ra
dijo’ ir televizijos stotis, galėtų 
teigiamai nuteikti Lenkijos dar
bininkus, kad jie pradėtų darbą. 
Jaruzelskis manė, kad Valensa 
mielu noru sutiks su juo tartis, 
bet Valensa griežtai atsisakė.

Valensa pareiškė, kad jis su-

turėti galvoje, kad 
Schmidt turi L onilo 
prašymą suvesli pre-

a(sa~
taip

prie

BOMBA PADĖJO PABĖGTI 
KETURIOMS TERORISTĖMS

ROVIGO, Italija. — Prie vie
tos moterų kalėjimo sekmadienį 
privažiavo senas automobilis r 
sustojo. Niekam ir į galvą Te
atėjo mintis, kuriam galui ,is 
ten paliktai.

Už gero pusvalandžio sprogo 
galinga bomba, kuri išvertė visą 
kalėjimo sieną, už kurios buvo 
laikomos keturios pavojingos 
Raudonosios brigados narės — 
teroristės.

Kalėjimo sienai išvirtus, visos 
keturios- teroristės iššoko iš si- 
vd vienutės ir laisvai išėjo iŠ ka
lėjimo.

Visa šiaurės Italija ieško as
tuonių teroristų, kurie dalyvavo 
generolo James Dozier pagrobi
me. Tuo tarpu tie patys teroris
tai išleido iš kalėjimo? dar ketu
rias teroristės. kuries prisidėjo 
prie Raud. brigados veiklos.

Liktų. tartis su Jaruzelskiu ir su 
kitais Lenkijos kariais, bet jis 
nori, kad valdžia leistų jam pa
simatyti su Solidarumo unijos 
valdybos nariais. Pasirodo, kad 
Jaruzelskis nenori jų išleisti iš 
kalėjimo, tddėl ir negali kalliė 
lis su Valensa.

Prez. Reaganas. išsiaiškinęs 
su sekretdrium Haig Lenki
jos ir Sov. Sąjungos suokal
bį, rengiasi tartis su kancle

riu H. Schmidt.

grįš į. Vokietiją ir sušauks ka- 
bine tą.

Reikia 
kancleris 
Brežnevo
zidentą Reaganą ir Sovietų S;j' 
jungos aukščiausiosiefe tarybos 
pirmininką Leonidą Brežnevą. 
Yra pagrindo manyti, kad pas
kutinio Brežnevo atsilankymo 
į Boną metu šitas klausimas bu
žo keliamas. Yra pagrindo ma
nyti, kad kancleris pasižadėjo 
šiuo klausimu su Brežnevu ben
dradarbiauti. Kancleris nesutiko 
su Brežnevu kitais BJnoje ap
tartais klausimais, b-t jis, ma
tyt, sutikęs įtikinti prezidentą 
Reaganą. kad pasimatymą si 
Brežnevu galima pagreitinti. 
Prezidentas apskaičiavo, ked jis 
susitiksiąs su Brežnevu kadi 
nors šių metų vasaros pabaigoj, 
bet gal būtų galima susitikti dar 
pirmais šių r* ’ų mėnesiais.

Reikia turėti galvoje, kad 
Brežnevo kelionės į Boną tarp
tautinė padėtis pasikeitusi. Da
bar Amerikai ir kitoms valsty
bėms aišku, kad Sovietų Sąjun
ga privertė Lenkijos kariuome
nės vadus paskelbti karo’ stovį, 
pagyvinti nusigyvenusią komu
nistų partiją ir išnaikinti Soli
darumo unijos veiklą. Sovietų 
Sąjunga bandė sudaryti įspūdį, 
kad ji nesikiša į lenkų vidaus 
reikalus. Sekretorius Haig, pa
tyręs, kad Sovietų kariuomenės 
vadai įsakė atspausdinti įsaky
mus visą mėnesį anksčiau ir pa
siuntė Lenkijon, tai jis pašildė 
pritaikyti sankcijas ir Sovietų 
Sąjungai, ne vien Lenkijai, dėl 
karo stovio.
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Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

.TONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

ŽMONIŠKĖJIMAS IR APSIŠVIETIMAS:! 
GYVENIMO PAGERINIMO PAGRINDAI |

Vis’ visų specialybių žmonės turime žmo- i 
niškėti ir šviestis; tik tada mes pajėgsime į 
laimingesnio gyvenimo susilaukti.

(Šventiškai gyvenimiška tiesa) į
Visi — visų specialybių žmo- j Ligoniui išaiškinta, kad nė gi

nęs dar gerokai esame apsileidę j męs dabar Kristus jam nepadės, 
savose pareigose. Todėl šiame; nes 
šventiškame laikotarpyje visi | 
stenkimės atgaivinti didesnį sa-1 
vyje žmoniškumą (sustiprėti as- i 
menybėmis) ir galimai gausiau 
apsišviesti. Tik tada mes galime 
tikėtis taikos savilarpyje.

Lietuvoje lietuviai klausia nu ! 
vykusi len Amerikoje gyvenam | 
tį lietuvį: “Kodėl jūs ten pe
šatės ?”

Aišku kaip dieną kodėl. To- j jus (polypeptidus). Jie atsirand 
dėl, kad mes dar nesubrendome ! 
į tikrus lietuvius savais -nusitei-j 
kiniais, savomis asmenybėmis. į 

i Kuris lietuvis tokių gėrybių turi i 
pakankamai, tas yra . taikingas, ' 
kitą gerbiąs ir uodo snapu nesi
rūpinąs.

Pirmiausia turi pasispausti 
tūlas gy dytojas

Duokim tokį, gydytoją, kuris ■ 
skrandžiu besiskųjKižiančiam pa į 
cientui, be niekui- nieko,' tuojau 
prirašo prieš skrandyje esamą J 
rūgšti vaistą MYLANTA. Ligo- ' 
nis jaunas, suiiesėja,‘ilgai gydo-j’ 
mas nesitaiso?

Ištyrus specialiu aparatu (gas- . 
troskopu) ligonio skrandį, ras-J mą, ryžosi sukelti savyje gėriui 
tas uždegimas. Nerasta žaizdos 
n ii vėžio. Pradėjus gilintis į Ii-

jis svaiginasi, smalinasi, ka !
ir aštrumais skrandį jaudi- • 

ne. Mylanta čia bejėgė irgi. Pa- į 
brėžimai, o ne tik primintinai, j 
ligoniui nurodyta, kad jis turi j 
keisti savo liguistą gyvenimo 1 
kehą sveikesniu. Jam būtina ap-! 
sieiti be svaigalų, rūkalų ir ka- į 
vos, įskaitant ir be kofeino-J 
(Brim). Mat, be kofeino kava į Kelio į 
turi kifokius skrandžio erzinto

•Tęsinys)

Montessori mokykla

įma: “Čia tikrai gry- 
stafesv visos moterys

ęfcskursija į Karibų jūrą

Greta — visad mielai besišyp- 
i šaulį jo žmona p. Gertrūda Dar
gienė. Už kiekvieno garsaus vyro 

» yra jo užpakaly sėkminga mo- 
! teris, — sako amerikiečių pa- 
j tarlė. Išsibučiuojame su Dargiais 
ir jų prieteliais iš Pittsburgh© 

i ir,.. prie savo pažymėtų stalų!
— O Dievulėliau brangus, — 

sušnibždu savo pasąmonėje, pa
žvelgęs į savo stalą. — Devynios 
moterys ir aš!

Priėjusi vadovė ponia Laima 
Luneckienė ramina mano neri
mą, šaky 
nas SLA 
gražios”.

Negaliu

Dr. Vytautas Dargia

; tis sulaukti gerų pasėkų. Nors ii- 
i sunku mesti nesveikus įpročius, 
! bet jų turime atsikratyti, jei no- 
‘ rime sveikata ilgiau džiaugtis.

geresnę sveikatą 
j niekas negali nurodyti, nes tokio 
• kelio nėra ir negali būti. Tik per 
\ savos asmenybės sužmoninimą_ ir 
! per reikiamą apšvietą mes gail

el-

naudingus gėrimus vartoti ir ki
tam gero velyti savais darbais. 
Taip, ne vien tik žodžiais.

kofeiną iš_ kavos šalinant

Ligoniui pasakyta, kad Nau- j me pradėti kiek žmoniškesnį 
tarpusavio gyvenimą ir sveikes
nių dienų susįlaukti.

Čia mums lietuviams nepake
liui su 'sumenkusiais asmenybe 
žmonėmis: tokie vengia savos 
asmenybės, sužmoninimui skirtų 
sunkių d#rbų, didžių pastangų. 
Jie tokiais būdami, velija imti 
tabletę, visai nekreipdami dė
mesio į svarbiausius sveikatos 
pagrindus. Žinoma, tokie nesu
laukia reikiamų vaisių. Jie tik 

, .. , j save mulkina. Gana mums tokioĮ ti geros sveikatos. n . . ....1 mulkinimosi. Šiais metais visi 
Ligonis padėkojo už apšvieti- ■ kaip vienas pradėkime imtis už 

sunkios, mums būtinos veiklos: 
gausinti jėgas, tolimesniame gy- • per apsišvietimą ir savos asme- 
ven-me apsieiti be svaigalų, rū--‘ nybės sužnioninimą eikime tvir- 

gonio elgesį, sužinota, kodėl jis kaių ir kavos bei kitokių niekų, tesnės sveikatos įsigijimo keliu, 
nesitaiso per. palyginti, ilgoką į 
laiką. Pasirodo, kad jis geria 1 pasimokysime: 
svaigalus (-paskutinį kartą per j sveikatos nemenkinkime, 
Kalėdas), rūko po pakelį į die 
na, geria kavos keturis puode- kia visapusiškai ligonį gydyti.
liūs ir valgo aštrumus (pizza). I Kitaip elgiantis, sunku bus tikė-

jiems metams gydytojai su gai- j 
lestingomis seserimis jam šutei- • 
kii gerą žinią: jis neturi žaiz-’ 
dos ir vėžio. Jam patarta su-; 
teikti sau dovaną šiuose inetuo- * 
se liautis rūkius, bssisvaigi' * 
nūs ir abiejų rūšių kavą gerus, i

Išaiškinta. įkad kiekvienas tu- J 
rime dalelę -gėrio savyje. Jį tu- ] 
rime gausinti, tada pajėgsime; 
.atsispirti nesveikiems.įpročiams.: 
Kitaip jam elgiantis, net jauįo 
se dienose nebus galimai "sulaul

is šio ligonio elgsenos visi mes 
niekais savos 

vien 
tabletėmis nepasitikėkime. Rei

Matom, kad pataikauti pasu
pusiam pacientui jo niekadarys- 
tėje nė vienas gydytojas neturė
tų. Reikia pasispausti ir pacien
tą imti gydyti pilnai, o ne vien 
tik tabletę jam prirašant.

Reikia ir pacientui 
pasispausti

Dabar didžiuma mūsiškių 
gįasi taip, kaip anas rusiškas
ūkininkas: jis tik tada žegnoja
si, kai perkūnas trenkia, čia tuo 
pasakymu gili mintis išreikšta: 
pęr dažnai mes suskumbame 
tvarkytis tik tada, kai jau liga 
esti toli pažengusi. O jau apie 
nuo ligų apsaugą nė neužsimink 
mūsiškiui pensininkui. tol 
smuklėje sėdės, tol save rūkys 
kaip kamine dešrą, tol sveika
tos neši tikrins, kol tikras var
das jį suspaus, bukim tokį mūA 
siškį inteligentą. Jis peršąla ir 
su negerumu plaučiuose atsigu
la ligoninėn, 'čia jam randama, 
kad jo šlapimas neteka reikia
mai dėl prostatos padidėjimo. 
Dėl to jis nedelsiant operuoja
mas. To negana, jo tulžies pūslė 
pilna akmenų. 0 juos laikyti irgi 
negalima. Reikės išimti operaci
jos keliu. Mat, ne tik akmenys 
tulžies pūslėje, bet ir neveikian
ti kaip reikiant toji pūslė sudaro 
pavojų. Tais atvejais pūslės sie
nelėse esantieji kraujo indai pa
kinta, sukietėja, sklerozuojasi. 
Tada toje vietoje tulžies pūslės 
sienelė plonėja ,menkėja ir pra
kiūra, sukeldama mirtiną pavo
jų ligoniui. Todėl be jokio lau
kimo’ reikia operuoti kiekvieną 
ligonį, turintį tulžies pūslėje ak
menis bei jos sumenkėjusią veik
lą. Tą tiesą kiekvienas mūsiškis 
turėtų gerai įsidėmėti ir nieka
da jos nepamiršti, ir dar kitam 
pasakyti.

Matom, kad reikia laiku 
pintis sava sveikata, reikia 
bėgti ligai už akių. Tai bus
riausias jos gydymas. Tvarkin
gu maistu, gera mankšta, darbu 
ir reikiamu poilsiu mes daug 
gero galime sau suteikti. Ypač 
pensininkai turi rengtis iš anks 
to pensininko dienoms. Sveikata 
neateina pati savaime. Ją reikia 
puoselėti nuolatinėmis pastango
mis. Už tai visi keiskime savo 
nesveiką elgseną sveikesne jau 
dabar, gerokai iš anksto. Tik taip 
elgiantis, Nauji metai mums bus 
palaimingesni.

Dabar dažną pensininką gir
dime dejuojant: “Ko čia gero su
lauksi Naujose metuose — vie
nais metais pasenom, o ne pa- 
jaunėjo’m...” Taip nereikia nė 
vienam iš mūsų nusiteikti. Mes 
be pasakymo žinome, kad sens
tame. Ne tame senėjime yra blo
gis. bet mūsų sveikatos neboji
me ir be reikalotsau galvos su
kime, kad. rauksi jų ąnt veido at
sirado. Pensininko dienos galį 
būti labai saulėtds, jei jis bus 
geros sveikatos. O tokią sveįJca- 
tą turėsime dažiias, kai sumiši
me save nagan iš ankšto-ir pra
dėsime sveikai alsuoti, naudin
gai dirbti, žmoniškai valgyti,

rū- 
už
le

Religijos skelbėjai irgi turi į ryjani seiles. 
Šviestis ir žnioniškėti

Ne kitaip reikia elgtis ir tū
liems dvasiškiams. Jįe turi at
gimti tikram religijos skelbimui, 
•savais darbais žmonėm^ dangun 
kelią rodant. Ne kitaip jie turi} 
elgtis, nes dabartinis jų elgesys 
nustūmė jauną žmogų nuo’ jų. 
Ir štai dėl ko. Jų gražių kalbų 
jaunimas negirdi per tūlų jų ne
tikusius elgesius. Tai ir yra vi
sas, blogis.

Imikme savoje bažnyčioje dva
siškių elgesį. “Dieve, duok tai
ką”. Jokio žodžio, jokios užuo
minos apie mano ir tamstos pa
stangas 1 
jūsiškių tarpe. Taip elgiantis I 
niekada nebus taikos mūsų tar
pe. Mat, ne tik Dievas, bet ir tu
zinas dievų nepajėgs taikos mū
sų tarpe įgyvendinti tol, kol mes 1 
savais nusiteikimais netapsime 
laikai palankūs, kitaip tariant tą 
patį — kol mes savomis asme
nybėmis netapsime žmoniškes- 
niais.

ginčytisSsu teisybe ir 
užsičiaupiu, kaip aukšlė Neryje, 
musę prarijusi, f /

Gera vakarienė, tik mus nuste' 
bina du nelaukti svečiai, prisėdę 
prie mūsų stalo. Abu kramto 
kaip voverės, Nespėja patarnau
tojai atnešti maistą, kai jie tuo
jau viską praryja, o mes dešimt 

į padorių SLA narių tik žiūrim ir

— Iš kur čia tie “apžoros”? — 
paklausė ponia Stefanija. Visi 
tikrais “lietuviškais” žvilgsniais 
pasižiūrime į “apžoras” ir jie ki
tą dieną išgaravo kaip kam
paras.

Panelė Effi Mikužiutė groja 
pirmu smuiku prie mūsų stalo, 
o ponia Meiliūnienė asistuoja. 
Abi “groja”, ^gerais, gėrybiniais 
tonais. Viena ponia Marija yra 
estė, bet kalba gražiai lietuviškai, 

į Tikrai pagarba jai. Vis pakarto
jame: “Elagu eesti !” Estai tikri 
mūsų draugai ir tremtyje.

Girdėjom, kad mūsų laive yra 
C IJLlėUlU 11 ICLLLL>LUO Ud’ į . . .v---.’ -. .-i . .j ir didelex^tViu ekskursija, norstaikos įgyvendinimui! .. . r, . ~ J ’*jie niekad ne nebandė su bra- 

liais leišiais” sueiti. Mes jų irgi 
neieškojome. “Ateis ožka prie 
vežimo” — tyliai pasiguodžiam.

Jau ir po vakarienės. Einame 
į ant viršutinio denio ir stebime 
pilną Karibų jūros mėnulį ir 
bangų keteras. Vėjas maišosi su 
kamino dūmais ir kvepia lietu
višku skilandžiu (Gėda prisipa
žinti, po tokios išsamios vaka
rienės!). Stc’viu atsilošęs į laivo 
bortą ir seku tolimus nežinomos 
salos vaizdus. “Don’t jump!” —

t £< *-

Netikusiai besimelsdami tūli 
dvasiškiai elgiasi kaip minėti gy
dytojai, žomgui vien tabletę pri
rašydami, kada reikia didžius 
darbus atlikti sveikatai atgauti. 
Taip ir dvasinėje srityje: reikia 
didelių pastangų eaikai įgyven- j 1 
dinti savyje ir tarpusavyje. O i 1 
čia dvasiškis pasiūlo čiulpuką: 
tegul Dievas taika rūpinasi, te- Aukščiau pakilę gyvenime dva- 
gul jis ją įgyvendina be mūsų 
pastangų. Net jaunas žmogus 

! dabar žino, kad tokio dalyko be 
mūsų pastangų niekada gyveni
me nebus.

Visai kitas reikalas būtų, jei 
dvasiškis verstų mane būti tai
kingu, kad ir taip, ar panašiai 

-kalbėdamas: “Laimink, Sieve, 
mūsų teisingas pastangas taikai

kiąs pareigas ir eik sau duoną 
pelnytis garbingai, kaip kiekvie
nas kitas kad pelnosi.

Išvada: žuvis genda iš galvos.

Visi dvasiškiai turėtų pasi
leisti parapijos ribose būtinon 
veiklom Vieni tvarkytų vargan 
patekusių senesnių pensininkų 
reikalus. Kiti organizuotų talką 
šeimai, turinčiai sunkų ligonį 
namuose. Treti užimtų jaunimą 
taip, kad jis neturėtų nei noro, 
nei laiko nežmoniškai elgtis. Ir 
taip be galo, be krašto sunkių 
reikalų turinčius savus žmones 
aprūpintų. Tai būtų tikrai pa
trauklus elgesys. Tik tada atsi
rastų taip dirbančių dvasiškių, 
vieton pavaduotojų, iš jaunimo 
tarpo.

į -Dabar tūlas dvasiškis pasida
rę sava veikla labai aprašus. 
Darbas turi vyrauti dvasiškio 

’gyvenime. Nepamirština, kad 
m a Ida nėra darbas. Žinoma, lai 

I sunki dvasiškiui pareiga, bet ji 
’jam būtina. Kitaip, tu palik to-

1

siškiai ir gydytojai pirmieji turi 
ryžtis tinkamam savų pareigų 
atlikimui. Kitaip, jie padarys 
daugiau žalos, negu naudos. 
Ypač šiame šventiškame laiko- 
tarpyje turime visi pasispausti 
stipresniam savos asmenybės su
tvarkymui. Tik taip elgdamiesi 
mes pajėgsime ne tik tinkamai 
Dievą garbinti, bet ir reikiamai 
žmogui pasitarnauti.

Pasiskaityti: C. S. Blueniel, 
M.D.^Psychiatry and Common 
Sense. The Macmillan Co.

perspėja mane praeinanti ame
rikiečių turistų porelė. — “Life 
is worthwhile living!” — Ir šyp
sosi gražia Laisvės Statulas šyp
sena. Prieina bendrakeleivis po
nas Karaliūnas ir giliu žemaitiš
ku bosu užpdrina: “Tuoj plauk
sime pro Kubą. Būtų gerai tam 
velniui nuskusti barzdą!” Pri
tariu, ir einam žemyn. Vėjas da
rosi aštrokas. Randu savo prie- 
telį Juozą jau bemiegantį ir aš 
šmurkšteliu į lovą. Kažkaip lo
va trumpoka ,tai suriečiu kelius 
ir — sapnų karalystėje. &tai jau 
ir po sekmadienio, lapkričio 8, 
Anno’ Domini 1981. 

** t.

"“Budilnikas’’ (atleiskite, mieli 
skaitytojai, už barbarzimus) 
čirškia it barškuolė gyvatė, o 
Juozas taria “Labas rytas!”. Aš 
užsimetu “training suit” ir nešu 
muilą ant denio, kur iifatosi tik 
jūra. Pasivaikščibj-ant servuoja
mas ankstyvas užkandis: apel- 
siHŲ" suriką, kava ir talkutės. 
Užkandu, ir atgaįį'įį^l skus
tis ir prausti ply
tos neprašytų ir nepadarytų kon
kurencijos LB Visuomeninių rei
kalų tarybos pirmininkui). Ir 
pirmieji po pusryčių einam šil
dytis ant denio ir plaukiojame 
miniatiūriniuose jūros vandens 
baseinuose ant Lido denio.

Beplaukiant su Povilu Dargi", 
ir ciceriečiir ponu Latoža, kaž
kaip paslystu ir prakalbu rusiš
kai. “0 panowie rozniawiajon 
po rosjansku?” — kažkoks mo
teriškas balselis prašneka. “Jes- 
temi litwini!” — atsakome į 
prisistato simpatiška lenkaitė iš 
Toronto’. Tuoj pradedame girti 
“Solidarnošč” ir kalba greitai 
mezgasi. Paaišiknanie, kad lie
tuviai neturi daug tinkamų 
keiksmažodžių (tinkamų visoms 
situacijoms), tai pasiskoliname 
rusiškus. Lenkaitė juokiasi ir 
sako: “To prawdziwie!”

Šluostomos druską nuo kūno 
ir einame priimti dušus kajutė
se. Mūsų vadovės instruktuoja, 
kad šį pirmą jūros kelionės va
karą visi lietuviai ekskursantai 
kviečiami Į Discoteque patalpas 
bendroms informacijoms ir su
sipažinimui. Malonu. Visi kartu: 
SLA nariai ii- svečiai, kaip viena 
nedaloma šeima.

(Bus daugiau)

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
that ARE allowing SAFE

YCX/UL RUN INTO I

2 — NaujieDCS! Ctuc^v
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los kalvos (akvarelė)Murinas

f? i 
iui

(H

Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

DAILININKO BRONIAUS MURINO 
ALBUMAS

daugiausia utilizuoti gamtovaiz
džiu fragmentai. Tik vienas ki
tas natiurmortas ar portretas.

1945 ir 1955 melais Murinas 
realistas, bet jau t.ida buvo ma
tyti, kad jis eina toliau, siekda 
mąs spalvų išraiškos. Akvar Jčs, 
akrilio ir aliejaus spalvomis iš- į 
gaudamas subtilius tonų varian- j 
lūs, sudaro žavingą spalvų sim- j 
fc'niją. Įdėtas tik vienas 1915 m. 
gamtovaizdis — Švarcvaldo kal
nai V. Vokietijoje (psl. 11). “Ta* 
kas kalnuose” (16 psl., 1970 m.) i cionierių sąrašas, laimėtos prs-! 
atrodo kaip orchidėjų puokštėj mijos ir 1.1.
‘ Gintarinės šakos” (1 1 psl., 1972 j Dail. Br. Murinas gimė 1906 
m). — ši akvarelė švelnausmetais rugpjūčio 31 d. iš tėve 

motinos EmiVjos Ton 
kūnaitės, Rygoje, Latvijoje. F : 
karo grįžo į Lietuvą 1918 4H. j 
1923-29 metais studijavo Kauno - 
Meno mokykloje ir baigė tapy ) 
bos .specialybę. 1932-35 m., ga 
ves švietimo minisl.rijcs s.i- 

ės studijas tęsi j 
'fcEcole Boulle” kolegijoje. Paiy-į 
žiuje įgijo diplomą ir Paryžiaus 
miesto “Certificat d’aptitude < _  * 1 t 
professionnelle — dessinateur” j ta dailės darbų paroda. . 
pažymėjimą. 193543 m. Klaipė- Mikas Šileikis

DARBŲ

Bronius Murinas

tikrus “ckscvlencijas”. O jau ta 
jo svita, kad įsipusčiusu net ver
čia suabejoti ar tik ne iš kara
liškų »ūmų didikai.

Jo garbei papuošta ložė. Trys 
bukietai raudonų rožių aiškiai 
byloja didelę pagarba svečiui. 
Prieš operai prasidedant, buvau 
nus’ebintas, kai orkestras už
grojo Bulgarijos Inmna, o publi
ka, kuri buvo parteryje, visa j 
ekscclencijos lože atsisuko. Kiek 
tai pagarbos, stebėjosi austras 
kaimynas, kuris su mano nuo
mone sutiko, kad vadinti jį eks
celencija — tikra nesąmonė.

Neteko matyti anksčiau tos 
op-ros, bet buvau maloniai nu 
stebintas šešių solistų išpildymu

. Neseniai išleistas -dailininko 
Broniaus Murino iliustruotas 
spalvotomis ir juo'da-bal+a nuo
traukomis albumas. 33 nuotrau
kos pilnomis spalvomis’ (įskai
tant ir aplanką). 25 nuotraukos 
juoda-balta. Spalvotas kūriniu 
nuotraukas darė Quiestar'Print- 
išg' -Co\ Spausdino Morkūno 
spaustuvė Chicagoje. Išleido Mu
rino šeima. Tiražas 500; forma
tas 11x9”. Albumo kainą tik SI 5. 
Su persiuntimu-.— SI6. Palygin
ti su leidinio kokybe, tai labai 
pigiai. Galima gauti pas autorių; 
1-214 North 16th Ave., Melrose 
Park, Ill. 60160, ir, Marginiuose.
'Albumas turi-72 psl. Tekstai 

lietuvių ir anglų kalbomis. Įva
dą parašė dail. Adolfas Vakška., 
Vertimus į anglų kalbą, atliko 
Mykolas Drunga. Yra įdėta kitų 
dailininkų 'atsiliepimų apie Br. 
Murino kūrybę'.r • .

t . \ - -s : . •

J Kaip žinome,'Murinas yra ta 
lentingas a'kvarelistas išeivijoje. 
Visi darbai leidinyje suskirstyti 
cįhronikine tvarka: 1945 — 1981 
metai. Iš arčiau. susipažinę su 
Murino kūryba, matome jį toli 
prašokusį kitus akvarelistusi 
Žinome Kajetoną Šklėrių, Galdi
ką ir kt., bet Murinas :dabar 
triumfuoja e k s p r e sionistiniu 
spalvingumu, kaip akvarelinės 
technikos meistras. Savo įspū- 
cĮžiusJbei emocijas išreiškia su 
mažiausia daiktinių' elementų 
spalvomis, * atmesdamas Jai, ko 
nereikia. -Nėt perspektyva jo 
kpmpozKįjb^ę^ .nevaidina svar-„ 
bibs rolės. dSevėik nėra ypatim 
gbs temos ar istorinio žanro,

rausvo kolo'rito pavaizduoja me-1 Vinco i 
džių viršūnes, su mažai realis
tinių formų; atrodo kaip auga
lija. “Ruduo Kanados kalnuo
se” (38 psl., 1970, akv.) — vio
letinės, tamsiai žalios ir gelto
nos spalvds, su melsva prošvais
te virš kalnų, primeana ramybęJ pendiją, 
“Rytmetis sode” (24 psl., akv., 
1964) — žydrių spalvų kompo-i 
zicija. “Žvejai”, sukurtas 1978 
metais akrilis, 41 psl., apvaiz- 
duoja žvejus, tinklus, laivus ir 
žmones, realistine forma. Dar 
pora iš vėlesniųjų darbų: “And-j 
ra jūroje”, juodas-baltas (64 i 
psl., akv., 1980 m.) ir vėliausias] 
Murino darbas “Rudens šalna” j 
— 1981 m., psl. 34, akvarelė. į

Kone visi Murino' paveikslai] 
atrodo kaip iškirpti iš didelio

des ir Vilniaus Pedagoginio irs- 
‘it įto vyr.'Jektorius. 1911-13 m. 
Žirniaus Dailės Akademijos, dai
lės metodikos lektorius. 1936 m. 
vedė Vvtauto' Didžiojo universi- - i
4eta, Medeinos fakulteto odom, 
tologijos studentę Praurimę Gri- ‘ 
niūrę. 1919 m. nuolatiniai apsi-« 
gyveno J AV še, Meluose Parke, 
Chicegos priemiestyje.

Dail. Brc’nius Murinas Ame
rikoje priklauso prie keleto dai
lininkų organizacijų. Jo 75 me
tų gimtadienio proga Chicagoje 
(Jaunimo Centre) buvo sureng-

J KARIBUTAS -

Auksinis ruduo ir Europos teatrai
{ (Tęsinys)

b Schoenbrunn (šenbruno) pilis 
ir gražuolis parkas

Prisimenu, anais iš tėvynės 
bėgimo laikais, mačiau tą isto
rine pilies ir parko vietą, nors

paveikslo fragmentai; nepalie
kant tuštesnės vietos užpildyti 
nuo apačios iki viršaus. Tai re
ta: akvarelisto technika. Gerai, 
kad dailininkas nepalieka balto^pati pilis buvo saugumo suinc- 
pepieriaus, kai kiti akvarelistai. timais uždaryta. Nedaug tada aš 
palieka didžiąją popieriaus dali ja ir domėjausi, kokias legenda- 
baltą.

Daugiausia Murino' darbų su-- 
kurta tarp 1970 ir 1976 metų. I 
Šia proga prisimintina, kad dail. 
Murinas sukūrė gerų portretų.- 
Daugiau būdingi jo žmonos ir 
jo paties, kurie yra ir albumen 
įdėti.

Albumo paskutiniuose pusla
piuose apstu dailininko biogra-;

rines pasakas ir istorinius išgy- 
ivenimus ji savyje slepia. Dabar, 
j atvykęs iš didelio Amerikos 
krašto, dėl žaliukų visai- kitaip 
traktuojamas, visai kita plsiro- 

' dė ir aplinkos nuotaika. .
Imperatorius Maksimilian II 

(1527-1575) statė tą gražuolę 
pilį, kurioje virš tūkstančio kam 
barių bei salių. Tada davė vardą 

hniu žinių, gimimo metai, moks-i “k'at“,rburf- Per į. PereJ° 
ta, mokiojo date, jo slraips-, au^ karal,l!’ be,
niai spaudoje. Pažymėta kiek' bar.,,ausies buvo
savo parodų surengęs ir dalyva
vęs bendrinėse parodose. Kolek-

ris vėliau sudarė austro-vengrų 
monarchiją ir paskelbė Austrijoj 
parlamentarine respubliką.

Einame dabar turistų virtinė 
per auksu dekoruotus kamba
rius, kur kadaisėTmperatoriai ir 
karaliai gyvęno.
nuo didelės prabangos ir niekaip 
negali suprasti tų žmogių, kurie 
geidė ir norėjo taip prabangiai! 
gyventi.

Audiencijų ir priėmimų balta! 
salė, auksu dekoruota, o lubose, I 
lyg bažnyčioje, skraido meni
ninkų piešti angelai. Be didelių 
kandelabrų ir žvakidžių, 
daugiau nieko ir nėra. Tiesa, šo
nuose, raudonu aksomu puošti, 
stovi maži suole liai. Tuščia, ny
ku, ir per ją aid: turistų — pras
tu žmonių sukeltas bildesys.

Marijos Antoinetos kambarys 
su elegantiškais portretais, i

<urių, berods net 26 buvo. Čia ’ 
visų .portretai sukabinti, dėl ku
rių, gerokai nustebę turistai, 
pasišaipo.

Einame per keturiasdešimt 
kambarių, nes tik tiek ir atida
ryta turistams. Svaigsta galva 
nuo prabangiškos dekoravimo 
manieros. Auksas, auksas, auk
sas. Aukso rėmuose dideli port-į 
retai, aukse blizga baldų rėmai, 
aukse švyti lubefe ir grindys, i 
Nuo to aukso darosi stačiai 
bloga. Ir koks laimingas, pasi
junti, kai ištrūksti iš tos auksu 
supančios aplinkumos ir, atsiduri 
gamtoje — parke, kur pasitinka I 
fontanai, kiparisų alėjos ir paukš 
eių rudeninė muzika. j

Vieni eina j pilį, kiti iš pilies, j 
Ir laip turistų be jokio perstoji- 
mo srautais plaukia, šalta, ir visi 
skuba kaip greičiau nuo to dide
lio vėjo pasislėpti. Kai sustoja
me parke ir gidui pakvietus jį 
apžiūrėti, išlipa tik dalis. Kifi gi 

t sėdi susitraukę, nes jie iš šiltes
ni nių kraštų ir drabužiai nepritai- 

Akys raibsta kyti šaltam atšiauriam vėjui.
Mano’ rankose visas sąrašas j 

garsių pasaulio valdovų, kurie f 
tą pilį aplankė: j

1960 m. gegužės 17 d. — Peri
..v isijos šachas; j

I960* m. liepos 1 d. — Nikita j 
Chruščiovas, Lš Rusijos;

1961 m. balandžio 25 d. — ka-
ten f ralius Gustavas iš Švedijos; I

1961 m. gegužės 29 d. — dr. 
Urho Kekkonen, Suomijos pre
zidentas; J

1961 m. liepc’s 3 d. — Jorn F.
Kennedy, JAV prezidentas;

1962 m. kovo 27 d.—dr. Lueb

imperatorius Franz Joseph, ku- rijos Teresos vaikų kambarys,

ralienė Julijana ir princas Barn- 
hard iš (Įlandijos;

1962 m. liepos 6 d. — karalius 
Fridrick IX ir karalienė Ingrid, 
Lš Danijos;

1961 m. rugsėjo 29 d. — ka- 
ialius Olav V, iš Norvegijos;

1967 m. vasario 15 d. — Tito, 
Jugcslavijos prezidentas;

1969 m. gegužės 5 d. — kara
lienė Elzbieta II, iš Didžiosios 
Britanijos. v

Toliau dar Vengrijos, Rumuni
jos ir kitų kraštų aukšti parei
gūnai.

Pravažiuojame pro istorines 
■ vižlas bei paminklus, kurie ai- 
• kiai byloja apie austrų seną kul
tūrą, tradicijas bei meną. Muzi
kų tėvynė. Užsukame į centrines ir dekoracijų šaunumu. Pasirodė 
kapines, kur ilsisi Slrausai, Mo
cartas, Bethovenas ir kiti ne
mirštantieji muzikas kūrėjai.

Turtinga Austrija gražuolė.
Žmonės konservatyvūs. Sekma
dienis čia tikra šventė. Prie ope
ros stovi žirgai karietoje, su ku
riais turistai pramogauja. Pože
miuose didelės krautuvės. Nepa-

I prasta švara ir tvarka visur vy
rauja. Auksinis Austrijos ruduo’ 

; su tolumoje žavėtinais sniego 
• kalnais, šiame mieste niekas 
> nieko nebijo: eiki vidurnaktį, 
paklydęs kelio klauski, tai, nie-

V kas nuo tavęs nebėgs, o eis 
drauge, nurodys kryptį. Net 
keista, taip neįprasta.

Kai baigėsi “turas”, tarsi, iš 
anksto numatytas, atklydo nuo
vargis. Jis toks įkyrus. Galva 
pilna įspūdžių. Palengva žings
niuoju į viešbutį, kuris nuo ope
ros namo tik keli kvartalai.

, VIENOS MIESTO OPEROJE
I “Die Entfiihrung aus dem Se

rai!”, W. Mozarto kūrinys
Į čiežia šilko ilgos suknios, blyk
čioja tikri daimantai, žvilga per- 

, lai ir baltuoja-juoduoja brangūs 
kailiai, kuriais apsisupusios da
mos traukia i operą. Tokios 
puošnios publikos dar niekur ne
teko matyti. Gal dar ir dėl to 
šį vakarą taip puošnu, kad jis 

j skirtas, kai]) programoj sakoma:
Zu ehren seiner Exzellenz 

Des Vorsitzenden des 
Staa Įsra les

Der Volksrcpublik Bulgarien 
Her Hl

TODOR SCHIWKOV;

Nesveriu kiek perdėta, rtbrs, 
paskaičius, juokas ėmė. Ar gali
ma tituluoti “Ekscelencija” so
cialistinės sistemos žniogb? Be! 
kaip iš tikrųjų vėliau pasirodė, 
tas bulgaras savo puošnumu ir 
išvaizda tikrai pranašesnis ir už

pajėgus ir choras, tik gaila — la- 
’ bai trumpai. Visą operą turėjo 
; ant savo pečių išnešti šeši so

listai.
Pedrillo — Henz Zcdnik buvo 

nepaprastai žavus vokaliai. bei 
nemažiau ir vaidybiniai. Neteko 
sužinoti jo tautybės. Iš pavar
dės — jokiu būdu ne vokietis. 
Konstanze Belmonte — Hilde
gard Uhrmachėr, koloratūrinis 
sopranas — tikra lakštingala.

Puošni publika. Labai jau san
tūriai komiška, meilės eleksyru 
persunkta, opera vakarui davė 
kažkokią neapsakomą rimtį. 
Puošnios Operos patalpos, pasi
vaikščiojimų salės, kur kiekvie- 

: nas kampas išpuoštas gyvomis 
gėlėmis ir šonuose įrengti eks
tra bufetai efektingai derinosi.

“Die Eintfūhrung aus dem 
Sebail” operą Mozartas rašė as
tuoniolikto šimtmečio viduryje, 
pačiame savo kūrybingume, ku
riame davė tragiškumo ir komiš
kumo' šekspyrinį derinį. Stebė
damas pirmą kartą operoje tc’kį 
derinį, buvau nustebintas reži- 
soriaus samprata: jis mokėjo 
staigiai, nelaužydamas, duoti 
perėjimus .iš komizmo į. tragiz
mą, arba priešingai. Net ir ak
torių personažai - tokie skirtingi: 
vienoj pdroj dramatiški, antroj 
gi — jaunuoliai komiški. Ir jie 
taip nuostabiai darniai vieni su 
kitais scenoje santykiavo, kad 
miela buvo žiūrėti. Po tos ope
ros pamatymo keičiau savo nuo
monę, kad vokiečiai, tas pats 
kaip ir austrai, moka scenoje tik 
rėkti ir. skeryčiotis, bet ne gy
venti. Dabar gi mačiau juos gy
venant, ir dar labai įtikinančiai, 
darniai, meistriškai.

Opera baigėsi. Visą bulgarišką 
svitą iškilmingai per garbės sar
gybą 1 išlydėjo aukšti valdžios 
pareigūnai. Stoviu už garbės

(Nukelta į penktą puslapį)

Ma- ke, V. Vokietijos prezidentas; . į NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
1962 m. gegužės 21 d. — ka-

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

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais 'duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodami tik už 32. i

• LWl u V13 K A SIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauske 
(domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės tr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
vitovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbj. Labai 
naudingoje 835 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis, Kaina 36.

• KĄ LAUMŽS LfMR, rašytojos Petronėlės Orintaitės atst
minimai Ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje Ir plr- 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 33. t

• JUT.IUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n«

j Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
II riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Į' Knyga yra dTdelio formato, 265 puslapių, kainuoja 36.

11 " • SATYRINES NOVELES, M. Zoačenko kūryba, J. Valalflc 

Žl vertimo. 200 p<L knygoje yrs 40 sąmojingų novelių. Kulną H

Knygos gAnmunos Naujienose, 173^ So. Hkbted St., Chicago 
Ž IE BOMS. UfeaJtant paita, prldMl 4okr| U(ak
■ t __ | -------------------------- ----------------------------------------------- ------
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1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, DI 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA NOREIKIENĖ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

?501 W. 69th SC, Chicago, m. 60629 ♦ Tel 925-2737

winnaiiM
JAY DRUGS VAISTINE
B759 W. 71st St, Chicago, BL

rf BtFJSfLNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAT BA1> 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

a jroHLJTAN. B3

fį

I

50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina S25. Kieti viršeliai
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Orderiu kartu su ufrakyiig.

Kviklys būtų galėjęs savo panegiriką užbaigti saki
nėliu ‘Yra ir kitų laikraščių”. Į šį skaičių būtų priskai- 
tytos ir Naujienos. Jis būtų galėjęs baigti, kad dar yra 
ir Naujienos, bet apie jas nieko nerašyti. Bet, matyt, 
prie jo prisėdo tas nelabasis velnias ir padiktavo Kvik
liui tokius tvirtinimus, kurių joks žurnalistas neturėjo 
dėti j Įžanginį. Tiktai velnias jam galėjo tokias melagin
gas mintis padiktuoti, nes kiekviena jų yra neteisinga.

Kviklys būtų norėjęs, kad Naujienos lietuviškame 
visuomeniniame gyvenime būtų niro lietuvių atsilikusios, 

i bet taip neatsitiko ir nėra jokio pagrindo manyti, kad 
taip atsitiks.

Kviklys, įsismaginęs rašyti apie Draugo praeitais 
metais atliktus darbus, būtų galėjęs prisiminti apie vel
nio prisėdimą prie moderatoriaus Garšvos. Moderatoriaus 
žodis yra galingas. Jis būtų Įsakęs ^neleisti velniui ša
lia jo atsisėsti, bet kai pagalvojo, kad velnias degutu taš
ko visus Fronto bičiulių priešus, tai leido jam prisėsti

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
mo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Kuo pats kvepia, tuo kitą tepa
Propagandistas Bronius Kviklys, marijonų samdytas 

Draugo politikai nustatyti, paskutinę praeitų metų dieną 
surašė visus svarbesnius darbus, kuriuos iš Amerikos ka
talikų atimtas dienraštis, pagal p. Kviklio apskaičiavi
mus, padarė. Prie Draugo atliktų darbų jis pridėjo ir 
sukaktuvininkus, kurių tėvai, apie Draugą nieko neži
noję, dirbo.

Paruošęs vieną skilti atliktų darbų, jis džiaugiasi, 
kad Draugas vis dėlto pirmauja. Būtų, -žinoma, gražu, 
jei kiti būtų parašę; kad Draugas pirmauja, o pačiam 
uodegą.vizginti — kaip ir nederėtų. Jeigu Draugas pir- 
rriaužų/kaip Kviklys rašo, tai ir Naųjienos,būtų tą faktą 
konstatavusios, bet Naujienos to nepadarė. Nepadarė 
joks kitas lietuviškas-laikraštis.

Be pagyrų apie Draugą, Kviklys rado reikalo Nau
jienas nuvertinti. Matyt, kad Naujienos kartais jam pa
tempia nervus. Šiaip jam, rodos, nebūtų reikalo išsišokti 
su tokiais nepamatuotais kaltinimais. Jis paminėjo, kad 
Darbininkas, Dirva, Tėviškės žiburiai, Nepriklausoma 
Lietuva, Akiračiai, Vienybė ir kiti laikraščiai stipriai 
reiškiasi, bet lietuviškoje periodikoje praeitais metais 
gražiai pirmavo Draugas.

Kvikliui pačiam nebūtų reikalo vizginti uodegą, jei
gu nebūtų Naujienų. Jis nujautė, kad Naujienos pro to
kias pagyras tylomis nepraeis pro šalį. Kad Naujienos 
jam nekliudytų, jis nutarė paskutinę metų dieną Naujie
nas sumalti i miltus. Paskutinę metų dieną jis nutarė 
ne tik nurašyti seniausią lieteuevišką dienrašti, bet ir 
Įrodyti, kad lietuviškiems reikalams Naujienos jau dau
giau nebetarnauja. Jam dingtelėjo mintis, kad geriausia 
būtų Naujienas visai nurašyti, tai niekas, kaip sako, 
kraujo negadintų. Jam atrodė, kad bus geriausia, jeigu 
savo skaitytojams apie Naujienas jis praneš tokį dalyką:

“Yra ir kitų laikraščių. Išskirtinai minėtinos 
Chicagoje leidžiamos Naujienos, jau eilę metų ve
dančios mūsų visuomenės skaldymo darbą ir lietuviš
kam reikalui nebetarnaujančios. Tai lyg deguto 
šaukštas darnios lietuviškos veiklos medaus stikli
nėje”. (Draugas, 1981 m. gruodžio 31 d., 3 psl.)

ne tik administracijoje, bet ir šeštame puslapyje.
Tai buvo pats didžiausias praeitų metų Draugo at

liktas darbas. Knygos ėjo kaip karšti blynai, ryte ir va- ' 
kare. Nė viena knyga nesulaukė tiek skaitytojų, kiek : 
velnio padiktuotas ir Garšvos leistas garsinimas. Knygą ; 
pardavinėjo nauja rašytoja, bet kiekvienas egzempliorius 
ėjo iš rankų į rankas. Retas Draugo skaitytojas tiki tuo, J 
kas Drauge parašyta, bet kiekvienas domisi, kas atsi- i 
tinka, kai velnias prie Draugo redaktorių prisėda. Žmo- j

STASYS KASPARAS

TIE PATYS IR DAR NAUJI 
SKAUDULIAI

REPORTAŽAS APIE D. BRITANIJOS LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS TARYBOS SUVAŽIAVIMĄ

(Tęsinys)
Tas pasakymas taip sujau-

nės tiki, kas knygoje parašyta. Ją ir šiandien tebeperka. ! dina Tamošiūną, kad iš jo kai- 
Tai buvo pats geriausias Draugo garsinimas. Nė vienas 
kitas garsinimas nedavė tokių rezultatų. Kviklys būtų i 
galėjęs pasiteirauti šiuo reikalu ir pasigirti praeitais . 
metais atliktu garsinimu.

Praleistas dar vienas labai svarbus Draugo nuopel-
nas. Tiktai jis atliktas ne redaktoriaus, bet bendradar- j sikalbėjimai. Aptilus triukšmui, 
bio, “reorgo” išradėjo. Prie Draugo redaktoriaus prisėdo On^ PaPraao Jp82

J. Venclova

Lietuvos krikšto sukaktį 
prisimenant

(Tęsinys)
Lenkijos karalius ir Lietuvos valdovas Žygi

mantas Augustas kancleriui S. Maciejowski 1547 
metais skundėsi:

“Did. Lietuvos kunigaikštijoj krikščionių tikė
jimas yra naujas daigynas, nes už Vilniaus, ypač 
Žemaitijoj, neminint kitų prietaru, paprastud- 
menė,’kaip dievybes, garbina miškus, ąžuolus, lie
pas, upes”. Mykolas Lietuvis (De moribūs tarta- 
rorum, lithūąnOrum ėt mdščhorum, Basileae) 
priekaištavo: “Jie (kunigai) dar siekia pamin
dami teisę ir sveiką protą, turtingų dvarų ir val
dyti daugelį bažnyčių, kurios niekuomet nėra ma
čiusios savo ganytojų ar klebonų. Todėl avelių 
tikėjimas netvirtas, meilė Dievui atšalusi-. Pa
čias bažnyčias jie (lenkų kunigai) išnūomuoja, 
parduoda pirkliams ir savanaudžiams”.

De jure Jogaila, pavesdamas Lietuvos terito
riją Lenkijos vyskupatui, atidarė plačius vartus 
polonizacijai Lietuvoj,labai apsunkindamas lie
tuvių bftk!ę,nes lenkų kunigai sakydavę: “Kato- 
licka wiara-polska vriax-a”. Lenkų apaštalai moki
no iie.urius, j>g lietuviai turi kalbėti ir melstis 
lenkiška:.:.?s lietųuvių kalba yra stabmeldžių kal
ba (“pogans' i język”), kurios, kaip tokios, Die
vas nesupi an a ir pan., nors ir lenkų kalba, prieš

V. Kupsčio straipsnis nespaus- 
dintinas

Jonas Adomonis reikalauja, 
kad V- Kupsčio straipsnis nebū
tų spausdinamas. Šiauriausia 
juk būtų, ką lietuviai kitur pa
sakys, kad čia yra raudonasis 
kampelis. Just. Navickas tvirti
no: čia nespausdins, tai išspaus
dins Amerika. Z. Juras lyg ig
noruodamas jau kelintame su- 
važiamive girdimus kritiškus bal 
sus, skelbia, kad visus neramu
mus Britanijos lietuviuose ke? 
tia du, na, gal trys žmonės. Jis, 
žinoma, ignoruoja tuos daugelio 
lietuvių kritikškus balsus, kurie 
girdimi jau kelintame suvažia
vime. Dėl “šluotos” buvę sutar
ta nieko niekur nerašyti, o buvę 
jau “Tėviškės Žiburiuose” ir ki
tur. Girdėti balsai iš salės: O kas 
“Akiračiuose” rasė, a? Kas pir
mas. čia viską, pradėjo? ■ Nesi-' 
gTftk! Jurai; hėsigįnk! Tū5r pra- 

t dėjai’viską!
Antanas f paloveckas ir vėl sa- 

kd, neatleisdamas reikalo: kodėl 
Z. Jūras neatsako/man į klausi 

*mą? Prispirtas Z. Juras sako:
— Ašigaliu ir vėl čia atsipra* 

syti Barėną, ar neužtenka?
5" (Bus daugiau)^

BRAZILIJOS POLICIJA 
NUŠOVĖ PABĖGUSIUS

RIO DE JANEIRO. — Brazi
lijos policija trečiadienį nušovė 
tris pabėgusius, kalinius, kurie 
pajėgė paimti du įkaitus, bet ne
mokėjo ištrūkti iš policijos.

Trys jauni vyrai sugebėjo pa
bėgti iš .gerai apsaugoto kalėji-' 
mo ir įsigyti ginklų. Jeigu jie 
būtų neturėję ginklų, tai gal bū
tų likę gyvi ir turėję progos, at
likus bausmę, dar pagyventi. 
Jie atsisakė padėti ginklus, a^si* 
šaudė policijai, o vėliau policija 
juos visus turėjo nušauti.

Vokiečių ir britų policija sten
giasi nusikaltėlius gyvus pagau
ti, bet braziliečrai kitaip ėlgiAsi. 
Ji turi teisę nušauti tuos, kurie 
atsišaudo policijai.

ji nepasako jo pavardės. “Šluo
ta”, sako, užgavo mus visus, su
kėlė nepasitenkinimą, tai turi 
būti pasmerktas tasai falsifika- 
torius. A. Bučmys dar kalbėjo 
apie kažkokį nutarimą, kad pa
vardės laikraštyje neminėtinos. 
Kai jos buvusios pradėtos mi
nėti, tai kilęs nepasitenkinimas. 
(Tekio nutarimo niekas nepa
darė ir jis nėra žinomas). Cent
ro valdybos narys Aleksas Vil
činskas sakosi’ linkęs manyti, 
kad dėl “Šluotos” kas galėtų bū
ti labiausiai įsižeidęs, tai DBLS 
pirmininkas Z. Juras.
Z. Juro atsakymas D. Banaičiui

Z. Juras reiškia, nepasitenki
nimą D- Banaičiui/ kuris, angliš
ku .posakiu tariant, davęs jam 
niūgį žemiau juostos. D. Banai
tis esąs laikomas intelektualu, o 
dabar.., .Girėnas, Skibiniauskas 
— ką jie bendro turi su Lietu
vių Namais? Dėl Pergamon lei
dyklai nuomojamojo kambario 
Z. Juras nieko nežino. Bet susi
griebęs sako, kad kambarius iš
nuomoja ne valdyba, o admini
stratorius K. Mockūnas. Kad Gi
rėno sūnui buvo- išnuomotas 
kambarys ar dėl to . kalta val
dyba? Koncertą su atlikėjais iš; 
Liet, buvo įdomu pamatyti, nes 

sdintf, ar ne. O ar jie tą kritišv Jis ir nežinojęs,kad buvo revoliu
cijos šventės minėjimas. Prog1- 
ramos dalyviai neturėjo kur 
dingti, tai buvo pakviesti į Lie
tuvių Namus ir pasikalbėta kaip 
lietuvių su lietuviais. V. Kups
čio’ straipsnio nutarė nespaus- 
sdinti su redaktorium pasitariu- 
ši valdyba, kuri turi tokią tei-

. • bos aukšto tono nebeįmanooma 
atsekti, ką jis sako Dar P. Dzi- 
dolikas bando pateisinti tuos, 
kurie ėjo į sovietų atstovybės 

į rengtąjį koncertą, bet tuoj susi
maišo visi riksmai, juokas ir pa

m. ^neėesiuntinėtf jai laikraščio, 
kalendoriaus ir knygų, jeigu ne
būtu atsiprašyta Barėno ir ne

viu vienytoją patraukti teisman tuos lietuvius, kurių ne- būtų jis, ilgai dirbęs beraštyje, 
: pakviestas bendradarbiauti. Jis, 

(Barėnas), sakė ji, dabar neturi 
teisės nei pasisakyti, kai “E. Lie
tuvis” jį puola... Iš kitų, sakė dar, 
centro valdyba reikalauja ramy
bės, tvarkos, bet pati jų nesi
laiko.

Ar V. Kupsčio straipsnis' spates- 
dfntina^ ir ka daryti su zšluo- 

tos” perdirbėjti?'

Susirinkimui vadovavęs DBLS 
tarybos pirm. A. Bučys bandef 
pokalbius grąžinti į tinkamas 
vėžes. Jis primena, kad ^E. Lie
tuvyje”, kaip Z. Jura^ prisipa
žino, yra nemaža cenzūros: kai 
kuriuos dalykus valdyba su re- ■ 
daktorium apsprendžia, ar spau-

ką Kupsčio straipsnį galėtų 
išspausdinti? Atsiprašymas Ba-. 
rėno^ gaila, nebuvo, ičspausdin- < 
tas, riors suvažiavime tai buvo 
pat^frtinta ir Z. Juras pažadė
jęs tai padaryti. Girdėjęs, kad 1 

žinoma, kas “šluotą” perdirbo, .
oet viešai nesakoma, nes perdir
bėjas neprisipažįsta ir žinantie-

velnias, bet prie bendradarbio prisdėjo “pikta dvasia”. 
Pastaroji Įtikino didįjį lituanistą ir visų Amerikos lietu-

galėjo Įtikinti apie reikalą vienytis pagal nustatytas’ 
vyriausio organizatoriaus taisykles.

Viduramžiais tokie užsispyrėliai būtų buvę atiduoti 
Šv. Ignaco Įtikinančioms rykštėms, bet mūsų laikais toks 
dalykas kaip ir nederėtų. Dabar kitaip galvojančius nu
tarta atiduoti valstybės teismui. Vyriausias lituanistas 
ir organizatorius Įsitikino, kad lietuvių neverta Įtikinėti. 
Geriausia atiduoti teisman, kad jis priverstų užsispyrė
lius klausyti vyriausio organizatoriaus. Jau išleisi keli 
tūkstančiai advokatams, o dabar viskas prasidės iš naujo 
ir nežinia, kada pasibaigs. Tai didelis darbas piktos dva
sios apimto artimo bendradarbio.

Užmirštas visas Hannafofdo reikalas. Kviklys būtų 
galėjęs ŠĮ klausimą Įrašyti i praeitais metais atliktų dar
bų skaičių. Be Draugo Hannafordas nebūtų galėjęs su
ruošti tokios didelės demonstracijos Chicagos centre ir 
prie Skuodžio (Scott) gimimo namo'ir bažnyčios. Visa 
tai vertėjo paminėti, šitas klausimas dar nebaigtas. Lie-X 
tūriams jis kainavo 30 tūkstančių dolerių, bet tai tiktai 
išlaidų pradžia.

Be reikalo Kviklys praleido dar vieną svarbų dalyką, 
Įvykusį praeitų metų pabaigoje. Tai Algimanto Gečio 
atsistatydinimas iš Antrojo Vilko pirmininko pareigų. 
Be Draugo Gečys būtų nepasitraukęs.

Teisybė, žinią pirmos paskelbė Naujienos, bet, kaip? 
Kviklys sako, jos tiktai degutą pila Į velnio apsėstųjų 
iriedaus stiklinę.

Bet prie Naujienų redaktorių neprisėda velnias, ir
jos savo skaitytojams praneša teisybę ne tik apie inž. A. 
GečĮ, bet ir apie Garšvos leidžiamus garsinimus.

priimant lenkams krikščionybę, buvo pagoniška. 
Anot istoriko J. Kraševskio, norint priimti kata
likų tikėjimą, reikėjo pasidaryti lenku. Žinomas 
juristas dr. S. Rosenbaum (La question polono 
lituanienne, Paris, 1919) konstatavo, jog Lenkija 
(su Jogaila) davė Lietuvai ne krikščionybę, bet 
lenkų kunigus, kurie lietuvių nesuprato ir lietu
viai jų nesuprato, nes jie nenorėjo išmokti vie
tinės lietuvių kalbos.

Tokiu būdu su Jogailos krikštu ir jo su Len
kija padaryta unija prasidėjo Lietuvoj didžiulis 
lenkiftimo procesas. Lenkija siuntė Į Liėtuvą ku
nigus, kurie visai nemokėjo ir nenorėjo išmokti 
lietuvių kalbos.(plg. Kan. K. Propolanis, 20p.). 
Pagal prel. prof. A. Dambrauską (4 p.), lertkų 
kunigai stengėsi primesti lietuviarūs lenkų kalifą 
vietoj savo prigimtos lietuvių kalbos. Sulig italų 
istoriku dr. A. Palmieri (Le condizioni del Litua- 
ni cattolici nella diocesi di Vilno, Roma, 1917), 
Lietuvos seminarijose buvo auklėjami klierikai 
lenksimo dvasioj (“Instituzione nazionale pollae- 
ca”). Pačias vyskupijas valdė beveik vieni len
kai : T. Chase (The Story of Lithuania, 1946, 108) : 
“This in 1570 of 9 members, forming the Vilnius 
Chapter, only one was a Lithuanian and ordain
ed priest”.

Dėl to, lenkinimo rezultatai nepaprastai geri. 
Kun. dr. Bartuška (Lietuvos nepriklausomybės 
kryžiaus keliais, 1937, 264 p.) konstatavo: “Len
kai vyskupai (su lenkais kunigais) bažnyčios pa
galba nutautino lietuvius, baltgudžius ir kitus,

mokydami katekizmo lenkų kalba”. Kaip jau bu
vo minėta, lenkų tautoj randasi keletas milijonų 
lietuvių kilmės žmonių. Lietuvių lenkinimas per 
Lenkijos bažnyčią dar ir dabar nenustojęs. Pla
čiau šį klausimą išdėstė A. Kizlys: “Kas žlugdė ir 
žlugdo lietuvių tautą”.

BENDROJI išvada
Ergo, iš pateiktų istorinių šaltinių aiškiai 

matyti, jbg Derikai per Jogailos krikštą įvedė Lie
tuvoj lenkybę, bet ne krikščionybę. Tokiu būdu 
gaunasi bendroji išvada: LIETUVOS KARA
LIUS MINDAUGAS KRIKŠČIONYBĘ JVEDE 
LIETUVOJ. IR 1981 METAIS SUKAKO 730 ME
TŲ nOo Krikščionybės įvedimo Lie
tuvoj.

Tad visai teisingai kun. prof. S. Yla (Drau
gas, 1963-IX-28 d.) apgailestavo: “Iš tos lenkų 
įtakos (kad lenkai mums davė krikštą) fteissiva- 
dūojame riėt ligi dabar”. Tuo ne tik padarome 
skriauda LiėtUvOs kafalhii Mindaugui, kuris savo 
pastangomis apkrikštijo Lietuvą, bet nuskriau- 
dšiame pačią lietuvių tautos istoriją 135 metais 
(1251-1386). Tuo yra daromas nusikaltimas pa
čiai lietuvių tautai bei Lietuvai.
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Ketunems tūkstančiams metų praslinkus, Apaštalas Jonas 
pasakė, kad “tasai senasis žaltys” yra “velnias ir šėtonas”, ir pa- 
rodė, kad jis buvo didysis visų tautų suvedžiotojas, (šr. Apreiš- j 
kimo 20:1-13). Dabar mes birime du priešingu pareiškimu: Vie- į 
nas buvo atėjęs nuo Viešpaties, kame Jo piašal^yla, kad žmogų? 1 
“iš tikrųjų numirs”; kitas gi atėjo nud to, kurį Rištas vadina Į 
Suvedžiotoju, kuriame jis tvirtina, kad žmogus “iš tikrųjų ne
numirs”. Patyrėme, kad pirmas pareiškimas yra patvirtintas 
faktais; o kaip su kitu?

Iš kur visa tai atsirado?
Biblija tvirtina, kad Sutvertoj as buvo tas, kuris pasakė, kad 

nepaklusnumas įves žmonijos padermę į mirtį; iš tikrųjų Adomo 
vaikai miršta! Mirtis, iš tikrųjų, yra tikrenybė.

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

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. ZZozart St., Chicago, IL 6C63?

V. DARGUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Medicines rektorius I

BALANDOS: 3—8 dirbo dienomis t

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALY.BĖ; AKIŲ LIGOS

3907 Wait 103rd Street 
. t W i~. V W * L. ■. -

Valandos pagal susitarimą.

AUKSINIS- RUDUO 
IR EUROPOS TEATRAI
(Atkelta iš 3-čio puslapio) 

sargybos nugares ir įsijungęs
žioplių eiles, kurių čia daug, ste- : 
biu išeinančius. Be prašmatnių 
damų, uniformuoti, išsiganę ka- j 
riškiai. Nepažįstu jų rango, bet j 
tikriausiai kokie generolai, ma-1 
jorai ir panašiai. Išs paskos — | __ . __ ___ _ ___
aiškiai saugumo vilkstinė. Gir-'Petro Bružo redaguojamo', žur- 
dėjau,' had iš, operos važiuosią , nalo “Mūsų sparnai” numeris, 
į specialų priėmimą. Žinoma,; Kun. Eugenijus Gerulis streips-

> kad kitaip negali.būti. Negi sve- { nyja 
čiams iš operos į viešbutį?

Vartų Hekąpos (grafika)

iai’o iį. Li. rašo apis'*-
■ ickytojį E'eną šlekienę (1893* 
’ 9^1).

Kun. Povilas Di'y> (Ty. nak- 
is, šventa naktis) paniekia kelių Ii 
siuenų įos..g;esmės;v.ertimus iš p 

į lietuvių kalbą, šią 
lesmę parašė katalikų kunigas 
uoz2p.3s MChr 1818-m. gruodžio 

M d. Austrijoje. Muziką pritai
kė Oberndorf vargonininkas 
Laaaa Ksąve.^s Gruhėr. Lietu

viams š|Qs giesmės žinoti tik trys 
skirsneliai. giesmė turi šešis 
'skiipnelius.

AJckssndra Vaiaiūpienė (Išsi- 
kyiėme Lietuvoje, — susitiko- 

,nę Venesueloje) rašo apie susi- vi 
..kimą su. biržiečiais Vęnezueloj. * 

Jąnas Jokubonis — Papiliečių '

CHARLES STASUKAITLS
trinama laidoti wi u koplyau.

GORDO iN FTTNERAI HOME

» ut h Handl'd *♦» *

CeL 22b; 1^4°

Laisyės paslaptis”, tarp.
’ ’ kitko, šitaip rašo: “į Vasario

Vakaras, arba geriau sakant, 16-tą galima, žvelgti iš .įvairiau-
-r —. ■■ ... ■»-i—i - — | t ? - X ’ Y ‘ •

PT? UR ANTK PT FCK AQ Jau naKtis> tokia b’15’ kad vė- šių perspektyvos poziciją. Mes, 
UJU riLALNlk rwVAAD jūkšči0 kaip £ burnos- Įsi.! lietuviai, s?y0 minėjimuose vje-

maišau ir aš į pėsčiųjų tarpą,! nur šią šventę apžvelgiame iš 
__ _ *12. 1__ _ •____ r» • - 1__ __ • • _ _

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lensec”.
1

MŪSŲ SPARNAI
Pasirodę paskutinis 1981 m. apdovanojo, žvakutėmis eglutei 

papuošti ir net.pasveikino su Ką.- 
lėdų šventėmis^ Tą senuko kuni
go bažnyčioje lankydavosi visi 
belaisviai. Bendra išvadą katą 
likų kunigai, protestan(ų' atžvilt 
gi u, ne visi buvo netdlėrantais.

V. Karosas (Mūsų padėtis lie
tuviu tautoje), rašą apie buvusį 
katalikų kunigų, ir pasauliečiu 
katalikų, netolerantiškumą pro

Or. LEONAS SE1BUTI3 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

J PROSTATOS CHIRURGtJA 
2656 WEST 63rd STREEĮ. 

valandos: antrai 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2830, 
Kacdencileo tolaC; MS-5545

Prostatos, .inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SU Petersburg, Fla. 33710 

Tek (813) 321-4200, .

nes viešbutis tik už kelių kvar-1 geopolitinio, ekonominio ar pąr- 
i talų. O taip norėtųsi, nakčia, nuo

Operos pasiėmus karietą, su po
ra abolmušių arklių pavažiuoti, tūrinės perspektyvos, o kiti gal J dą išeivijoje, 
Mačiau daugelį taip padarant, kalbės, iš katalikiškos ar protes-J 
Nėra ko anei pradėti. Mėnulio j tautiškos pozicijos. Nelietuviai, 
šviesa, šviesesnė ir už-elektro's, 1 pvz., Maskva ar Vatikanas, Var- 
nuplieskią Vienos miestą, kurJ šuva ar. Vašingtonas, kiekvienas 
tiek naktinėj romantikos..,. Vė- žvelgia į mūsų Vasario 16-jąpęr 

j lu-, bet dar užsuku į kavinę ir savus, gan skirtingus akinius.
m _..i.v7c_ —s. ---  Mums čia, bažnyčioje, gal ge

riausiai tiktų pažvelgti į šią šven
tę iš teologinės, perspektyvos.

Nežiūrint kas, kur ir kaip Va-; 
saro 16-ją nagrinėja, visoms 
apžva goms yra vienas bendras 
Tonas: tai laisvė!; Laisvė yra 
centinis pagrindas, apie kurį su
kasi visas reikalas...”

J. Ki'-gždė “Didieji vyrai sa.-x 
.•oriškai keisti” duoda apsčiai 
žinių apie Biržų, gimnaziją. 
Smulkiau aprašo prof. dr. kun.' 
Povilą JekubCni kaip mokytoją, 
jo būdą ir veiklą. Nemažai rašo
ma ir apie kitus mokytojus bei 

laisvo gyvenimo, aš noriu Jais-} gimnazijoje buvusią tvarką.

nn;o taško, kitur ši temą ged bus testantų atžvilgiu.
nagrinėjama iš tautinės ar kul-1 M, T. rašo apie XXXIV sino-.

■rtol * /

kalbės iš katalikiškos ar pro tęs- i

" 11 ■ — ■■■ ■
PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. SEKĖNAS. TtL 925-80a

Apdraustas perkraustymas 
iš ivairię atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

i
' nuo 10-ojo aukšto prie kavos, 
puoduko stebiu gražią Vienos 
panoramą, iš kur Stepono' baž
nyčia lyg balta gulbė saugo 
miestą. Ji saugojo i^ tada, kada 
bombos krito, ir negailestingai

-3 naikino Vieną. Vargšė, liko su- 
: žeista, bet laikas išgydė jos žaiz- 

’ das ir dabar atrodo dar puoš
nesnė.

Pirmos klasės traukinys neša 
j Koelną, iš kur lėktuvu per ma
rias leisimės link namų. Kelionės 
įspūdžiai sveria galvą... Prieš 

' akis “Barbora Radvilaitė”. Lyg 
girdžiu jos balsą — “Aš noriu

vės”. Matau kaip kaimynai, sė
dėdami šalia manęs, ašaroja. Aš 
jiems jokiu būdu nenorėčiau 
padėti, oi ne, bet net nepamatau 
kaip didelės ašaros, rieda skruos
tais.

(Pabaiga)

— — — —,

SOPHIE BARČUS
4ADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš musę studijoj 
Marquette Parko.

Vedėja — Aldona Da ūkus 
Telef.: 773-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“įųituvos^idai”
KAZt BRAZDIIONYTt 

Programos voddjc

Kasdien nuo pirmadienio iki peok 
tadlenio 8:30 nL vakaro-

Visos laidos R WCEV stotie*.
banga 1450 AM.

St Petersburg, Ha., 12:30 v*L p-p.

2646 W. 71>t Street

Chicago, Illinois 60629 
feteL 778-5374

Aleksandra Vaisįūnienė (Bir
želyje verkė mūsų svyruonėlis) 
rašo apie biržeiiG išvežimų mi
nė j:mą. Venesueloje.

Haliną Karsokienė (Išdalinusi

padavimai (tęsinys) ; kun. Povi
las Dilys — Ottavya 1982 m.

J, (Bendrovė “Agluona”) 
rašo apie buvusią Biržuose ben
drovę “Agluona”, kurią rusai 
nusavino, o vėliau visai uždarė.

Vacys Prūsas (Vardan teisy
bės) polemizuoja su inž, H. Pa- 
viliduiu dėl Mažosios Lietuvos 
priklausymo Lietuvai; pateikia 
nemažai dokumentinės medžia
gos. .

Nį, G.. — Dorothy. Ma.cy(ė_- 
Evanj (1889-1981^. Skelbiami 
laiškai, susir-ašinėjant- - Jurgiui 
Jalinskui su, buvusin šio žurnalo 
redaktoriumi Jokūbu Kregžde.

A. M. — iš; Voronežo laikų.
Įdėti keli eilėraščiai; gausiai 

iliustruptas; apstu. įvairių kronr 
kinių žinių ir žinelių.

šis numeris, daugiau pasaulie 
tiškas, negu tėligįnis. žurnalas 
vertas perskaityti ne tik refor
matams; bet. ir kitokių, tikybų 
lietuviams. Žurna|ą administruo
ja Jonas Palšis, 5718 S. Rich 
mond St, Chicago, IL 60629.

(..r <_!■ -Stasys, JuŠkėnai;

MIRUSIEJI VOKIETIJOJE
sus laidotuvių dalyvaus pakvietė 
į parap. sc’ę užkandžių.

Velionė huy.o. gimusi 1034 m. 
vasario 6 d. Lankeliškiuose, Vil
kaviškio apskr. Mokėsi Vc’kieti-

Richard May, VLB' Hannove- 
rio apylinkės, narys, mirė. 1981 
m. rugpjūčio,2& d. Buvo gimęs 
1909 . m. vasario. 2 d. Ilgą laiką 
gyveno Langenhagene.

Verneris. Kiminus, VLB Bad< joje. Daug metų praxido jvai- 
Zwisclvhalino apylinkės narys, > ciose sanatorijose besigydydama. 

^širdies priepuoliu mirė 1981 m.1 Gyveno Munstery/Westf.
rugsėjo 17 d. Rastedėje. Palai-į Adolfas šuminias, Vokjetijos 
dotas rugsėjo 25 d. Oldenburg LB narys, mirė 1981 m. rugsėjo 
— Omstede kapinėse. Gedulin-Į 20 d. Oberhausen-Sterkradėj.

«'v_ rnišiač auirnin ir laidnii- ’ nwcpiri d SUpr-

L. ‘ Knopfn'.i’.eris “Kalėdos ne
laisvėje” rašo, kad.Prancūzijoje 
vienas katalikų kunigas aiėjusį- 
į bažnyčią, vokietį belaisvį kąta.- 
liką išvadino kiaule ir liepė iš
eiti iš bažnyčios. Gi kitas žila 
galvis senukas katalikų kunigas

Mūsų, mielam nariui

JONŲ! KANIŠAUSRŲĘ 
mirus,

užjaučiame dukras Iną Werner ir Vidą Jesewitz, seseris 
Malviną Jonikienę ir Sofiją Statkienę su šeimomis. Mes 
kartu liūdime.

MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ \AMŲ 
SAVININKU ORGANIZACIJOS- 

VALDYBA UĮ NARUI

R. VILIAUS,

VAKARŲ VĖJAI
Į 112. modernios poęzijos puslapių. I^aina $5. Minkšti 

Viršeliai. Pasiųsime poezija, kai; atsiusite pinigus 
tokiu adresu:

Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60^08.

IIIIPW

EUDEIKIS
i-į soek L » •

GAIDAS - DaIMID
EN1AUSJ* IP DID91AUSL. LAIJX)JIM«' (8TA»u*

UW54H So. HERMITAGE O'KNi h 
9^7-1741 - 174?

lefonas

dŲLERNlSKUĮr aĮRtCON 1MTIU* KV Aori.MCiųe

TL *U>M>

< i si ‘Street

Miftr v * - 

^iei * *

(K I S MUDEKNiSKUb KOPI T00: 
K IRSTĖS AUTOMOBU >aMS PASTATV'l

gas.šy. mišias aukojo ii' laidoji
mo. apeigas atliko kun. V. šarka. 
Buvo’ gimęs 194-4 m. gegužės 
IK di Klaipėdoje. Mokėsi Vasa
rio 16 gimnazijoje ir ją baigė. 
Visi, buvę mokytojai ir mokyk
los draugai geru žodžiu prisime
na velionį Prieš mirtį mokyto
javo' Rastedėje.

Janiną4 Retikytę, Vekjetijos^

Palaidotas rugsėjo 23 d. Ster- 
kradėfi kapinėse prie Wittestr. 
Gedulingas Šv. mišias aukojo ir . 
laidojimo apeigas atliko tėy. dr. 
Konstantinas Gulbinas. Buvo gi
męs 1915 m. birželio 26 d. Ute
nos apskr. Liko našlė ir giminės 
Lietuvoje.

Konstancija Lapėnienė mirė 
19$1,m. lapkričio’, lo. d. Buxhei- 

LB narė, mirė po operacijos nie senelių prieglaudoje. Palai-. 
1981 m. lapkričio -19 d. Gross- dota lapkričio 20 dl Biberach, 
hansdorfo (Hamburg) ligoninė- i a. d. Riss kapinėse, kur 1966 m. | 
je. Palaidota Munster/ Westf.-- palaidotas jos vyras Petras. Bu- ■ I 
Kinderhaus kapinėse lapkričio vo gimusi 1894 m. birželio 4 d.;I 
25 d. Gedulingas šy. mišias ko'n- Utenoje. Lietuvoje Lapėnai bu-’l 
celebrąvo kunigai tėv. d r. Kons- vo turtingi žmones, bet per.karą. I 
tautinas Gulbinas, dek. V. šarka viską prarado'. Velionė, ilgesnį > 
ir P. Girčius. yelionės globėja laiką gyveno Biberache iš sočia- J
dr, med. Elisabeth Hafkemeyer, ! linės pašalpos.
kuri ja iki mirtie^ rūpinosi, vi- (K Vok. LB biuletenio)

' MYKOLAS BUŪDŽJUS.
Mirė 1^82 m, sausio. 3« dieną, Gimęs. Lietuvoje.
Paliko nuliūdę: duktė Regina Isenegger, jos vyras Wil

iam, trys anūkai — Linda, Judy, ir, MtchaeLIscneggėr bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. ’ . r

Kūnas pašarvotas Ęlaįe-LamĮ> koplyčioje, 4727- W. 
l03rd S?., Oak Lawn, Illinois.

Antradienį, sausio 5 d., 8:45 vai. ryto, bus lydimas iš 
koplyčios j St Terrence parapijos bažnyčią,- Alsip, Illinois, 
5 po' gedulingu pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lie- 
:uvių kapinėse.

Visi a.a. Mykolo Bliūdžio giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą Ir atsisveikinimą.

\ Nuliūdę lieka: Duktė, žentas, anūkai.

laidotuvių direktoriai Hlake-Lamb. Tel. 636-1193.

Aikštės automobiliams pastatyti

TeL: 652-5245
THUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

TURIMI 

KOPLYČIAS 

MISOSE MIESTv 

OALYSB.

-Aidėtu vių

Direktorių

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

>

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

STEPONAS C. Lack ir sūnūs
UACKAWIC1

°.?,HA a.4M£*A- ajaą»um*. < 1Z1
'DZb dUUTHYVEST HltrHWai, c'muu* rtllla, III *74*441

L P. J. RIDIKAS
S©., HALSTED STREET ret iax<i> < l»i

BUTKUS- VASAITIS
<46 8a 50th Avė, Cicero. Hl faL. OLympic 2-1O4K

Į: PETRAS BIELIŪNAS
lS43 So. CALIFORNIA AVE TeL LAfayrtU 3-357)

; GEORGE F. RUDMINAS
«S19 So. UTUAN1CA AVĖ. Tek TArd, 7-UM - 1111

5 — Naujienos, Chicago, 8, UL Tuesday, Japuafy a^, 1982;



✓

Naujoji ŠALFAS Sąjungos Centro 
valdyba prisistato

Visuotiniame ŠALFAS Sąjun- ŠALFAS S-gUs kili administ- 
gos suvažiavime, įvykusiame cariniai pareigūnai yra kontak- 
1981 m. lapkričio II <L, ('.leve-j luojami ir bus oficialiai paskelbti 
landė, naujai išrinkta ŠALFAS artimoje ateityje. Pakol tai ne- 
S gos Centro valdyba savo piz-Į padaryta, visi ligšioliniai parei
ni ame posėdyje, įvykusiame ginai prašomi tęsti savo parei- 
1981 m. gruodžio 7 d. Chicagoj;-, I gas. 
pasiskirstė pareigomis sekan- j 
eiai:

Pirmininkas — ValtEs Adam- j 
kus, vykdomasis v cepirminin- j 
kas Eimantas Dirvoms, sėdoj 
retorius — Algis Tamošiūnas, i 
iždininkas — Aleksas Lauraitis, ■ 
teisinis patarėjas — adv. Vincas j 
Brizgys, atstovas spaudai — Vv- į 
tautas Grybauskas, nariai — 
Raimundas KurzLnas ir Kęstutis 
A m bu tas.

Nutarta dar I<
valdyba bu

rm:n
ro

3 pači

• d uoli į Cent- 
Si s C. v-bos 
v sekretorių 
Š C k ve lando, 
i igoins.

Oficialus ŠALFAS S-gos Cent- < 
ra valdybos adresas: ŠALFAS 
S-gos Centro Valdyba, % Ri
mantas Dirvenis, vykd. vierpir- ' 
mlu likus, >913 South Leavi t 
St., Chicago, IL 60620. Telefonas 
(312) 239-2179.

Dėl nariu registracijos, varžy- 
b’nės informacijos bei informa
ciniu aplinkraščių prašom kreip- • 
tis į gen. sekretorių A. Bielskųij

Algirdas Bielskus,
3000 Hadden Rd., |
Euclid, OH 41117 t
Tel. (216) 4X1-7161

ŠALFAS S-gos C. valdyba I

S NAUJIENOMS
Tip.skas Naujosios Zelandijos gamtos vaizdelis.

r.ia J 
m c ;

lumnista^ Andrew Greeley (nuOj 
latinis specialių rašinių rašėjas ’ 
J. Z:)yra pasakęs, jog: tų trijų1 
buvusių laisvu valstybių žmoj 
nes yra visai pamiršti. (Mrs.) 
N. Urba”.

j Tribune redakcija, spausdinda- 
ma šį gana teisingą N. Urbos, 
pasisakymą, viršuj jos laiško 
užvardinimo pa taip no trijų Pa
baltijo valstybių miniatūrinį že
mėlapį, Visai nesuprantama iš. 
kur Tribune redakcija tokį že
mėlapi gavo, nes jame Lietu
vai priskirta visi Rytprūsiai, ri-

i bojantys su dabartinės Lenkijos 
siena, imtinai ligi Baltijos jū
ros.

Beveik be išimties, didžioji 
Amerikos spauda arba ir tele
vizijų ekranai, kaip tik palie
čiama nacionalistinės Rusijos 
imperija, visuomet ją vaizduo
ja vientisa šalimi, visai neatski
riant jokiomis linijomis arba 
bent smulkiais taškeliais jos 
pagrobtų po ILtro Pasaulinio 
karo šalių, atseit, kolonijų.

Šiandien, čia Amerikoje, turi
me net tris lietuviškus politi- 

i nius veiksnius, kurių pareiga ir 
šioje srityje kiek stipriau veikti, j

J. žemaitis

NmmI, žemi — « JUmal, žamė — FardariRMi
UAL ESTATK FOR SALS I KKAL ĮSTATO AOK SALK

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS h < x

MUTUAL FEDERAL SAVINGS :
PETRAS KAZAXACSKAS, Prezidentas

2212 W. Cennak Road Chicago, ūl. Tel. 847-7747 į

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie J ve. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
* INCOME TAX

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, srdt, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
TeL 927-3559" -J

...b.HojnMMM—į į imu.... 'in^rin r.. ....
D Ė M ES I O

62-80 METŲ AML VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensiniu- 
kams. Kreiptis: 

A. LAURAITIS 
4M5 So. ASHLAND AVI. > 

TeL 523-8775 -
Unr-r................... —

doti laikraštį, kuris yra visų lie
tuvių, skirias lietuviškiems re i-, 
kalnius. Skirtj laikraščio' veda-1 
mąjį asmeniui, kuris nieko nie-j 
kad bendro neturėjo su lietu-] 
vijis, kuris tik vienam J. šoliū- 
nui težinomas, iškelti jo, kaip 
gero, darbštaus darbovietėje

• J ve durnąjį * darbininko atliktus darbus, tai 
aukščiau mi- liudija tik rašėjo pasimetimą.

:ono šdliūno veda-
Drauge 1981 

u. r.. 21 > d., tenka i 
' 2H, bet ir nus;- Į 
m asų Ik i aviškoj i

Padaryta labai vykusi pastaba 
Chicago Tribune redakcijai

• Lietuviškuose laikraščiuose 
mes turime Laiškai redakcijai 
skyrių, o amerikiečiai savuosiuo- 

{ se tą skyrių vadina Public opi- 
Juk jo aprašytoji Juanita j nion -rba Voice of the people- 

v. uil galėjo rasti vietos ir j Bevartydamas š. m. sausio 
u<igo dieni ašty je, bei ne veda- » mėnesio 1 dienos Chicago Tri- 
jo vieioje. Kuo pavirs laik- < bune, užkliuvau už to laikraš- 
' Draugo tarnautojai * Voice of the people sky- 

i.duGob la pačia privdegija,į rjaus> Ten pastebėjęs 
iria pasinaudojo J. šoliūnas 1 

ši mano laiške keliama pasta- (o tokių tarnautojų Drauge be-j^ 
ha nereiškia kokį nors antirasi ų ’ ne yra kelios dešimtys), kai' 
nusiteikimą ar neapykanta kita-kiekvienas jų pradės aprašinėti; 
taučiams. Bet keista, jei ši jo 
aprašytoji moteris nebūtų bu
vusi iš Louisianos ir nebūtų J. 
Šoliūno uošvienė, jis jos nebūtų 
išgarbinęs, beveik šventąja pa
skelbęs.

J. šoliūnas sakosi turįs tokią 
privilegiją: kaip dirbantis Drau
ge, jis galįs rašyti kas jam pa
tinka. Bet kažin ar tokia privi- ’ 
legija yra pateisinama panau-!

taip, kaip pada

tak.Ds 
t-.r^e' 
j J, s; 
ir sa\

re

SAVINGS...

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

smulkiu 
užvardinimu “Three captive na- 

j tions” laiškutį, jį ^tuoj pat per- 
f skaičiau. Manau, kad bus pra
vartu <ir Naujienų skaitytojams 
susipažinti, kas ten yra rašoma. 
• Jį rašo ponia N. Urba, dary
dama to laikraščio redakcijai la- 

. bai teisingą ir pamatuotą prie- 
išįgarbina tokius, kurie su lietu-’ kaista, 
viską visuomene nieko bendro j - / • ______  ..
neturėjo, o tuo -tarpu savo-lie-j 
tuviams veikėjams mirus, jiems ’ a*a* ^r* Danilevičium, kuris 
paminėti nerandama reikalo !buv0 ne tik ž^raus gydytojas, 
skirti net mažiausios skiltelės. I mokslininkas, pasaulinio medi- 
Taip buvo' Draugo pasielgta su j c’nos žurnalo redaktorius, ku- 
__ ____________ 2_______1__ i riame ne kartą rado progčs pa

minėti pavergtą Lietuvą, ir ku
ris buvo pavyzdingas katalikas, 
ateitininkas, kuris plačiai reiš
kėsi lietuviškos visuomenės veik
loje. Deja, jam Drauge pagailė
ta ne tik vėdamojo, bet ir ma
žiausios skiltelės.

Draugo skaitytojas

savo uošvienes, žentus, marčias?
O vistik paskaičius šį veda

mąjį, pasidarė širdyje graudu 
ir skaudu. Draugo redaktoriai

sse us for 
financing

‘‘/I OUR low RATS

2S2 wrsr GBXMAX ROAD CHICAGO, ILLINOIS
Phcoat Yfrgtala 7*7747

'CSC-0 AND SU3ŪBBS SINCE IS05

waKW — - j^»WĮ,r ■ m ■■ T.«^ - - ._ . -į~ tii im u iiimim — iii - , -- .. .

1:2. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
Naujienose gaUma gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo. vi.-ip^eris reikėjo ir rašytojo atiminimus.

Dr G r- •; — v p. rys U DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
m<ti, .'j -.ius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą_ _£8.00
Dr. A J. Gu«‘cn — NTYS. jų priežiūra, sveikata ir 

grožis, n - - ’c____________________  £4.00
• is. tik£3.00

Dr. A. J. G ii- o - ■ Tį.TCRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Ke■: r ną įspūdžiai. Tik £2.00
G*Iima Uip pst c <j .Gvdu, atsiuntus čekį arba 

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

NAUJIENOS,
ITS* F*. HALSTED ST, CHICAGO, IL <0408

^1 — ■■■■’ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1 ■ —. I

Streikai Australijoje
Komunistų įtakoje esančios 

labai j darb0 unijos Australijoje griau-“Jūs savo laikraštyje
plačiai keliate ir nagrinėjate j na įos jaunos šalies ūkinius pa- 
paskutinę Lenkijos valstybės!
krizę. Aš, kaip dirbanti sooia-

matus.
Prieš tris metus, gruodžio

Imių studijų srityje, turiu pri- mėn. man lankantis Sydnėjuje,
rinkusi toj srityje daug istori- teko įsitikinti, kaip australų uni-

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

g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

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

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

nes medžiagos, liečiančios pasku- naudoja apgalvotą strategi
ją pakenkti krašto ūkiui ir -su
kelti nepasitenkinimą plačiose 
masėse. Dviejų savaičių laiko
tarpyje įvyko net trys streikai: 
benzino stočių patarnautojų, 
šiukšlių iš vežioto jų ir oro’ linijų 
žemės personalo. Pasirinktas} 
laikas — prieš pat Kalėdas, kada j 
ten padidėja visoks judėjimas ir 
yra pats vidurvasaris.

štai ir 1981 m., neseniai -gau
tame laiške, kuris iš Australijos 
oro -paštu ėjo net dvi savaites, 
rašoma: “...Didžiausias chao
sas su streikais. Beveik visi 
streikuoja, TeikaTaudami aukš
tesnių atlyginimų. Anksčiau 
streikai tęsdavosi po savaitę ir, 
aprimdavo; o dabar užtrunka 
mėnesius. Beveik visi reikalauja 
apie 50 austr. doleriū į savaitę 
pakėlimo. Produktai kasdien 
brangsta. Unijos taip įsigalėjo, 
kad kraštą valdo nebe valdžia, 
bet unijos. Komunistai, Maskvos 
diriguojami, baigia sužlugdyti 
kraštą...”

Amerikiečių žurnalas U.S. 
News & World Report tuo rei
kalu šią savaitę rašo: “In Aus
tralia, militant unions alarm 
business by using strikes as 
starters instead of last resort in 
bargaining and are demanding 
hefty wage increases. Labor un
rest damages export reliability; 
big pay claims add inflationary 
twist.” (Australijoje karingos 
unijos užaliarmavo verslo įmo
nes, naudodamos streikus ne 
kaip paskutinę derybų išeitį, bet 
pačioje pasitarimų pradžioje, ir 
reikalauja gana aukštų atlygini
mų pakėlimų* Darbo neramu
mai kenkia eksporto patikimu
mui. Aukšti atlyginimų reikala
vimai prisideda prie infliacinės 
spiralės.) — ej

tinius pasaulio įvykius. Jūsų 
spausdinamais Žemės rutulio že
mėlapiais esu, tiesiog, pritrenkta.

Gimiau Lietuvoj ir mokslo 
žinių sėmiausi Rytų Europoje 
šiandien esu naturalizuota Ame
rikos pilietė. Pažiūrėjus į jūsų 
spausdinamus žemėlapius, juosė 
visai nematau trijų buvusių 
prieš II-rą Pasaulinį karą lais
vų Pabaltijo valstybių: Lietu
vos, Latvijos ir Estijos. Išski-I 
riant du, o gal tik vieną tokių» 
žemėlapių, kituose jūs tas tris 
valstybes iš tų žemėlapių ištri- , 
nate. Aš nenorėčiau tikėti, kad 
jūs tai darote sąmoningai, pa
teisindami komunistų, pagrobu
sių tas šalis, grobuoniškumą, 
kur žmonės yra prievartaujami, 
apiplėšiama ir naikinami. Turiu 
pasakyti, kad tose trijose vals
tybėse nuo IL j o Pasaulinio ka
ro įvestas griežtas karo stovis 
ir šiandien veikia visu žiauru
mu. Tai labai liūdnas, bet tei
singas faktas, kaip kad jūsų ko-

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENT.A1

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
kleista knyga su legališkomis 
'onuomis:

Knyga su foT-momts gauna
ma Naujienų administracijoje.

Geroji Naujiena Lietuviams
girdima trumpomis radijo bangomis 16 m.: 

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

Dėl smulkesnių informacijų skambinti 
Td.: 735-4048

4

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171T

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yrx ^ntausix, didinusia ir turtingiausia lietuvį "raterriAllri* ar* 

ęrctocija, lietuviam? ištikimi tarnaujanti jau per 92 metu*.

SBA —- atlieka kultūrinlui darbiu, gelbsti Ir kitiema, kurie tuos 
darbus dirbu

SLA — išmokėjo dauglac kaip AŠTUONIS MHJJONUS doleriu 
apdriudu savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SZ-A neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas z>U 
Susivienijime apsidrausti Dd 510.000.

fiLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endo’cment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, rėkiančias 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: rf 
$1,000 apdraudot rūmą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopu vyra rtrov lietuviu kolonijose. Kreiptitėf 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus jie Jum* 
mielai pagelbės i SLA Gražyti.

GaHte kreiptu ir tieatal Į SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N^r Yerk, N. T. 100C1

U7 W. Mtk M.
TH. (111) Ml-fHI

- -------

T r u m p a i
— Brighton Parko Lietuvių 

Namu Savininkų Draugijos val
dyba šaukia visuotinį narių su
sirinkimą 1982 metų sausio 17 d. 
(sekmadienį) 2 vai. po pietų, 
šaulių salėje (2117 W. 43rdSt.). 
Nariams dalyvavimas būtinas. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Draugijos Valdyba

ŠĖTONAS IR JO DARBAI
“Apsirenkite Dievb ginklais, 

kad galėtute išsilaikyti prieš vel
nio suktybes” (Efez. 6:11).

Pasiklausykite šios įdomios 
programos, kaip galima, išsilai
kyti prieš velnio suktybes, šian
dien 8:45 vai ,vak. radijo banga 
1450 AM per “Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto išgir
site per Sophie Barčus radiją 
“Didžioji šviesa”.

Pareikalaukite knygelės “Už
gimęs laisvas”. Prisiusime do
vanai.

Lithuanian Ministries,
P. O. Box 321,
Oak Lawn, Ill. 60454 -
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Laikrodžiai Ir brangenybėj, 

Pardavimas ir Taisymą?
2644 Watt Stratf
T«L REpublk 7-W41
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Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Av»nu«,

Chicago, III. 60632. T»l. YA 7-598C
■ — ' ■ ' ‘ - '' -

■jė"• i ■■■
M. i I M K U l

Notary Public
1NC0M1 TAX SERYICI

4259 k Maplewod. Tol. 254-745' 
Taip prt daromi vertimai, gimt n h 
Iškvietimai, pildomi pliletybėc pn 

tymai Ir kitokį blankai

Helps Shrink 
Swelling Of * 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H*. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

Advofc&taa
GINTARAS P. ČEPtNAS

Dirbo valindoc nuo 9 vaL ryfr 
Iki 0 vaL vik. Šeštadieni nuo 

9 vai ryto iki 12 vai d.
Ii* paįal suaitarima.

TU. 776-5162 arte 77M1W
2Mf We«t $3rd Str«-4

CMew», IH- <0829
■______________ J,.,

“LIUCIJA”
Miko šileūdo apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio j 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Av-. Chicago. IL 60629.
PIRKITE .’AV TAUPYMO BONUS
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