
VLIKO TELEGRAMA KAMPELMANUI I
APIE KUN. LAURINAVIČIŲ į

Grupdžib 8_<i. VLIKo pirmi- na politkaliniams siųsti atviru- 
nlnkas dr. .K. Bobelis pasiuntė kus ir telegramas bent dvi^sa- 

. šią,.telegramą ambasadoriui M.
Kampelmanui, kuris vadovauja 
JĄV;ių delegacijai Madridu kon
ferencijoje: “Norime jus pain
formuoti. apie. kun. . Broniaus 
Laurinavičiaus staigią mirtį įtar-

. tinomis aplinkybėmis. Kun. Lsu- 

..rinayičius buvo vienas iš dviejų 
dar neįkalintų Lietuvos Helsin
kio Grupės narių. Pranešta, kad 
lapkričio 24 d. jį Vilniuje suva
žinėjo sunkvežimis. Trimis die
nomis anksčiau, Lietuvos kom
partijos dienraštis "Tiesa išspaus
dino piktą puolimą prieš kunigą 
Laurinavičių, kaip- ateizmo prie
šą, apkaltindama jį ganytojiška 
veikla Lietuvos jaunimo tarpe. 
Pastarąjį kelių metų bėgyje 
Lietuvoje daugelis kunigų buvo 
užpuolimų aukomis, kai kurie jų 
net nužudyti — neva, krimina
linių 'elementų rankomis, žinia 
apie dar- vieno narsaus žmogaus 
teisiu gynėjo tragišką likimą su
krėtė Sovietų -okupuotos^ £ietu-

“• vos gyyenfojus’it~visą pasaulį?'

MOKA SKOLŲ NUOŠIMČIUS, 
RENGIASI VEŽTI MAIg^ 

PBEZIDENTO REAGANO PASKELBTOS SANKCIJOS 
DAR LABIAU PAKENKS SOVIETŲ ŪKIUI

HELSINKIO POLITKALINIŲ 
VARDYNAS, KALENDORIUS
, JAV-ių Helsinkio grupė (U.S, 

Helsinki Watch Committee) iš
leido Sovietų Sąjungoje-ir Čeko
slovakijoje suimtųjų- .Helsinkio 
grupių narių vardyną ir kalen
dorių.- Kalendoriuj e. "yfa Viktoro 
Petkaus nuotrauka. < Išvardinti 
ir lietuviai kaliniai: ,

1 1: Balys Gajauskai; P.O. Box 
5110 /T-VS, \Mdsc6w, USSR 
Nuorašus siųsti šiuo- adresu :s Irę-
na" "Dumbrytė Gajauskiėnė, % vimu ■ 
Laima 'šėlskiėnė,Palangos 18-12, 
233000 Kaunas," Lietuva;

2. Mečislovas Jurevičius, Bri
gada 51, Būrys 5, Kapsukas 
OC 12/3, 234520, Lietuva. Nuo
rašai: Jurevičių šeima, Sinulio 6, 
kv. 10, Šiauliai," Lietuva;

3. Viktoras Petkus, P.O. Box 
5110/1-UE, Moscow, USSR. 
Nuorašai: Eitanas Fink Cisternas, 
Liepos 21, nr. 10, -kv. 10, 232000 
Vilnius, Lietuva;

4. Algirdas Statkevičius, učr. 
OM-216 / st. — 2, černiachovsk, 
2381000 Kalimgradskaja obl., 
USSR;

5. Vytautas Vaičiūnas, -Briga
da 51, Būrys 5, OC 12/3. 234520 
Kapsukas,-, Lietuva; Nuorašai:
L. Vaičiūnienė',’ Hipodromo 46-
35, Kaunas, Lietuva.

JAV-ių Helsinkio grupė ragi-

KALENDORĖLIS c

Sausio 9: Marei jonas, Gabija, 
Algis, Tyvaitis,' Juosta, Ringailą.

Sausio 10: Agatohas, Ragailė, 
Gražulis, Ginvilis, Vilbė, Jorigis.

w ■ v,

Saulio 11: Veronika, Audrius, 
Gryžulis, Nameja, Vygantas, 
Tara.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4;38.
Oras šaltas, snigs.

Vaites prieš jų guntadienius, ku
rie pažymėti specialiame kalen
doriuje. Nuorašus siųsti šei
moms ir Sovietų va'kižios atsto
vams: Chairman Leonid Brezh
nev, The Kremlin, Mciscow 
USSR; Ambassador Anatoly 
Dobrynin, Embassy of the US
SR, "1825 Phelps Pl., N.W. 
Washington, DC. 20008; Alex 
ander Renkunkov, Procurator 
General of the USSR, ui. Puš 
kiixjkaja, 159, Moscow, USSR.

Kalendorių ir vardyną (“1981 
Helsinki Prisoners Watch Ad
dress Directory”) galima užsi
sakyti šiuo adresu: Helsinki 
Watch, 205 East 42nd St., New 
York,. N.Y. 10017. ,

* * * - Ą
J. ANICAS PUOLA

, . IŠEIVIŲ VEIKLĄ

Gimtasis Kraštas persispaus
dino Švyturio_ žurnale pasiro
džiusį straipsnŲ^Kreivame vcjŽ- 
rodyje^^kč^ame'JoceS' Aničas 
jam būdingu štifiųmi puola lie
tuvių “buržuazinę emigraciją”
už tikinčiųjų padėties Lietuvoje 
atskleidimą."

Aničas pasakoja, kad Lietu
voje remontuojamo's ir restau
ruojamos bažnyčios, leidžiama 
religinė literatūra, bet gebelsiš- 
kai nutyli specifinius .religijos 
persekiojimo atvejus, kuriuos 
kelia -pogrindžio ir išeivijos 
spauda. Jis-mini kun. K. Pugevi- 
čiaus vadovaujamą Lietuvių Ka- 

-talikų religinę šalpą, o informa
cijos darbą vadina “pasipiniga-

(Elta)

— _9f metų amžiaus Matilde 
Wirth, 52 metuą pragyvenusi su 

' savo 79 metų vyru, išaiškino, 
kad josios vyras paskutinius 40 
melų ją apgaudinėjo' su jaunes
ne moterimi. Ji prašo skyrybos.

—< Prez/ Reagarfas nori, kad 
veiktų . įstatymas, užtikrinantis 
karo . tarnybai reikalingą skai
čių' tinkarrių jaunų, vyrų.

— Arkivyskupas J. Glemp 
tvirtina, kad vyriausybė neturi 
teisės reikalauti iš lenkų darbi
ninkų parašų, kad jie nepriklau
sys Solidarumo unijai.

Nepaprastai smarkus lietus," vėjas tf pakilęs vanduo pri
vertė uždaryti San Francisco Auksei Tiltą, kad nenuken- 
. lėtų važiuojantieji ir pėstieji.

— CTA pirmininkas Eugene 
Barnes gerokai apkarpė trans
porto įstaigoj išlaidas, bet pats 
pareikalavo 75,000 dolerių me- 

I tinės algos.

KARD. CODY ĮSAKĖ KATALIKAMS 
UŽSISAKYTI DAUGIAU LAIKRAŠČIŲ 
KREMLIUS ĮSAKĖ SUŠAUDYTI V. KALININĄ. TEIKUSĮ 

AMERIKIEČIAMS ŽINIAS APIE SOVIETŲ GYVENIMĄ
CHICAGO, III. — Kardinolo Ūkišką spaudą.: Jis įsakė įvesti

Cg^y kanceliarija paskelbė pa

gos katalikams užsisakyti ir 
skaityti daugiau katalikiškų laik
raščių," nes dabar katalikai ma
žai teskaito katalikų leidžiamus 
laikraščius. .

Kardinolo kanceliarija nori, 
kad sausio mėnesį bent 30,000 
naujų skaitytojų užsisakytų Chi
cagos katalikų laikraščius, žmo
nės dažnai jų neužsako, kai įsi
tikina, kad'tūos laikraščius re
daguoja asmenys, neturintieji 
patyrimo-.apie; gyventojams rei
kalingas . žinias.

Kardinolo sveikata truputį 
. pagerėjo

Kardšholo Cody sveikata penk
tadienį šiek tiek pagerėjo. Gy
dytojai buvo šusirūpihe, kai-nu
statė, kad kardinolo" širdis'pa
mėtė reikalingą ritmą.

Kardinolas buvo išleistas iŠ 
ligoninės savd 50 metų kunigys
tės sukakčiai paminėti. Jis laikė 
mišias Kalėdų pirmą dieną, bet 
pavakare jis sunegalavo ir grį
žo į Northwestern Memorial li
goninę. Jis buvo paguldytas į spe 
cialios priežiūros kambarį, šio
mis dienomis - jis šiek tiek su
stiprėjo, bet gydytojai jo" dar 
nesirengia išleisti. Jis jau paste
bėjo, nevykusiai leidžiamą kata 

reikalingus i^ge lininius

BEGINĄS PAKĖLĖ NUO- 
? SAVYBIŲ KAINAS

JERUZALĖ.— Izraelio prem
jeras Beginąs pranešė, kad Iz
raelio ginkluotos pajėgos balan
džio 26 dieną pasitrauks iš Si-' 
najaus kalnų. Tai bus paskutinis 
Sinajaus trečdalis, kuris bus ati
duotas egiptiečiams.

Sinajuje nuo senų laikų gyve
no ^didokas izraelitų šeimų skai- 

, čius. Susitarimas liepia visiems 
izraelitams išsikraustyti iš Sina
jaus. Izraelitai yra pasiruošę pa
likti savo namus, ūkius, krautu
ves ir kitas nuosavybes. Beginąs 
tvirtina, kad ir šie seni žydai iš
važiuos iš Sinajaus, palikdami 
ten visą savo turtą. Tiktai jis 
pastebi, kad savo turtą jie žy
miai brangiau įvertins, negu 
vertino iki šio meto. Turto ver
tė bus pakelta 20/J. Manoma, 
kad jis bus įvertintas 200 mil 
dolerių. Pasitraukiantieji gaus 
kompensaciją.

FOTOGRAFAS WILLIAMS 
ATVEŽĖ LAVONĄ

ATLANTA, Ga. — Vienas po
licininkas ketvirtadienį liudijo 
Atlantos prisiekusiųjų teismui, 
kad jis savo akimis matęs, kaip 
Wayne Williams automobilis, 
ramiai stovėjęs Chattahoochee 
upės pakraštyje, pamažu išva
žiavo ant kelio ir užvažiavo ant 
tilto. Kitas policininkas girdė
jęs, kaip sunkus daiktas nuo til
to buvo numestas į vandenį. Jis 
aiškiai girdėjęs nukritusio sun
kaus svorio tekštelėjimą į upės 
vandenį.

Abu policininkai informavo 
savo vyresniuosius apie (ai, ka 
jie malė ir girdėjo. Pranešė 
apie automobilį stovėjusį upės 
pakraštyje, užvažiavusį ant tilto 
ir pd to paleidusį sunkų svorį 
i "P?-

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
Sąjungos ekonominio gyvenimo 
slel>ėtojai aiškiai mato, kad ka 
ro stovio įvedimas Lenkijoje 
labai skaudžiai atsiliq)ia į eko
nominį viso krašto gyvenimą, 
praneša -Ebtcago Tribune kores
pondentas penktadienio laidoje.

So vietų‘.Sąjungai visą laiką 
trūko dolerių^ o dabar ji turėjo’ 
skolinti Jaruzelskio vadovauja
mai Lenkijai 350 milijonų dole- 

Į rių. Tai didelė suma kitoms 
1 valstybėms, ji yra labai didelė 
į suma Tarybų Sąjungai.
| Sovietų Sąjunga visomis prie
monėmis gaudo dolerius, nes ru
sams sutaupyti 350 milijonų do
lerių yra didelis darbas. Dau
giausia dolerių jie surenka iš 
lietuvių. Kiek mažiau jie gauna 
iš latvių ir estų. Lietuviai moka 
dideles sumas. Jie važiuoja pa
simatyti su giminėmis. O kai gi
mines okupantas atveža į vieš '

PASTEBĖTAS MAŽAS 
NEPTŪNO PALYDOVAS 

WASHINGTON, DX. — Trys

Amerikos astronomai pernai ge
gužės 21 dieną, stebėdami Nep
tūną. pastebėjo, kad jis turi dar 
vieną palydovą, besisukantį ap
link- Neptūną. ':

Mokslininkai" Sraujo mėnulio rikes atvykęs visus gimines veža 
visai neieškojo. Jie žinojo, kad’į dolerinę krautuvę, kur, pirk 
gegužės 21 d. Neptūnas* praeis damas dovaras, Išleidžia s'.am 
pro labai stiprią šviesi. Jie no- bias sumas. Buvo turistų, kurr 
vėjo tiksliai nustatyti, kada jis išleido pd M0,000 ir daugiau 
pro* tą šviesą praeis.

Jie nustatė, kad Neptūnas per ’ viams aut ^mobilius, baldus, dra 
tą šviesą praėjo, bet netrukus J bužiusi Be to, perka kilimų, ba
la šviesa ir vėl užtemo. Jiems • tų, drabužių, užsienyje gaminti 
atrodė, kad tai turėjo būti dar į laikrodėlių ir kito, 
vienas Neptūno mėnulis, kuris 
labai retu supuolimu galėjo už
temdyti tą šviesą.

Bet jie nebuvo tikri, ar tai 
būta naujo mėnulio. Jo diamet
ras galėjo būti 500 mylių ilgio, 
bet galėjo būti ir tiktai G0 mylių.!

Neptūną tyrinės iškeltas 
teleskopas

Trys mokslininkai nujaučia, 
kad jiems pavyko pamatyti dar 
vieną Neptūno palydovą, bet jie 
daugiau nieko neskelbia, kol 
klausimas nebus • patvirtintas. 
Jie pranešė visai eilei astronomu 
pastebėtas šviesas ir prašė, kad 
jie padėtų nustatyti, ar iš tikrų
jų ten dar vieno menulio esama. ’ 
Kiti Bu Neptūno’ mėnuliai bus * 
kitu astronomu sekami. Kai rei-‘ 
kalas bus tiksliai nustatytas, tai 
tada šiam Nvptūno palydovui 
bus duodamais varda$.

Be to, 19X5 metais bus iškel
tas į erdvę milžiniškas teieško-! bus ir ką rusji Lenkijon siųs 
pas, iš kurio bns galima dau
giau duomenų patirti apie šį 
Neptūno palydovą.

Be to, Antrasis Keliautojas 
skuba prie Neptūno", kurį jis pa
sieks už 7 metu. Mokslininkai 
mano ,kad jis galės atsiųsti tiks
lesnių žinių apie Neptūną.

Nuvažiavę nuperka giminai

Jaruzelskis tikėjosi gauti pc 
skolą iš Amerikos ar Vokietijon 
bet reikalai taip susidėjo, ka< 
paskalą privalėjo mokėti Sovic 
tų Sąjunga. Prez. Reaganas, ir 
formuotas apie Sovietų komb’ 
nacijas, atsisakė skolinti pinigu 
lenkų- vyriausybei.

Prezidento "paskelbtos sankci 
jos taip pat atsiliepė į Soviet 
ūkį. Sovietų agentams išsiūmu 
Amerikos lėktuvus iš Maskvon 
So’vietų lėktuvai nusinešdavo vi 
sus dolerius. Amerikos lėktuve 
Maskvon nustojo skridę, o Sovic 
tų lėktuvai šienaudavo doleriu 
bent du kartu ar daugiau į sa 
vaitę. Sovietų laivai laip pat už 
dirbdavo dolerius Ameriko 
’lestuose. Visa tai pasibaigt 
Niekam ne paslaptis, kad Lenk 
joj trūksta maisto. Sovietų S; 
jungai psti neturėdama pakan 
karnai javų, p ižadėjo siusti len 
kams maisto. Kcks tas maista 

s, tu
1 tarpu dar nežinoma, b.t Sovit 
tų valdžia prižadėjo siųsti Jaru

j zelskio vadovaujamai Lenkijai 
’ maisto’ produktų.

-— Japonijoje vyko aršios ko
vos tarp unijos nariu ir dirbtu
vių savininkų, bet pasiektas 
tarp jų susitarimas .sudarė gali
mybę netrukdomai vykdyti pla
nuotą gamybą.

- '• - .
— Mdkslininkal apskaičiavo, 

kad netolimoje ateityje žmonių 
gyvenimo vidurkis galės pasiek
ti 85 melus. Mok^ininkai pade
da šalinti ligų priežastis.

J
Sniego pūgos metu Suomijos kariai arkliais veža 

pasieniui saugdti reikalingus ginklus.

PRANCŪZAI PARDUOS
LĖKTUVUS NIKARAGVAI

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
krašto apsaugos ministėris Ch. 
Bernu pareiškė, kad Prancūzija 
parduos Nikaragvai dešimt mo
derniu lėktuvu ir dsšimt laivu.

Ministėris Charles Bernu taip 
pat pastebėjo, kad jis kalbėjęs 
su .JAV gynybos sekretoriumi 
Caspar Weinberger ir jam pa
žymėjo, kad JAV niekad nepra
nešė Prancūzijai apie norę, kad 
nebūtų parduodama Nikaragvai 
ginklu gvnvbos reikalams.

Ministerial Bernu dėl to buvo 
sunku suprasti praneštimų, kad 
toks Prancūzijos nutarimas par
duoti Nikaragvai ginklus, labai 
suerzino Pentagono pareigūnus.

GENEROLAS J. DOZIER 
PASLAPČIŲ NETEIKIA

ROMA, Italija. — Amerikos 
kariuomenės vadovybė, išlyrirė- 
;usi Raudonosios brigados pa
ruoštą “liaudies teismo“ proto
kolo ištrauką, priėjo išvados, 
kad generolas James Dozier ko
munistams jokių kariškų pa
slapčių neišpasakojo.

Italų policija ir keli kariuo
menės 
\ I ?1 ano p ri e m iesc i ų a py' in kęse 
vietos, kur generolas J. Dozier 
arkomas, bet jos nerado. Italų 
policija ir toliau tebeieško’ gen. 
Dozier. Tikrins tas vietas, tkur 
atrodys, kad gali būti Raudo 
ūos brigados smogikai ar gene
rolas Dozier, kol jį suras ir iš- 
’aisvins.

daliniai atidžiai ieškojo

— Edison bendrovės vadovybė 
nori prašyti leisti jiems pakelti 
kainas už elektra.

Specialistai supranta, kad vi- 
;a tai atsilieps i Sovietų ūkį, ta
kiau užsieniečiai žino, kad So- 
/ietų valdžia, savo gyventojus 
skriausdama, pajėgs pasiųsti 
maisto j Lenkiją. Sovietų Sąjun
goje jau kelinti metai trūksta 
naisto. nors Sovietų kariai ir po- 
icija visą laiką turėjo pakan
kamai maisto; jo’ netrūko ir jų 
eimems bei komunistų partijos 
mariams. Sovietų Sąjunga imsis 
ų pačių priemonių ir šiandien, 
lado metais komunistinė val- 
Ižia siųsdavo maistą Į Indone

ziją. siuntė į Egiptą, o dabar 
siųs į Lenkiją.
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pranešėjo, įsiter- t 
ii vaidinimą, vaid 

rientui Robertu: 1 
^dino Stepo- ! 

•alienę — • 
), princą f 
(10 ki.)J

Lun F“. Skėrys jau 27 me
tu < suruošė Kūčias Vasa

rio 16 gimnazijoje.

1981 m. Kalėdų atostQgab gim
nazija pradėjo gruodžio 19 d. 
Prieš išsiskirstant į visas pasau- 
lios šalis, gruodžio 18 d. atšvęs
tos bendros Kūčios. Jos šį karta 
buvo gausesnės ne tik dalyviais, 
bet ir pro^r^nia. Ją sudarant ir 
pravedant,'^Kelio išradingumo 
ir įvairiopų sugebėjimo parodė 
vyresnės mokinės. Vaidinimui 
pasirinkta brolių Grimų pasaka 
“Pelenė”. Iš jos, mokinės Ingry- 
da Pancerytė (12 kl.), Lydija 
Kairytė (12 kl.) ir Aurelija Vai
čekauskaitė (11 kl.) sukūrė spal
vingą 7-ių vaizdelių vaidinimą, 
trukusi ištisą valandą. Jos pa
čios buvo ir pagrindinės aktorės. 
Vąidinimui pilies salėje įrengta 
speciali scena su priderintu ap
švietimu ir muzika.

Salei prisipudžius, programa 
pradėta punktualiai 18 vai. Ati
daromąjį žodį tarė pagrindinis 
šventės organizatorius evang. 
kum kapelionas Fr. Skėrys. Jis 
pasveikino susirinkusius, prane
šė renginio tvarką ir paprašė 
pradėti vaidinimą. Ingr. Pance
rytė lietuviškai paaiškino, kaip 
gimė šis vaidinimas, "sulietuvi
nant” br. Grimų /'Pelenę”: da
rant įvairius pakeitimus bei įtar
pius ir ^pritaikant ją scenai, švie
sas ir muziką tvarko taip pat 
mokiniai: Vilius Zavistauskas 
-(9 kl.) ir Andrius H uberis (8

kl.). Lydija Kairytė tą pat pra- I 
nešė vokiškai. Į

Spalvingu 
kiančio ir į, 
nuo teko A 
Šlavikui. Ka\ 
Tas Kairys (lį
nga BitautaA

Andrius N
i bajoraičių motorą — mokyt. Da

is Grybinaitė, jos dukras — Le
lija Kairytė ir Aurelija Vaiče 1 
<auskaitė. Pelene — Ingr. Pan-

*■ i
cerytė, gerąją laumę Lydija
Karšytė (10 kl.).

Į vaidinimą įpinta ne tik bū- | 
dingu lietuviškų posakių, bet ir t 
dainelių, taip pat lenkiška ma- i 
zurka ir polonezas. Aktorės ste
bino žiūrovus spalvinga vaidyba. 
Kai Aurelija, rodydama savo už
gaidas, paleisdavo gerklę, visi Į 
vaikai salėje išsigandę imdavo 
verkti. Jai buvo vėliau patarta 
tokį temperamentą mokytojams 
per pamokas parodyti... Nelike 
žiūrovų nepastebėta pritaikinta 
ir daili apranga bei gerai išmok
tos rolės. Daugumos aktorių tar- J 
tis buvo be priekaištų. Reikia J 
laukti, kad šis veikaliukas bus 1 
parodytas ir už Romuvos ribų. 
Juk Vokietijos lietuviai jau ne
beatsimena padoresnio lietuviš
ko vaidinime

Vasario 16 gimnazija Vokietijoje

What Child is this” ir lietuvis- giant 13-ąja klase, ėjo pas direk -atostogų vėl kartu naujomis jė-
kai "Sveikas^ Jėzau, gimu- 
sis”. Ji atspindėjd Kalėdas tų 

į kraštu, iš kurių yra atvykę šios 
gimnazijos mokiniai.

Persikėlę į gimnazijos valgyk
los sale ir susėdę prie gausiais 
kūčių patiekalais apkrautų sta- 

j lų, visi sugiedojo ‘*Tyli naktis, 
Rūtos Aidytes gitara palydi- į šventa naktis”, akordeonu paiy- 

mas mažųjų ’ mokinių penketu-» dint mokyt Viliui Lemkei. Ku
kas (T. Huber. T. ir G. Grim- j nigas Fr. Skėrys sukalbėjo mal- 
wald, J. Wo’lodka ir Vlrg. Jocys) 
pagiedojo

o mokyt. Dūlią Grybinei tė
"Sužibo žvaigždutės j perskaitė velykinę Luito Eyan- 

aukšlai danguje”, Lilija Burš-1 
kaitytė (11 kl.) padėk lama vo į 
Bern. Brazdžionio 
pus",

geliją. Kalėdų eglutės žvakutes 
uždegė gimnazijos direktorius. 
J. Kavaliūnas, Kuratorijos val
dybos pirmininkas tėv. Alf. Ber-

"Kalėdų var
mokyt. J. Vaičiulaitytė 

vadovaujamas mergaičių cho- nalonis, Vokietijos .LB Valdy- 
relis darnai padainavo ‘‘Piemen b°s pirmininkas maj. J. K. Va-

švenlą naktį”’ I Būnąs, kuh. Fr. Skėrys ir moki- 
i nių komiteto pirmininkė abitu- 
: rienK Laima Valiūnaitė.

nuką su bubnu”, “i. __ _____ c ,.
'‘Gingle Bells”. Vokiškai E. Wie- j 
cherto "Adventą” gražiai dėklą- j 
mavo Lydija Kūršytė (10 kl.),{ 
angliškai Brigitta Willas (12 
kl.) raiškiai perteikė "Night be
fore Christmas”. Programą pi- ; 
lies salėje užbaigė mergaičių ! 
chorelis, angliškai padainavęs j 
—■ -------- -------------—
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Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
ir tiksliai aptarnauja savo gausią klientūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS. SKUBUS IR TIKSLUS-

PRISTATYMAS.

Direktorius Jonas Kavaliūnas 
sveikinimo kalboje pastebėjo, 
kad buvimas šioje salėje šalia 
mokinių ir mokytojų bei jų šei
mų, dar..ir LB. ir vietos vokiečių 
•visuomenės atstovų- rodo*, jog 
esame viena didelė šeima. Dė
kojo puikios meninės programos 
pilies salėje ruošėjams ir atlikė
jams ir siūlė Kalėdų seniui at
kreipti į juos dėmesį.

Netrukus bus laužomi paplo
tėliai. Tai prasmuo, reiškiąs do
vaną. šį vakarą reikia dovanoti 

! ir atleisti. Atleisti vieni kitiems 
pilkos kasdienybėsx nesusiprati-

-! mus. Linkėjo, kad ši mintis būtų 
i įgyvendinta gimnazijos šeimoje.

Atskirai direktorius dar linkėjo 
abiturientam:

1 egzaminus, 1
— I>e reiki į 
mokytojams
mės, šeimyninės laimės. Dėkojo 
tėvams už savo vaikų patikėja 
mą šiai mokyklai. Vokietijos 
Lietuvių Bendruoipens i ir jos

1 vadovams — už nuolatinę ir pa
veikią paramą gimnazijai, vi
siems gimnazijos tarnautojams

■ — už sąžiningą pareigų atlikimą, 
' ūkvedei Eug. Bučienei ir jos va- 
į dovaujamam virtuvės štabui — 
; už turtingo kūčių stalo paruo-
t Šimą, ir kun. Fr. Skėriui — už j balo, kurį mes turime, jo mums 
Į šaunios šventės programos su-1 neužtenka, reikėtų.dvigubai tiek 

turėti.
Išvažiavę iš parduotuvių rajo

no, noYėjome svečiams parodyti, 
kur yra įsikūrusi evangelikų^ 
protestantų draugovė su bažny
čia — puikiame Itos Paloš Gran
dės rajone. Latviai, estai ir kitų 
tautybių religinės Europos gru
pės priklauso bendrai btganiza-

torių ir Kuratorijos pirmininką 
tėv. A. Bernatoni ir pirmiausia 
<u jais pasidalino paplotėliais, 
tuoj pat subruzdo visa salė. 
Kiekvienas ieškojo artimųjų pa
sikeisti paplotėlio gabaliuku, ir 
šventiniais linkėjimais. Stiprius 
ranką paspaudimus sekė apsi
kabinimai ir bučiniai.

Tada' vėl visi sėdo prie stalų 
ir kibo į gausus ir skanius pa
tiekalus, paruoštus daugiausia iš 
žuvų. Bet netrūko ir tradicinių 
virtinių su grybais, prėskučių su 
aguonų pieuu ir kisielių bei 
kompotų. Nebuvo jokių sunku
mų 1*2 patiekalų suskaičiuoti.

Kai visi pasisotino, žo’dį tarė 
Kuratorijos valdybos pirminin
kas tėv. Alfonsas Bernatonis. 
Kalbėdamas -vokiškai, dėkojo 
visiems gimnazijos tarnauto
jams' už darbą ir solidarumą. 
Ministerija sudarė sąlygas Ka
lėdoms išmokėti padidintas al
gas. Bendrabučių tarnautojams 
tas sąlygas turi sudaryti Kura- 
l or i ja. jos kasa tuščia. Buvo pa
prašyti gimnazijos tarnautojai 
solidarizuotis su bendrabučių 
tarnautojais, pasidalinant su jais 
dalimi savo šventinių priedų. 
Visi sutiko. Už tai dėkojo ir lin
kėjo šventinio poilsio, kad po

atvašaviiną, buvo tolia malo* j 
nfis ir pakvietė sveflua pietums.

Truputėlis fmių apie Deveikių 
šeimą. Deveikiai vieni iš stipriai 
įsikūrusių lietuvių šeimų Vene- 
zueloje. Susipratę tautiškai, mu- ' 
sų bendruomenė reikalų rėmė
jai ir mecenatai, taip pat remią 
ir bažnytinę veiklą. Aukų rinkė
jams nėra vargo pas juos, nes jų 
namų durys jiems visuomet at
daros. Paskutiniaisiais metais 

, reikalai taip susiklostė, kad kiek- 
( vienas svečias, atvažiavęs į Ve- 
1 nezuelą, jų namuose užtinka lie
tuvišką vaišingumą ir širdingai 
būna priimti, lyg būtų mūsų am
basadoriai. Losangeliečius sve- 

■<*ius labiausiai imponavo mūsų 
r buvusio prezidento Ant. Smeto- 
; nefe aliejiniais dažais pieštas 
j portretas, maždaug kokio pus- 
; antro metro aukštumo. Edvinas 
net pa j uokavo, kad už šį portre
tą galėtų atiduoti vieną savo 
apartamentų ir dar pardavęs 
uždirbtų. Šį portretą inžinieriui 
Deveikiui paddvanojo jo sesuo, 
a.a. istorikė dr. Jonė Deveikė. 
Išsikalbėjus su maloniais šeimi
ninkais, sveičas, pasirodo, Vo
kietijoje, Weimare, pažinojo 

į Develkio motiną ir dr. Jonę dar 
iš Lietuvos, kada ji buvo Nece 
lituanų korporacijos filisterė. 
Šeimininkai suteikė svečiams 
progą ir supažindino su mūsų 
naujai išrinktu Krašto valdy
bos pirmininku dr. Vytautu 
Dambrava ir su jo žmona, taip 
pat su mūsų kolonijos gyvento
ja o'dontologe Aldona Jezers- 
kiene. Tarp svečio ir dr. Vytau- 

; to Dambravos tuojau užsimezgė 
gyvas pašnekesys, nes abu vie
nodai gerai pažįsta lietuvių išei-

gomis galėtų tęsti darbą.
Kalbėdamas^lietuviškai, pasi

džiaugė, kad Kūčios pradėtos 
gražiu vaidinimu. Visi mokiniai 
suširftdto Šventiškai pasipuošę 
ir nusiteikę. Dykojo mokytojams 
už kantrų mdkymą bei auklėji
mą lietuviško atž<yno. Praėju
siais metais, kai gimnazija atsi
stojo prieš kalną skolų, Kalėdų 
senis atėjo iš Evangelikų Baž
nyčios. šįmet jį atsiuntė Bona. 
Bet tik gimnazijai. Jos tarnau
tojai be jokio murmėjimo pasi
dalinu’ kalėdinėmis dovanomis 
su ^ Bendrabučių tarnautojais. 
Ačiū jų sofidaruniui. Tad didžią- t 
sias metų Šventės galėsįme visi vijos politinį gyvenimą, 
linksniai švęsti. Linkėjo sveika
tos ir laimės 1982 metais.

1
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ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Alsuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių 
aukštos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

40 East 49th Street (Corner of Madison Ave.)

NEW YORK, N.Y. 10017
Tel.: (212) 758-1150, 758-1151
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išlaikyti brandos 
tiems mokiniams 
aukštesnę klasę, 

sveixalG's, sek

Apple Valley, Minn. 55124 
So. Bowdon, Mas*. 07127 
Bridgeport, Conn. 06810 
Chicago, 111. 60629 
Cleveland. Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46806 
Grand Rapids, Mich. 49504 
Hackensack, N. J. 07601 
Irvington, N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. C8701 
Los Angeles. CaUf 90022 
Miami Beach, FL 33139 
New Haven. Conn. 06511 
Newark. N. J. 07106 
New York. N Y. 10003 
N<w York, N Y. lOOH 
Philt Jtiphia Pa 19122 
Philadslph’a. °a. ’914] 
Pffls^urqh. Pa. 15203 

06710 
Worchestar, Mass. 01610 
Youngstown, Oh © 44503

72 County Road Ho. 42 
393 West Broadway 

l&BG 
2S01 
6089 
1307 
636-38 Bridge St. N.
112 Main St.
1082 Springfield Ave. 
1839 Parle St.
241 Fourth Street 
960 S. Atlantic Blvd. 
1352 Washington Ave. 
1329 Boulevard 
698 Sanford Ave.
45 Second Ave.
13S West 14 St.
1214 N. Sth Street 
4925 Old York Rd. 
1307 E. Carson Street 
555 Cook Street 
1<4 Millbury Street 
309 W. Federal Street

Seaview
West 69 Street
State Soad
Bakiene Road

w.

612-431-3939 
617 2S8 8784 
703-W-286J 

WA 5 2737 
884-1738 
432-5402

GL 8-2256 
201-342-9110 

374-6446 
203-232 6600

FO 3 8569 
AN 1-2994 

305-532-7026
LO 2-1446 

373-8783
AL 4-5456 
CH 
PO 
GL 
HU

756 1668
SW 8-2868 

Rl 3-0440

3 2583 
3-4818 
S-9S86 
T 2750

• Jflauiyti. šicįc susl-
tiakame su savo broliais ir sese
rimis, tėvai su savo vaikais, 
draugai su savo pažįstamais. 
“Sparnai ’ mus visus po savo 
globa jungia, džiugina, ramina 
ir priduoda gyvybinės šilumos.

Lavinas ir Halina įlipo į savo 
piauKidjamrios žemės kampelį o 
mes pasilikome antrdje kranti
nės pusėje, mūsų naujos tėvy
nes zeineje. ir vėl mus sayrė du 
Kontinentai, šiaurė ir pietūs,

Suužus laivo motorams, atsi
tolindamas milzimšKas “Prin- 
ccas island” vandens milžinas, 
įauzyaamas ir sKrosdamas Ka
rmų juros nangas, nešė su savi
mi musą Keuų vaiandų džiaugs
mo tuouus, tolyn į olandų val
domą saią Curacao. O realybėje 
— paiiKome mudu ir vėl vieni, 
tiK su prisiminimais. ♦♦

•Laikas bėgo nesustabdomai 
ir mes jau turėjome grąžinti 

į ' " > 1 • 1 -X-T v •

Vokietijos LB Valdybos, pir-! svečius atgal į laivą. Nuvažia- 
minmkas Jonas K. Valiūnas Tin-} vus į uostą dar turėjome va- 
kėjo mokiniams gražiai praleisti landą laiko iki laivo’ išplaukimo, 
šventes su .savo tėveliais bei ki- Kadangi Edvinas buvo pasirūpi- 
tais šeimos nariais ir pailsėti ne n?s mums j laivą įėjimo leidi- 
tik kūnu, bet ir atsigaivinti dva-1 mus, tai dar. įėjome į vidų ir iš- 
sia, kad geriau sektųsi mokytis, j gėrėme vaisvandenių atsigaivi- 
Sakėsi vaikiškai nekalbėsiąs, nes į nimui nuo šilumos. Kuo išvažia- 
mokytojai ir kiti gimnazijos tar- vimo laikas trumpėjo, tuo darėsi 
nautojai vokiečiai turėtų pra
mokti suprasti mus lietuviškai 
kalbant.

L L.
(Bus daugiau).

IŠSISKYRĖME LIETUVOJE — 
SUSITIKOME VENEZUELOJE

(Tęsinys)

mus negalėjome už- 
Halina norėjo bent 
į parduotuvių lan-

Ilgai pas 
sibūli, nes 
žvilgterėti 
guose prekių kainas. Mes jiems 
buvome sakę, kad pas mus vis
kas brangu. Bateliai šliurių tipo 
kainuoja apie 60 dolerių, vyriški 
geri viršutiniai marškiniai — 80 
dolerių, vyriškos viršutinės kel
nės — 100 dolerių. Maisto pro
duktai taip pat brangūs, šiud 
metu pomidorų kilogramas kai
nuoja 4 doleriai. Nors gyvena
me žibalo žemėje, tačiau to ži-

. gamza vimą. 
duS kūčios v

- V <1

šauniu

Pastebėjo, kad 
a kurias

F r. S ėrys. Ltokėjo 
ir du r daug tokių 
žiu mLsų mokyklai

Prasidėjo pap' dėlių laužymas. 
Klasių auk'ė oj;:i s.i savo seniū
nais, pradėdami penktąja ir bai

.iimiĮiii it m h HHWM y y 11’ m •; y p »ittw«iKHmH»mtminitiiiHrtHiiHiiHiliminiu

lavo ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

IK PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8:32

$V. RAŠTO X
N At JAS1S TESTAMENTAS

t R PSALMA1
cEIU!\VS LIETUVIŲ ICVLBA. RUSTAS 
Kir.l to PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS T .
r. VhTlSKO KIŠENINIO FORMATO. '►

KAINA $3.

I.JTHI \NI.\N MINISTRIES, P.O. Box 321, 
i tak Lawn, I1L 60454

(.Musų Sparnai Nr. 51)

.MOKA TAUPYTI

Senas daktaras škotas McTa- 
vicn perdavė savo praktiką sū
nui ir dar vis patarinėja kaip 
elgtis su pacientais.

— Kai pats duodi vaistų, tai 
visada primink, kad truputį pa
likę atneštų kaip pavyzdį tyri
mo reikalams.

— Bet, tėve, juk tai dabar ne- 
visados būtina.

— žinoma, ne visados... bet 
tuo būdu iš jų atgausi savo bon- 
kutes.

NEGALĖS UŽMIRŠTI

Pas seną bajorą, 
Aukotajam dvare.
Ten augo Jaunoji dukrelė, 
Skaisti,'taip saulutė. 
Kaip laimė meili.

Nors joja,, važiuoja. 
Net dunda-keliais 
Piršliai iš arti ir iš tolo. 
Nenori ji nieko, nes dievam s

Bet štai ir atjoja
Pas jąją- svetys, -<
Ir pavergė meilė .jos širdį, 
Pamilo mergelė ir myli jisai, 
Reiktų susituokti i porą, 
art : r J ■
Berneh. brangusis, nors myliu 

^ve> v
Nebūsiu aš tavo žmona.
Nei rūtų vainiką tau dovanosiu 
Brangusis, tiktai gintarėliu

ei j ai, kaip vokiečiai, vengrai, 
šveicarai, skandinaavi ir kiti. 
Ten pat netoliese parodėme ir 
lietuvių Centrą, prisiglaudus} 
pas VenezuJcfs saleziečius.

Po to jau leidomės pietauti 
pas inž. Bronių ir Niną Devei 
kius, jų ištaigingoje rezidenci
nėje viloje, su išsikišusiu, dan
gų remiančiu, kiparisu. Devei- 
kiai, sužinoję apie mūsų svečių

liūdniau, kad reikės skirtis su 
draugais. Išlipome iš .laivo ir at-^" 
sisveikinonie krantinėje. Mano 
akyse jau ašaros sužibėjo, nes 
nežinome ar vėl kada pasima
tysime. Tokį pat jausmingą atsi
sveikinimą jautėme pas Edviną 
ir Haliną. Jau einant jiems per 

j tiltelį į laivą, mojuodama ran-1 
■ ka šūktelėjau: “Edi, iki pasima
tymo “Sparnuose”.”

Kiti gal pagalvos, kodėl pa
skyriau sekantį pasimatymą 
“Sparnuose” ? “Sparnai” mums į 
išeiviams — biržiečiams yra vie
nintelė susitikimo vieta, kur’ I
mes gyvi ir mirę susitinkame, 
mintyse suvažiuojame iš visų buvo užpatentuota Šolco 1867 
pasaulio kraštų, kur esame iš- metais ir pavadinta Remington.

Tegul jis primins tau jaunystės 
laikus,

Mergelę, kuri tave mylėjo. 1 
Ir metams vis slenkant, tarny-

Užmiršti tavęs negalėjo . .

@ Pirmoji rašoma mašinėlė

. . -r Z4

Kaimiečiai, kai neteko jau kantrybės
Dėl pragaišties blogybių,

Kurių upokšniai ir upeliai jiems pridaro, ' 
Kad potvyniai jau iš gyvenimo juos varo.

Į Upę kreipėsi, ieškodami teisybės, 
Upeliai Upėn juk visi suplaukia.

Ir buvo kuo pagrįst ši skundą rimtą: 
Čia žiemkenčiai javai išplauta,

, Malūnai parausti
Ir sugriauti,

Čia gyvulių be skaičiaus nuskandinta, 
O Upė teka išdidžiai savu keliu;
Didžiuliai miestai stovi ant krantų,

Ir negirdėt tokių jos išdaigų piktų.
Todėl tikrai sudraus ji savo upelius —
Taip aptarė kaimiečiai padėt), surūpę.
Bet ką gi? Kai prie krašto priartėjo, 

Įsižiūrėję pastebėjo,
Kad pusę jųjų turto neša Upė.

Dėl rūpesčio ilgiau netrukę,
Tik akimis tlrtelj savb palydėjo.

Tik akimis turtelį savo palydėjo.
, Ir jau namo keliavo.

Nueidami nuo Upės, taip jie samprotayp:
Nelauk teisybės jaunesniųjų pusės, ' *

Kai jie su vyresniais dalinasi ką iŠ pusė>
(J. A. Krylovo Pasakėčios — vertė Jonas Valaitis)

(Knyga gaunama Naujienose, kaina $3)
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V. PRŪSAS

VARDAN TEISYBĖS
(Tęsinys)

Net rimtieji ir ne naciškai -nu
siteikę Vckielijos mokslininkai 
Mažosios Lietuvos lietuviškumo 
neneigė, bet pabrėžė jojei ta 
sritis yra grynai lietuviška ir 
kad jos gyventojai yra vietiniai 
Tą tvirtina geografas H. Bra- 
cheHli, prof. dr. F. TeUnęr'is, 
pastorius T- Lepner'is. istorik u 
pref. L. Baczko, ist. F. Bockvu 
kiti. Žr. pagal prof. dr. F. O. 
Tetzner į surinktus duomenis 
sudarytą žemėlapį.

Šios vokiečių mokslininkų be
šališkos išvados yra pagrįstos ar
cheologija bei toponimika ir pa
tvirtintos daugelio istorinių do 
kumentu. Bet Pirmajam Paku
liniam karui pasibaigus Vokie
tijos pralaimėjimu, apkarpius 
kai kurias Vokietijos sritis, vo
kiečių “biurgeriai” apsikrėtę na 
cionalistiniais revanšo troški
mais, ačtriai reagavo į šių sričių 
nustojimą. Nacionalizmo banga, 
išsivysčiusi vėliau į fašizmą, pri 

' traukė nemažai vokiečių moks
lininkių tiek pat ir kai kurių lie
tuvių. kaip, pavyzdžiui, Jurgi 
Gerulį. Kaip tik tuo laiku ir at
sirado “naujos“ teorijos apie 
Rytų Prūsijos etnogenezę, bū
tent, įrodyti, jog šios srities pir
miniai (senakuriai) gyventojai

- buvo nelietuviai, bet prūsai ir 
skilviai ?‘skirtįngi; lietuviams“ 
savo kilme, buitimi ir kalba (P 
E Kušner’is, “Pietryčių- Pabal
tijo etninė praeitis“, 129 p.). At
seit, visiškai atskira tauta.

’ Į tokių naciškai nusiteikusių 
Voketjos: mckslnnkų grupę įsr 
kaitoma P. Karge,G. ir H. Mor- 
tensen’ai ir kiti. 1919 metai Šve
dijos archeologas N- Oberg’as 
kažkodėl bandė rodyti kad 
V. a. pietryčių Pabaltijo genčių 

' kultūra buvusi “gotiška”. Ober- 
g’o *‘težės” stipriaristertgėsi išpo
puliarinti C. EngeFis, bet ka
dangi švedo išvados nesiderino 
su archeologiniais duomenimis, 
todėl jos neprigijo net vokiečių 
nacionalistų tarpe. C. Engel’is 
vis dėlto nenusileido ir patiekė 
prielaidą apie “gotišką įtaką” 
baltų kultūrai, net neminėda
mas lietuviu vardo. • "

niekasklane tolimą praeitį ir 
negali Įrodyti, kad vokiečiai tą 
vardą nukalė“. i |

Kad Prūsijos vardas siekė to
limą pareit į, tai tenka sutikti, 
bet kad tuo didžiuotųsi visa 
mūsų tauta, tai jau per “rie
biai” pasakyta. Nors nešioju prū 
sišką pavardę, bet ja nesidžiuo- • 
;u. Lietuvoje žmonės vokiečius 
vadindavo germanais ir, dažniau 

į dai, prūsais. Pavyzdžiui, mano ‘ 
ourbrolls inž. Dbmijonas Prū-, 
sas, tragiškai žuvęs bedrenuo- 
jant Lietuvos okupanto pristeig:; 
vų kolchozų laukus, nepuikiau- 
klausomybė- laikais viename Že 
maitijos dvare sausino dirvas. 
Kartą dvaro savininkas užklau
sė Domijono, kokia jo pavardė. 
Atsakius, kad Prūsas, dvarinin- j 
kas pasakė:

| — Aš žinau, kad jūs prūsas,! 1972 m. rudeni rusu okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,
bet kokia jūsų pavardė?

Siūlymas, kad taip vadinamos 
Prūsijos sritys būtų žymimos * 
Mažosios Lietuvos vardu — ne 
Iš piršto išlaužta, bet paimta bei . 
pasiremta vokiečio vori. F. L.: 
Guessfeld’o žemėlapiu “Carte. 
dem Koenigreich Preussen”, pa- j 
įrodžiusiu 1795 m. Nuernber- 
g’e, kuriame taip dabar vadina- j 
mas Prūsijos kraštas pavadintas Lietuvoje gyvenęs kronininkas 
Klein Litauen. Šio žemėlapio Lukas David, rašęs apie 1573-83 
dalis; liečianti Mažąją Lietuvą, j m., pažymi, kad Maž. ir Didž. 
yra paskelbta ir į lietuvių kalbą ‘ Lietuvos lietuvius skyręs tik 
išverstoje P. I. Kuršner io kny- j Nemunas. Tuo būdu, tų sričių | 
goję '‘Pietryčių Pabaltijo etninė, pietvakarius nuo Nemuno, vadi- 
praeitis” 14-me puslapyje: (žr.

kino kelius, griovę tiltus. Ir tai J. KUZMICKUS 
darė sąmoningai, ypač rytinėje 
Maž. Lietuvos dalyje, tuo suda
rydami “mirties zoną” tarj 
toliau į rytus laisvėje tebegyve
nančių lietuvių, atseit, tarp Ma* I 
žosios ir Didžiosioos Lietuvos.
Antras kryžiuočių laikais Maž.

MIRTIES LAGERIUOSE

nimas Maž. Lietuva jau buvo 
žinomas ir gerokai paplitęs XVI

Kai rašinėlyje pabrėžiau, kad 
Karaliaučiaus ir kitos pajūrio 
sritys buvo atžymėtos, įjungiant 
į Lietuvos plotų žemėlapį ir kai 
tas sritis pasiūliau visada vadinti 
ne Prūsija, bet Mažoji Lietuva, 
tai mano oponentas; gerb. inž. 
fį P/? sušuko: “Jo tvirtinimas, 
kad žodis ‘“Prūsija” yra vokie
čių sugalvotas, irgi yra nesąmo
nė. Prūsų Ir Prūsijos vardu di
džiuojasi visa mūsų tauta, :

Dar XVI-to amžiaus pabaigė- a., nors kryžiuočių Įsakymu visa 
j e, vokiečių kronininkas Simo- Maž. Lietuva ir visi kiti kry- 
nas Grunau šiaurinę Maž. Lie
tuvos dalį vadino KleinlittawJ patavimo metu 1230 — 1525 m., 
kurios teritoriją, pasak prof, dr.j buvo vadinami Prūsijos vardu. 
Jakšto (Enc. Lit.”, III t. 373 p.), j Tuo klausimu Kušnerio knygo. 
klaidingai nurodė, priskirda-j je štai kas rašoma (118 p.): 
mas Gardiną ir net nutęsdamas Į 
iki Būgo upės.

Kronininkas Grūnau,' matyti, 
tai rašydamas vadovavosi 1260- 
74 metų sukilimo prieš kryžiuo
čių okupaciją įvykiais bei jo pa
sekmėmis, kadangi sukilimui 
nepavykus (kuriam vadovavo 
gabus Vakarų Europoje mokslus 
ėjęs Maž. Lietuvos lietuvis Ken
kus Mantas, kryžiuočių pagau- ; 
tas ir pakartas 1273-m.), didelė . sais”, kad atskirti nuo lietuvių 
Lietuvos gyventojų dalis persi
kėlė gyventi į miškingas Suval
kų — Gardino sritis net pasiek-- 
darni Būgo upę. Tai-buvo bene 
pirmasis istorijoje lietuvių pa
sitraukimas iš savosios tėvynės, 
ne laisvas, bet prievartinis, ka 
dangi po sukilimo kryžiuočių 
teroras buvo labai žiaurus, pri' 
lygstąs Maskvos raudonųjų žiau 
rūmams okupuotoje Lietuvoje. 
Kryžiuočiai žudė vietos gyvem 

šie-1 tojus, degino gyvenvietes, nai

Nors esame prisiglaudę sveti
mų kraštų pastogėse ir savo bū
stus išpuošę tėvynės Lietuvos 
trispalvėmis bei gintaro orna
mentais, vistiek jaučiamės be
namiais tremtiniais.

Šaukia mus ne tik gimtoji že
mė, bet ramybės neduoda atė
jūnų iškraipyta istorija, kurią 
paliudija mūsų tautos kanki
niai, kai jų kaulai ilsisi šio di
džiojo sovietinio kalėjimo ste
pėse ir sibiriniuose sniegynuo
se.

‘ MARMA NOR:

žiuočių valdomi plotai, jų vieš

“Dėl užkariautojų išleistų 
potvarkių, vietiniai gyvento;

• jai nežiūrint-jų . ankstybesnėS 
priklausomybės ’vienai af* "ki
tai baltų genčiai, pasidarė vi
si vienodai beteisiai. Tai at
siliepė ir terminologijoje, ku
rią pradėjo vartoti užkariau
tose srityse vokiečių admini
stracija. Visi pavergtieji gy
ventojai buvo vadinami “prū-

su kuriais teko tęsti' užkaria
vimo karą. Bet patys gyven- 

. torai kitaip žiūrėjo į reikalą
— jie skaitė save etniškai ar
timais broliškai tautai,*kuri li
ko laisva ir vis dažniau pradė
jo vadinti save lietuviais”.

(Bus daugiau

Gera galva ir blogas kojas 
suvaldo.

vo jų gyvenimo sąlygos?
) Jonas Kreivėnas Marijampo

lės kalėjime buvo kalinamas ir 
tardomas aštuonis su puse mė
nesio. 1941 m. gegužės 14 d.—tik 

} keletą dienų prieš vokiąpių di- 
Į dįjį puolimą — buvo nuogai iš- 
I rengtas, smulkiai iškrėstas, su 
likimų draugais įsodintas į “juo
dosios varnos” sunkvežimį ir nu
vežtas į Marijampolės geležin
kelio stotį, kur visus suguldė 
ant šlapios ir purvinos žemės.

Prekiniu traukiniu j Vilnių, 
gegužės 15 d. buvo uždaryti gar 
siajame Lukiškių kalėjime, iš 
kurio po dviejų parų, išdavę 
sausų trijų dienų maisto davinį 

i išsiuntė į juodą nežinią.
Mnskas — Oršos stotis —Mas

kva kc-ir.ių etapų skirstymo ka
lėjimus —ir gegužės 28 d. į šiau
rę pro Jaroslavlio, Kirovo ir 
Kotlaso miestus. Negaudami 
vandens, kaliniai “gėrė savo šla
pumą ar, pasidarę ant rankų 
žaizdas, čiulpė savo kraują.

Mirties lageriuose

Birželio 19 d. traukinys priva
žiavo Pečioros upę ir sustojo, 
nes bėgiai pasibaigė. Tokiu bū
du nuo Maskvos iki Pečioros 
upės Kožvos punkto- važiavo 24

Po septynių dienų klajojimų

k‘Nebu-
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Atdara šiokiadieniais nuo

Mūsų tautos? kryžiaus kelią 
paliudija ištikimų jos vaikų kan 
čios ir žiauri prievarta, kerštau
janti už laisvės ir nepriklauso
mybės aspiracijas.

J. Kreivėno epopėja

Į mūsų 1ietuviskas pastoges, 
veržėsi svetimtaučiai įsibrovė
liai,grobė susipratusius tėvynai
nius, plėšė'juos iš gimtosios že
mės ir traktavo blogiau nei ke
turkojus gynūnus.

Jeigu kai kas užmiršo 1940 tų. 

okupaciją ir 1944zm. naujų hor- 
dų įsiveržimą, jeigu kai kam, 
mūsų tautinių švenčių 'minėji
mai atrodo įkyrėję, — pačiu 
laiku' pasiskardeno' 1940 m. tar
navęs .Nepriklausomos Lietuvos 
Vidaus Reikalų Ministerijos Pa- 
javonio policijos buvęs nuova
dos viršininkas Jonas Kreivė- 
nas, padovanojęs mums “Mir
ties lageriuose ir tremtyje” at
siminimų j knygą.

Tai šiurpių neįsivaizduojamai 
nužmoginančių atsiminimų so1i-

di knyga, kurios puslapiuose 
knibžda sadistai enkavedistai, j 
naudoją prievartą, bausmes ir * paras. Prasidėjo gyvenimas mir 
trėmimą į sovietinį kalėjimą. I ties lageriuose, kuriuos patys 
Kiekviena Lietuvos apskritis kaliniai turėjo pasistatyti.
jau 1940 m. turėjo tardytojų.^—
rusu enkavedistus. Gi, “Lietu- taigoje priėjo aikštę, kurios pa- 
viai, politiniai kaliniai, buvo kraštyje ant medžių pamatė len 
grūdami į perpildytus kalėj i-1 telę su įrašu “čia yra lagerio 
mus, požemius ir koncentraci- ■ punktas nr. 23”. Netrukus at- 
nius lagerius, kad Lietuvos oku- vyko apie šimtas naujų sargybi- 
pantas galėtų laisvai siautėti po nių — kareivių su apmokytais 
mūsų kraštą,. kankinti ir žudyti šunimis. Visus kalinius suskirs- 

( žmones ir plėsti' jų kruvinu tė į keturias brigadas po 90 ka- 
prakaitu sukauptą turtą“ (4j linių brigadoje. Dvi brigados 
psl.). Šalia to į kameras buvo pjovė medžius, genėjo šakas, o 
įstumiami agentai, ne kartą dėl kitos dvi vilko mędžius į pažy- 
baimės pasiryžę pataikauti oku-1 mėtas vietas, kasė duobes, statė 
panto Saugumui.

V Į Rusijos šiaurę

O koks sovietų į padanges ke
liamas teisingumas? Koks pa- ’ tą puslitrį juodos kavos ,ir 10 
vergtų lietuvių traktavimas? Ne gr. cukraus. Pietums gaudavo 
gi okupantams rūpi objektyvu-' samtį skystos, liesos miltų ar 
irias, teisingumas ar tarptautinėj kruopų, sriubos* ir 15 gr. virtos 
teisė?

mėtas vietas, kasė duobes, statė 
stulpus ir spygluotom vėlom 
tvėrė lagerio zoną. '

Dirbo po 12 —14 vai. per die
ną, gaudami 400 gr. duonos, ry-

baigiant aukščiausiu viršininku 
— politruku. Visi jie dirbo su
tartinai: vieni kraują čiulpė, o 
kiti — iškankindavo fiziniai ir 
dvasiniai ir marindavo badu“.

Kokiomis priemonėmis oku
pantai* naikino lietuvius ir kitus, 
autorius bent trumpai pažymi: 
“Kaip niekas neklausė, kodėl tu 
užmušei musę, taip niekas ten 
neklausė, kodėl nušovei ar už
mušei kalinį, ar kodėl šunys 
mirtinai jį sudrikę’ ,
vo dienos, kad iš lagerio nebūtų 
išvežta vienas ar du vežimai ka
linių lavonų”.

Kaliniai, kurie dirbo užpilda
mi pelkynę, pasakojo, kad “per 
^as tris “soclenktynių” dienas 
nuskendo ir buvo žemėmis už- 
.versti apie 50 politinių kali
nių”.

Po aštuoneriu kaccto metu J. 
Kreivėnas, atsidūręs Tereni — 
Uziako tremtyje, priėjo išvados, 
ukaip tremtinių -gyvybės yra 
’‘branginamos” komunistiniame 
režime. Jų tikslas — ne taip gal- 
va’antį žmogų , kaip komunis
tinė programa reikalauja, kuo 
greičiau sunaikinti, kad nekliu
dytų jų neteisėtam savavaliavi
mui” (160 psl.).

1956 iri. panaikinus tremties 
bausmę ir suteikus soviet; pasąą, 
J. Kreivėnas po 16 metų atva
žiavo į Lietuvą, tačiau be teiės 
joje gyventi ir dirbti.

Kokiu būdu (nuolatinių kyšių 
pagalba) Jonas Kreivėnas apsi
gyveno Tilžėje, o iš ten persi
kėlė į Vilnių ir, galų gale gavo 
leidimą išemigruoti į laisvę, -1- 
kiekvienas skaitys užėmęs kva
pą. .

šią atsiminimų knygą turėtų 
perskaityti visi, kurie galvoja, 
kad okupuotos Lietuvos sąlygos 
sunormalėjo, kad mes,- jei būtu
me likę Lietuvoje, nebūtume 
patyrę nužmoginimo ir perse
kiojimo dėl natūralios gimtojo 

' krašto meilės.
(Iš E. Lietuvio”)

žuvies, vakarienei — tik šilto
štai rusas Smirnovas Marijam • '’andens Lageriuose-šunys gau. 

polės kalėjime perskaitė “iš Mas av0 , ' UOnOS.’ gr.
i atlyžta x 4. ’ sos ir tris kartus Šiltos sriuboskvos NKVD gauta nutarimą .
, , T tz • • v u - su kaulais ir kruopomis,kad Jonas Kreivėnas yra as- K
tuoneriėms metams nubaustas .
sunkiųjų konclagerių bausme” 
Taigi, pagal sovietų teisę, lietur!
vi o niekas negali ginti ir jo lū
kimas priklauso svetimtaučių 
enkavedistų sauvalei. •' i

Lietuvoje neliko nė vienos 
šeimos, kurios vienas ar kitas

Visi skriaudė ir karikino

BRITŲ KARALIENĖ 
GYVENA NUOBODŽIAI

Anglų laikraštininkas Andrew 
Dream parašė knygų, pavadintą 
“Tiesa apie monarchiją”. Toje ' 
knygoje tikinama, jog karalienė “ 
gyvena izoliuotai tokiame mil- * 
žiniškame rūme, kaip Bucking- “ 
ham, mažai kas ją aplanko. Tuo - 
tarpu jos vyras kunig. Philipas - 
trankosi yjsur ir mažai sėdima- - 
rtiudse. Vienintelė karalienės -

J. Kreivėnas, žvilgterėjęs pQŠ 
perspektyvos .į mirties lagerius, 
pastebi: “Kai dabar pagalvoji, _ ________
visi tą niekuo kalinamą žmo- paguoda esanti televizija, ret- 

į’ gų skriaudė ir kankino, pradėk karčiais vakarais ji atsilanko ir 
aant mažu parazitu — utele, it į teatrą. , -

narys nebuvo ištremtas į Rusi- ' "į——— , x _
jos šiaurę Kokiu būdu ir kur (NEBRANGIOS. BET VERTINGOS KNYGOS 
jie buvo tremiami? Kokios bų
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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.

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

~ e LITERATŪRA, lietuvių< literatūros, ; meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vince * 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, : 
L Raukčio, dr, Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis * 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos/A. Rūkltelės ir A Varno * 
kūrybos po veikslais.. 365 pust knyga kainuoja tik 83.

e DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, ralyfojos 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 pusk, kainuoja ĮZ

e VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly* ’ 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82.

Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ii 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekyjptiitti 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodams 
vitovardžiŲ pavadinimai Ir jų vertiniai J vokie&j kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių lemėlapis. Kaina fū.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaltės atsb 
minimai ir mintys apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje Ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik 13.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupraf- 
tas ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n* 
Jurgio Jalinsko knygoje «pie Juliaus Janonio gyvenimą ir po#-

j riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teise*. 
• Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja >6.

• SATYRINES NOVELES, M Zoačenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 paL knygoje yi

I
40 sąmojingų ixrretiu. Kaina H

Knygos gAunmnos Nanjlenoe, 17M So. H&bted St^ Chleagtų

— Naujiena*, ChicAfo, III. January 9-11, 1982
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Sovietų S-gos Aukščiausiosios tarybos pirm. L. Brežnevas

TIE PATYS IR DAR NAUJI 
į; " iKAUęULĮAI

HEBOtU AžĄS APIE D. BRITANIJOS LIETUVJjŲ 
TARYBOS SUVAŽIAVIMĄ

Brežnevo medaliai labai sunkus
J • > -/X • • JT.

Prieš tris savaites Leonidas Brežnevas minėjo savo 
75 metu amžiaus sukaktį. Paminėjome tą faktą gruodžio 
19 dieną, .kai patys aukščiausieji Sovietų valdžios parei
gūnai jam susegė Įvairius medalius ir įteikė .pažymėji
mus už atliktus pasidarbavimus.

Bet šiandien Ameriką jau pasiekė Sovietų spauda, 
aprašinėjusi Brežnevo gyvenimą. Joje yra tiek daug pa
gyrų, liečiančių Brežnevo gyvenimą, kad sunku pro jas 
praeiti be komentaro.

Brežnevas yra gudriausias ir apdairiausias sovieti- 
' nes imperijps^politikaš; Būtų naudingiausia, jeigu Brež- 
ūew garbintojai būtų paminėję šias vertingiausias Sovie
tų politiko savybes. Bet reikalai taip susidėjo, kad Brež
nevo 75 metų am^l^s sukaktis tapo didžiausia pažymė
jimo ženklų kabinimo diena. Brežnevas mėgo medalius 
Jo krūtinė jau buvo padabintą įvairiausiais pažymėjime 
ženklais, bet ši kartą specialiai pasiūtas juodas švarkas 
gavo tiek daug tų medalių ir žvaigždžių, kad pats sukak
tuvininkas vargu pajėgė pastovėti ant kojų.

Spauda praneša, kad visoje Sovietų Sąjungoje ne
buvo tokio medalio ir nebuvo tokio pažymėjimo ženklo, 
kuris Brežnevui nebūtų užkabintas. Tų ženklų buvo tiek 
daug ir jie tokie sunkūs, kad Brežnevas jau nepajėgė 
baigti ceremonijų. >

Brežnevo kojos jau seniai buvo silpnos. Jos nepajėgė 
išlaikyti diktatoriaus kūno. Aukšti ir įtakingi Kremliaus 
pareigūnai žino, kad Brežnevo kojos silpnos, bet nuo 
žmonių Brežnevas kojų silpnumą vis slėpdavo. Rusai 
niekad nematė Brežnevo silpnų kojų. Jie matydavo Brež
nevą pajėgų. Jie girdėdavo ji valandų valandas skaitanti 
panegirines kalbąs, jie matydavo jį praleidžiantį pra
einančius paradus, bet jie nematydavo svirduliuojančio 
ir nepajėgiančio atsikelti nuo kėdės.

Gruodžio pradžioje Brežnevas keturioms dienoms 
buvo atskridęs i Boną, Vakarų Vokietijos sostinę. Brež
nevas žinojo, kad vokiečių televizija parodys jį visam 
kraštui. Brežnevas turėjo progos pasirodyti Visai Vokie
tijai ir Vokietijoj gyvenantiems užsieniečiams. Brežne
vas pirmas turėjo lipti iš lėktuvo. Niekas jam nebūtų

Brežnevui.' Vietoj nužingsniuoti gyvai, Brežnevas leidosi 
pamažu, keldamas kojąs ne pagal muzikos .taktą, bet pa
gal pajėgumų jas iškelti Brežnevas Jipp molinėmis ko
jomis.

Dar blogesnį įspūdį Brežnevas paliko prieš porą me
tų. Tada jis nepajėgė atsistoti ant kojų. Besėdėdamas pra
šnekėjo valandų valandas, 9 kai reikėjo atsistoti, tai 
kojų raumenys nepakėlė kūno. Jam nprėjo padėti greta 
buvęs Andrei Gromyka, bet nepajėgė. Tada jį ant kojų 
pastatė kancleris Helmut Schmidt, tuometinis V. Vokie
tijos kancleris. Vokiečiai visam pasauliui parodė silpnas 
Brežnevo kojas. Jos nepajėgė pakelti sunkaus svorio.

Dabar pasakojama, kad Brežnevo krūtinė buvo ap
kabinta tokia didele medalių eile, kad; jų svoris Brežnevą 
pasodino. Jis gavo po vieną medalį iš 'kiekvienos Sovietų 
ginkluotų pajėgų ir policijos pavergtos kaimyninės .rusų 
tautos. Kiekviena pavergtoji tauta, jų tarpę įskaitant ir 
lietuvius, davė Brežnevui patį didžiausią ir. sunkiausią 
medali.* -u*. •

Medalius jam įteikė ne pavergtų taptų rinkti atsto
vai, bet paties Brežnevo paskirti minėtų kraštų komunis
tų partijų sekretoriai. Lietuvišką medalį jam įteikė Pet
ras Griškevičius, lietuviams paties Brežnevo primestas 
komunistų partijos sekretorius.

Panašūs sekretoriai jam kabino medalius latvių, estų, 
gudų, guzinų ir kitų pavergtų kraštų vardu. Didžiausią 
mdaelį įteikė komunistų pirmiausia pavergtos rusų tau
tos komunistų partijos sekretorius.

Vėliau sekė Sovietų kariuomenės vadovybės paskirti 
medaliai. Sovietų maršalas A- Grečka pakėlė kariuome
nėje niekad netarnavusio Brežnevo maršalo laipsnį. Brež
nevas tapo maršalu ne už mūšius kovos Jauke, bet už 
pajėgumą išlupti iš krašto gyventoji} galimai daugiau 
turtų ir darbo jėgos ginkluotoms pajėgoms sustiprinti. 
Sovietų Sąjungos gyventojai neturėjo duonos, mėsos, rie
balų, drabužių, stogų, bet Sovietų kariai tupėjo ginklus, 
maistą ir drabužius. Brežnevas skriaudė-Rusijos gyven
tojus, kad galėtų sustiprinti karo vadus ir karius. Jie

T^i’iau apie pietus dalis 
hįo, krašto Įį^tuvių sulaužė tą 
vkning^ lietuvišką di^usmę, nes 
pradėjo kreipeis 4 ^vietinius 
konsulątus, užpildinėji smulkias 
anketas, kurios, aišku, atsiduria 
įuyieluip saugumo įstaigose, ir 
prą^ytį, kad įęįsly nuvažiuoti į- 
J^tuyįį. D^hąr jau jieuiaža mę- 
lu, -kai į J-ietuvą važinėja ne tik 
eijinisi,Ii'.tuviai, bet ir .tie. kurie 
vadovauja mūsą organizacijoms 
ai- dirba ^čianie Į^ųyjų cent
re LieluvĮų Nąniųus:. Reikia 
.•#ip pat iškelti aikštėn, kad ka 
kam duodami leidimai pagy 
zenti -Vilniuje lik 5 dienas, o kai 
kas gauna teisę išpūti Lietuvoje 
net visą mėnesį ir gyventi ne. 
viešbutyje, bet privačiai ir dar 
pavažinėti po įvairias Lietuvos 
vietas. To'kiąs privilegijas yra ■ 
gą,vę kai kurie asmenys, dirban
tieji Londono centre. Reikia 
spėti, kad už tokias privilegijas, 
tenka kaip nors atsilyginti. Ai 
jie yra pasitarnavę, kad gave 
-eidimus ilgiau pabūti Lietuvoje, 
gal niekada nesužinosime, gal 
tik KGB archyvuose išliks ži
nios .

Kai kurie jau yra važinėję net; 
po keletą kartų. Naivūs nuvažia
vę duoda ten “Gimtajam Kraš-
tui” visokius save kompromituo
jančius pasikalbėjimus, kurie 
kenkia ir mūsų ipvaj. .Gudręąni. 
gal ’ kitaip j jpaskarnaųįa, mes j ų 
paširdžių nėa-a “Ciihxtajame 
.Krašie”, nors jie ir kasmet ten 
vąžinėja. ,0 .visi parvažiuoja su 
užčiauptomis burnomis” Jšva-
žiuoja vadovaujantieji antibol- 
šeykai, o grįžta tyjūs nebyliai. 
-Tas jų paskeitinias^ąkankamai 
suprantamas. Jei jie ir toliau ro
dytų nčpajankumą politinei pa

dėčiai Lietuvėje, tai rizikuotų 
pąkęi&ti ten gyvenantiems arti-, 
tniesįems.

Sovietinės įstaigos gana noriai 
duoda leidimus, nes mato, kad 
iš tokių važinėjimų turės naų*. 
dos savo politikai. Juk jiems la 
ba.i svarbu nutildyti ar sukom
promituoti ypač veikėjus. Taip 
pat jau išleidžiami tautiečiai iš 
Lietuvos į Britaniją gana ilgams 
atostogoms. Pastebėta, kad savo 
artimuosius atsikvietę taip pat 
nutildomi ir politiškai sulikvi- 
duojami, kaip ir. tie, kurie važi
nė a į Lietuvą.

Tokie reiškiniai rodo mūsų 
pačių politišką susmukimą. Juk 
mes, pabėgę iš Lietuves, vis 
kartojome, kad neužmiršime to 
pusės milijono brolių ir seserų lie 
tuvių, -kurie buvo išžudyti ar iš- 
gabenti į Sibirą ir ten turėjo ne-, 
^męniškcše są^gose mirti, taip 
pat tų 30 .tūkstančių, kurie j>o 
ikaro' sų ginklu rankoje priešino-, 
gi sovietiniam okupantui ir žuvo 
nelygioje kovoje. Mes tada pasi-: 
žadėjome ne lūpomis, bet ir 
širdimis niekada tai neužmiršti. 
O dabar pasitarnaudami tam pa
čiam sovietiniam režimui ir pra-
jndami iš jo sau privilegijų ar 

pasitraukdami iš kovos lauko, 
įšduo'dame tuos, kurie aukojosi 
už Lietuvą ir dėl to kentėjo‘ar 
žuvpyar .net ir šiandien yra per
sekiojami jr kalįnąmi. -Mes gi 
išėjom liudyti už juos savo ir jų
.yardu, Jodei mes negalime nu
tilti. Kas nutilo ar pasidavė, tam 
negali būti vietos .stovėti iietu- 
„vjškos organizacijas priekyje. 
Toks lietuviu nepriklausomybi- 
nei kovai nebenaudingas, grei
čiau gąLjtęųksmm^is. ,

■Mes .negalime uždrausti, , jei 
kas važiuoja į Lietuvą ar kvie

sudaręs tieįk malonumo, kaip vienam nužingsniuoti lėk- < 
tuvo laipteliais. Bet jis nepajėgė tais .laipteliais nusileisti.' 
Dešiniąja rapką.jis laikėsi rai&enos, .0 į kairę .ranką buvo 
įsikibęs Sovietų maršalas Grečka.. Jo pąreiga buvo padėti 
buvo ręikalingi Sovietų valdžiai gintis nuo savo krašto 
gyventojų. ' J

.Sovietų maršalai, komunistų padedami, pavergė rusų 
tautą, pradėjo primesti vergija' kaimyninėms tautoms. 
Bąyęrgė Gudiją, Ukrainą, Gruziją, Kaukazo tautas, Si
birą, dalį Suomijos, -Lietuvą, Latviją, Estiją, Afganis
taną, o dąbąr siekia visos Lenkijos. Jęigu Brežnevas ne
būtų parūpinęs Sovietų ginkluotoms pajėgoms ginklų,
drabužių ir maisto, Brežnevo seniai nebūtų Sovietų Są
jungos priešakyje. Jis nebūtų pasilikęs, jeigu savo už7 
nugaryje nebūtų turėjęs Sovietų maršalų ir kariuome
nės vadų.

čiasi iš Lietuvos gimines. Savųjų 
pasiilgųnąs visiems supranta
mas. Bet mums turi būti svar
bu, kad Įietuyių organizacijos 
būtų politiškai sveįkęs, ir tik 
juo mūsų priklausys, ar tie, Ku
rie jau politiškai sųrikdmpromi- 
tayę jr .toliau vadovaus mūsų 
organizacijoms ir dirbs lietuvių 
centre, Lietusių Namuose, ku
rie dabar jau gana plačiai vadi
nami raudonuoju kampeliu. To
kį vardą Londono Lietuvių Na
mai gavo dėl ten dirbančių lie
tuvių vaižnėjimd į Lietuvą ii dėl 
pastoviai teikiamos globos Lie
tuvių Namuose atvažiuojantiems 
iš Lietuvos. Taigi nieko nelau
kiant reikia padaryti būtiną ope
raciją, kad įsįnietęs vėžys nenu- 
niarintų yjąos mūsų DBLS.

Prieš darant ojieraciją, lietu
viai turėlų pasisakyti ar ir to
liau jie norės žiūrėti pro’ pirštus 
į vadovaujančių asmenų važinė
jimą į Lietuvą, kvietimą gimi
nių ir- atvažiuojančių asmenų 
globojimą Lietuvių Namuose. 
Takiu atveju visiems bus aišku, 
ką esame prisigyvenę ir kur mes 
einame. Kas neužmiršo ir nežada 
užmiršti, dėl ko mes pabėgome 

.iš Lietuvos, tiems tokia padėtis 
negali 'būti priimtina. Reikia ti
kėtis, kad tokių, kurie,dar nesu- 
klupo-, yra didžioji dauguma.

Tai jie DBLS suvažiavime tu
rės padaryti operaciją ir nutarti, 
kas mums negali būti priimtina. 
DBLS vadovybėje ir Lietuvių 
Namuose turi dirbti tik tokia 
.asmeny^, kurie dar neatsisakė 
anų įžadų ir politiškai nesusi- 
komproniitavo.'

Kadangi pagal naujus įstatus 
rezoliucijų projektai tari biUi Jš 
anksto paskelbti, tai čia jąūĮdš.-! 
bar siūloma DBLS suvažiavimui 
priitn^ tol^l'nutarirną:

Į DBLS .vado\-ybe neturi būti 
rpnkajni Tr LNB tarnyboje ne
gali būti taikomi ąr samdomi 
tokie .asmenys, kurie ..važinėja į 

.į.jęia^kyjęęiasi .gi
mines.

V. KUPSTYS,
D.B. Lietuvių Sąjungos Tarybos 
narys, Manchesferio' Lietuvių 
Narnų Valdybos pirmininkas. 
Lietuvių Karių Veteranų "Ro- 

'.tnųyės? Valdybos narys

— Dantistai nustatė, -kad pas
kutinį jdešimtmetį plyšiai vaiku 
dantyse gerokai ^sumažėjo-. Įve
dus geresnę priežiūros progra-
mą, ateinantį dešimtmetį plyšiai 
dantyse dar sumažėtu.

— Britų .vyriausybė Įteikė -So
vietų, ambasadai griežtą protestą 
.ųž įbritų žinių, siunčiamų Len- 
.kijon, nuolatinį trukdymą.

— Sirija reikalauja, kad Jung
tinės Tautos imtųsi griežtų prie
monių prieš Izraelį, pasisavinusį 
.Golan aukštumas. ■ ■

J. Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS 
NUSIBASTYMUS

(Tęsinys)
Šitaip pačių žurnalistų pajuokauta apie sa

vo draugijos nepaprastą susirinkimą, kuriame 
dalyvavo šymūs svečiai.
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Yra ir .kitas, sakyčiau dar svarbesnis, kul

tūrinis Įvykis, bet spaudoje neaprašytas. Grįžta
me į gegužės mėnesį. Skautų flisterių Sąjunga 
surengė “Dialogą su Broniu Raila” — tokio pa
vadinamo kultūrinę popietę, kurioje pristatytą 
autoriaus neperseniausiai išleistos knygos: “Dia
logas su lietuviais” ir “Versmės ir verpetai”. Tai 
buvo ne koks uždaras žurnalistų ar skautų su- 
sirinkiniąs, bet visa visuotuęnė ;huxo kvįečiaųia 
ir kas .tik norėjo .gegužės 16 ,d. galėjo atvykti Į 
Tautinius namus, dalyvauti dialogo programoje. 
Tačiau iki šiol nepasitaikė užtikti spaudoje, kad 
kuris žurnalistas, ar šiaip tik koresponden
tas, būtų tą sueigą aprašęs. (Jei kam kiltų klau
simas, kodėl ir aš anksčiau apie “dialogą” ne
rašiau, atsakymas būtų: trykšta laiko. Po ne
darbo žiemos darbovietėje tiek atsirado darbo, 
jog ri.i? pavasario iki šiol per vasaros kaitras 
braižykloje J:rbonif- “overtime”).

NĖRA DIALOGO KNYGOJE, 
\EhUVc JO IR PRISTATYME

Į Br. Railos knygų pristatymą publikos su
sirinko, sakytum, nei daug, nei mažai — apie, 
70. Nemažą publikos dalį sudarė tie losangelie-, 

į čiai, kurie lanko beveik visus kultūrinius paren
gimus, nepaisydami nei partinių, .nei kitokių iš
skaičiavimų? Išskirtinai publikoje švitravo skau
tai ir skautės akademikai, pasipuošę sayp prgą- 
nizacijos juostelėmis. . yj

Labai mažai tebuvo tautininkų. Br? Railos-' 
santykiai su “Dirvos’’ ląikrąšču yra nutrūkę, n ' 
tuo .pačiu pašliję ir su vietine tautininkų orga
nizacija. Vienas Tautinės S-gos skyriaus .valdy
bos narys buvo publikoje. Jo dalyvavimas, lyg - 
koks diplomatinis ėjimas, pabrėžiamas, jog są-J 
jungos skyrius santykius su Br. -R. pąr ^ėra Į nu; j 

lį susukęs.
JBr. Raila paslaugiai yra padėjęs daugeliui 

vietinių meno žmonių. Dalyvavo rinktinės poezijos 
Įeidimp komitete, ree^n&avo rųųzįkiųes kantatas,1 

apie prozą įr poeziją, bei apie kitokius są- ? 
vo kolęgų pasireiškimus. Bęt .tų, kuriu ypač Br. * 
Railos paslaugomis pasinaudota, šiame knygas 5 
pristatyme nebūta ir nė sveikinimo raštelio ne- * 
atsiųstą. Lyg pagal tą išmintį — tu mums tik 
tiek reikalingas, kiek naudingas, o su savomis 
knygomis pats žinokis!

Skelbimuose skelbtąją “dialogo” programą 
pradėjo skautų filisterių pirmininkas Romas 
Venskus, bet jis tuoj vadovavimą perleido A. 

(Žemaitaičiui. Buvo dvi paskaitos apie Br. Railos 
1 knygas. Paskaitininkai: prof. S. Žymantas ir 

Pr. Visvydas. Be, to, dar standartinio pavadini
mo punktas — meninė dalis: G. Gustaitė ir A. 
Žemaitaitis skaitė Br. JR. raštu ištraukas.

Programa praėjo kitokioje tvarkoje, negu 
anksčiau buvusiuose kitų autorių knygų pri- 
^statymųose ar pręnjijų laureatų pagerbimuose. 
Nebuvo iškilmingojo ar garbės prezidiumo, i kū
jų tokiąįs ^jtyęją.is pakviečiamas autorius. Bro
nys Raila, p. -Railienė, kiti jų šeimos nariai ir

&Ė$ėj9 ^ųblikoie. Programos vedėjas net 
nepakvietė autorių atsistoti, prieš publiką išei
ti. Tokioje programos- sąrangoje autoriui. Br. 
■Railai nebuvo leista nė žodžio pratarti.

Į pąčią programos pabaigą vedėjas .prane
šė, jog prie durų, salės gale, yra stala^ ,šu Br. 
R. jsętyg-omis. Kas nori gali nusipirkti. Ten ras 
;įr Aptąiąij, kurs norintiems knygoje pasirašys, 
duos autografą.

Atrodo, kad nevisi sueigos dalyviai buyp to- 
luą tyąrk^ pąteąkjnjJ. nęg oficialiąją dąlį įtaigus 

pgjgrąijps Medėjui ;kyięčiąnt publiką pasilikti 
kavutei, iš publikos pasigundo vienas kitas bal
sas autorių šaukiąs, kauksmas ir teliko šauksmu.

Kalbama, kad programos sudarytojai nu
sprendę, jog programa ir be autoriaus žodžio 
pakankamai užima laiko, tad autoriui neleista 
prabilti, nors sakoma, jog autorius žadėjęs pro
gramos neužtęsti, vieną ar dvi minutes tepakal- 
bąti. Gąlįma ąu Br. Railos mintimis ar dėstymais 
sutikti ar nesutikti, bet niekas neneigia, jog jis 
moka Įdomiai, kaip sakoma, stilingai kalbėti. Tad 
girdėti teko ir tokią nuomonę, jog geriausia “dia

logo” meninė dalis būtų buvusi paties Br. Rai
los kalba, o ne tasai Į meną pretendavusis jo 
raštų skaitymas.

Taigi, kąi autoriui prabilti neleistina, gali
ma sakyti, jog to skelbimuose masinančio dialo
go su Br. Raila nebuvo. Lygiai ir jo knygoję 
“Dialogas su lietuviais’’, kaip paskaitininkas S. 
Žymantas pabrėžė, nėra dialogo, o yra tik au
toriaus mintys ir svarstyme'..

Gegužės 16 d., Br. Railos knygų losangelie- 
čiams pristatymo popietėje, pirmasis paskaiti- 

kurs ąutoriaus raštų
vertę, buvo Stąąys Žymantas. Reklaminiuose 
skelbimuose, kuriais pūblj&ą buvo kviečiama i 
šią pramogą, taip pat salėje programos vedėjo 
jis profesorium tituluotas. Iš profesoriaus dau
giau reikąlaiy^a. ^ęnųostąįiu, jog po progra
mą jgasįį^irp^ *
S. Žymantas pačioje paskaitos pradžioje nusly
do iš profesoriškos aukštumos, mesdamasis i 
trumputį Br. Railos raštų ir J. Gliaudos “Ago
nijos” palyginimą.

Buvo laikai, kai Bronx's Raila “Dirvoje” bu
vo tas viskas — “Atimk iš “Dirvos” Railą, beliks 
tik griovys, taip rasė losangeliškis juokdarys 
Dyguldagis, vertindamas Br. Railos pozicija 
“Dirvoje”. ; “

(Bus daugiau)

4 — Naujienos. Chgo.. Bl., bal.^tooday. Jgp



T Ners ir sėlenas aiškia* pasakė, kad ocr vai 
dr..us_ va siaus nea eis minis, tai, viafiel 
ieva, oraug su v sa savo ainija, mirė a-ba 
rado i eiklias šėtonui ką nors daryti tuo ____

žinoma, jis nenorėjo ateiti ir persiprašyti uz neteisingą apka! 
tin mą Dievo kaipo melagio; todėl jis darė dar kitą pragaištingą 
žygi įtikindamas žinosies, kad tai, kas atrodė lyg mirtis, nebuvo 
mirtis, bet buvo tik anga į kitokią, aukštesnę ar žemesnę gyvybės ‘ 
lormę. O dėl įgimtas mirties baimės, kuri slepiasi žmonių širdyse, \ 
beveik visa žmonija išsirinko tikėti melui — “Nėra mirties”. Taigi 
šituo dideliu suvedžiojimu didžiuma žmonių buvo įtikinta, kad 
mirtis esą prietelė, o ne priešą, kaip apie ją pasakyta Biblijoje. — 
1 Kor. 15:26.

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

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI

5421 S. Mozart St., Chicago, IL 6063?
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
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3907 103 r d Street
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GYVENA TOKIOJE BŪKLĖJE i 
KAIP PRIEŠ 15,000 METŲ 

žmonės, gyvenantieji Kalarary 
tyrlaukiuose, P. Afrikoje, pri
klauso prie labiausiai primityvių { y KAROSAS 
žmonių žemės paviršiuje. Tų 
žmonių dabar priskaitoma gal 
iki 5,000 ir jie gyvena taip, kaip 
prieš 15,000 metų gyvenę. Civi
lizacija dar nėra tų žmonių pa
lietusi ir visas jų rūpestis susi
veda prie maisto sumedžiojimo. i

Evangelikų padėtis lietuvių tautoje
* ■

Tema būtų pernelyg kompli- natiškai nusiteikusi prieš pro 
kuota ir sudėtinga, nes protes- 1 testantizmą ar patekusi komu- 
tantiškas pasaulis, kuriam pri- nizmo valdon, norėdama išsprę- 
klauso Lietuvos evangelikai, sti bet kurią problemą savaja-

Tačiau tie žmonės yra fiziškai Yra sudarytas pliuralistiniais pa { me krašte, ar pasiryžusi indu- 
stiprūs, turi gerą klausą ir iš- grindais, kuriame pasireiškia . < 
girsta lėktuvą 75 mylių atstume, daugelis įvairių Bažnyčių su į
Jų regėjimas" toli siekiantis. Ži- skirtingais sampročiais apie Bib- ‘ rinti savo krašto žmonių

DR. FRANK PLECKAS ,nMna” keliautojas ' George Sil- 
L'v w w -va r a. w i _ ___ *  

grindais, kuriame pasireiškia,

f

Įvykęs epoehinis perversmas, 
oirm suris pažadino protestan- 

>nei lietuvius evan- LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 

Tikrinu akis- Pritaiko akiuiui 

ir "eontrct Įrašei”.

berbauer savo laiku tvirtino, 
. kad jie nuoga akimi gali paste
bėti keturis mėnulius, kurie su
kasi aplink Jupiterį.

t Grupę dainininkų, turin
čių silpnesnius balsus, kurie pri
ėjo išvados, kad tik vienybėje 

lEUiSAS seibutis yra galybė, vadiname choru.
INKSTŲ, kŪSLŠS IR .

PROSTATOS CHIRURGU*
2656 WEST K3rd STRERT

Valandos: antnd. 1—4 popiet,

r

MEET THE CHALLENGE!

MOKIU A

Ofiso telefonas: 776-2830, 
RaxideiKilK MaL: 448-5545

f*rusta tos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
"SL’.Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

PERK KAUSTYMAI

Lai dim ai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. 4ERŠNAS. Tat 925-8043

Apdraustas perkrausfymat 
is įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
radijo šeimos valandos

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

transliuojamos iš m ūsų studijoj 
Marquette Parke.

Vedėja —• Aldona Daulcus 

Telef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, IL 60629

r—--------- --  n , , , , 7

J® “Lietuvos Aidai” 
KAŽI BRAZDXIONYTR 

Programa* vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk- 
tadlenlo 8:30 vaL vakaro. 

Visos laidos ii WCEV stotie*, 
banga 1450 AM.

St Petersburg PUų vaL

Chicago. Dliifots 6062$ 
TdeL 776-5374

: strializuoti savo kraštą, ar pa- 
į kelti žemės ūkio našumą, užtik- 

’ į svei
katą, ar bendrai įsisavinti nau
jausius mokslo ar technologijos

I laimėjimus, nori ar nenori, turi

lijoje apreikštas tiesas ir dar ’ 
skirtingesnėmis tautinėmis ar, 
kultūrinėmis tradicijomis. i

Protestantiškame pasaulyje j kreiptis į protestantišką pasau- 
nuo pat pradžios reiškėsi įvai- Ų. ieškant sau pagalbos ar 
rios idėjinės srovės, nuo pat kon sprendimų. ,

Šios visuotinos tiesos nebuvo 
pagayusi lietuvių tauta, imtinai 
su lietuviais evangelikais, kurie 
netgi vengė save vadinti pro
testantais. Prieškariniais metais

servatyviausiiį iki pačių libera
liausių ir net radikalių, kurios 
tarpusavyje vedė atkaklias ko
vas. Katalikybės apologetai vi
suomet primesdavo protestan
tizmui “susiskaldymą” ir “pasi- ’ veik visa Europa buvo užgožta 
metimą”, nes nesuranda ben- stiprių sekuliarinių sąjūdžių, 
droš; jungiančios visus’ proteš-1 
tautus, tiesos.

Betgi istorija įrodė, kad, ne
žiūrint tariamo “susiskaldymo" 
ir “pasimetimo”, protestantiški 
kraštai iškilo į viso pasaulio va
dovaujančias pozicijas... Refor
macija, įvykdžiusi dvasinę re
voliuciją,. padėjo pagrindus iš
kilti mokslui, technologijai ir

I demokratijai, kurie visuomet 
suteikė pirmavimą protestantiš
kam pasauliui.

Šiandieną bet kuri pasaulio 
valstybė ar tauta, nors būtų fa-

0. VAIčEKONIENfi,

O. MAZIK, 

Š. ĖATtĖA

VERONIKA ROMEIKAITĖ
Mirė 1981 ui. gruodžio 3 d., palaidota Lietuvių 1 autinėse 

kapinėse, Chicagoje.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems šerme

nyse, atsisveikinime su velione ir laidotuvėse, d ypatingai 
dėkojame giminėms, atvykusiems iš Floridos ir Kanados.

Ypatinga padėka gerb. kan. Vaclovui Zakarauskui už 
maldas šermeninėje, giliai prasmingą pamokslą ir mišias 
bažnyčioje, ir už velionės -palydėjimą į kapines. Dėkojame 

[sol. G. Mažeikienei už giesmes bažnyčioje.

Į Dėkdjame visiems aisiuritusiems gėles, aukojusiems mi- 
pioitis ir lietuvybės reikalams. Dėkojame karslanešianis.

R. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 moderates poeaifcs puslapių. Kaina $5. Minkšti 
♦irfeirai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted SL Chicago, IL 60608

te bes i v ai- 
’*ro SdUves Marijos mitas ir 
hj prėių sukurta “Roma ar Mas
kva” dogma, remiama tokių ka- 
talikršhų autoritetų kaip prel. 
M Krupavičius, prof. A. Ma- 

ir prof. J. Girnius. Verta 
^loie V;eto’e priminti prel. M. 
TrunariČiaus mestą ateities vizi- 
iiL kuris k^ip politinis ir idėji
nis lietuviškosios katalikybės va 

savo išleistoje knygoje 
■Jt^’kšė'ion'škttii demokratija”, 
’hittgart, 1948 m., taip ją nu- 
■akė:

“Gyvename tuos laikus, ka. 
da pasauly susigrūmė didžiau
sios iėerrs — katalikybė ir rau
donasis korftunitmas. Visos ki
tos jėgos traukiasi iš kovos 
arenos ir nyksta. Vienas tų 
milžinų šioj Žūtbūtinėje ko
vo'e taip pat turės žūti’. Ku
ris? Tai- jau priklauso nuo 
mūsų — krikčšionių demok
ratų — valios ir pasiryžimų’’.

(Psl.41). 
Panašią katalikišką pasaulė- 

uūrą sutvirtino Lietuvos vys
kupų išleistas aplinkraštis: “Lie 
tuvos Ryipo Katalikų Ėpiskopo- 
*o Didėktyvos Katalikams”, iš
teistas, Romoje 1952 m., kuria
me jau aiškiai pasisakoma už 
Lieiuvos atstatymą pilnoje R. 
Katalikų Bažnyčios kontro-

kaip nacionalizmas, iš kurio vė
liau išaugo fašistinio ir nacisti
nio tipo sąjūdžiai; liberalizmas, 
socializmas ir komunizmas, ku
rie paneigė religijos vaidmenį 
žmogaus gyvenime, buvo užval
dę Europos, ir, didele dalimi, li
kusio pasaulio protus.

Atėjęs Antrasis pasaulinis ka
ras, kuriame lemiama ir vado
vaujama rolė atiteko anglo-sak- 
sų pasauliui, buvo sunaikintos 
nacizmo ir fašizmo sukurtos ga
lybės, atstačius Vakarų Euro
poje demokratines santvarkas, 
gi Rytų dalyje buvo Sovietų pri 
mesti komunistinibi režinai. Su
byrėjo Veik visos kolonijinės im- 
oerijbs, kurių vietoje susidarė 
arti šimto nau/ų nepriklausomų 
valstybių. Su šiuo epochiniu ka
ru, pakeitusiu viso pasaulio vei
dą, drauge iškilo protestantiškas 
pasaulis, tapęs laisvojo vado
vu.

(Bus daugiau)

IR TELEFONAS PADARĖ 
DIDELĘ PAŽANGĄ

Pirmutinį telefono, aparatą yra 
išradęs 1860 metais P. Reis. Bet 
tuo telefonu buvo galima klau
sytis tik muzikos garsų. 1874 
metais amerikietis Graham. Ėdi 
sukonstravo tokį telefoną, kad 
per jį galėjo jau kalbėti ir žmo
nės. šiandien, panaudojant radi
ją, galima telefonu kalbėti su 
visais pasaulio kontinentais, už 
visų okeanų. Galima telefonuoti 
į namus iš einančio traukinio, 
net ir automobiliu važiuojant. 
Kai kur jau įvestas teks telefo
nas, kad besikalbantieji gali sa
ve pamatyti lyg televizoriaus 
ekrane.

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

EUDEI^ iŠ

I

£

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT

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

4339-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

fEVAS IR SUNOS

iS'&s VV. 7181 Streei
s<t 50th Avė 

475-234^

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

[■KLJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

NAPOLEONAS GABRĖNAS

UM So, HALSTED STREET (ei r Ar oi /-in

E

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 176-2345.

amsulanso 
patarnavimas

i

UMsvių 

aidotuvių 

Hrek torių

TURIMI

KOPLYČIAI 

'ĮSOSE MIESTc 

lALrSi

GEORGE F. RUDIŪNAS
So. L1TŪAN1CA AVE. TeL: YArda 7-1138 -1131

PETRAS BIELIŪNAS 
«48 So. CALIFORNIA AVE TeL: LAfayett* 1-3573

BUTKUS - VASAITIS
1446 3o. SOth Avė. Cicero, fll. TeL: OLympic Z-ICMU

F

į

STEP U A Ai C. LACh IK SUNUiS
kLACKAWIC2i

, iii
Hite SOUTHWEST HlGHnAl fuiue dtlU 111 >74 44/Gyv. San Marcos, California. Anksčiau gyv.

CRicagoje, Marquette Parko apylinkėje

Mirė 1982 m. sausio 7 d., sulaukęs 72 melų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: du sūnūs — Charles, jo žmoiia Juanita, 
gyv. San Mairos, California, ir John, je žmona June, gyv. 
North Myrtle Beach, South Cardlina, penki anlūkai, penki 
proanūkai ir kiti giminės, draugai bei parpdami. Velionis 
buvo vyras mirusjtfs Bbriifce if tėvas mirusio Albert.

Kūnas bus pašarvotas .stkillathenj 3 vai. popiet Petkaus 
Marųuelte koplyčioje, 2533 W. 71 st St., Ghitago.

: Pfrlrtadlenį, seusk) 1 f d., I vai. popiet bus lydimas iš
koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

! Visi a.a. Napoleono Gabrėno giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

i Nuliūdę lieką:
Į Sūnūs, marčios, anūkai, proanūkai.

1

į

F

i ■
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Sovietų S-gos Aukščiausiosios tarybeis pirm. L. Brežnevas

s<
■/
1

Brežnevo medaliai labai sunkūs
Prieš tris savaites Leonidas Brežnevas minėjo savo 

75 metų amžiaus sukakti. Paminėjome tą faktą gruodžio 
19 dieną, kai patys aukščiausieji Sovietų valdžios parei
gūnai jam. susegė Įvairius medalius ir Įteikė .pažymėji
mus už atliktus pasidarbavimus.

Bet šiandien Ameriką jau pasiekė Sovietų spauda, 
aprašinėjusi Brežnevo gyvenimą. Joje yra tiek daug pa
gyrų, liečiančių Brežnevo gyvenimą, kad sunku pro jas 
praeiti be komentaro.

Brežnevas yra gudriausias ir apdairiausias sovieti- 
' nės imperijos-: politikas/ Būtų naudingiausia, jeigu Brež- 
ūėvpgarbintojai būtų paminėję šias vertingiausias Sovie
tų politiko savybes. Bet reikalai taip susidėjo, kad Brež
nevo 75 metų amžiau^ sukaktis lapo didžiausia pažymė
jimo ženklų -kabinimo’ diena. Brežnevas mėgo medalius. 
Jo krūtinė jau buvo padabinta Įvairiausiais pažymėjime 
ženklais, bet ši kartą specialiai pasiūtas juodas švarkas 
gavo tiek daug tų medalių ir žvaigždžių, kad pats sukak
tuvininkas vargu pajėgė pastovėti ant kojų.

Spauda praneša, kad visoje Sovietų Sąjungoje ne
buvo tokio medalio ir nebuvo tokio pažymėjimo ženklo, 
kuris Brežnevui nebūtų užkabintas. Tų ženklų buvo tiek 
daug ir jie tokie sunkūs, kad Brežnevas jau nepajėgė 
-baigti ceremonijų. »

Brežnevo kojos jau seniai buvo silpnos. Jos nepajėgė 
išlaikyti diktatoriaus kūno. Aukšti ir įtakingi Kremliaus 
pareigūnai žino, kad Brežnevo kojos silpnos, bet nuo 
žmonių Brežnevas kojų silpnumą vis slėpdavo. Bušai 
niekad nematė Brežnevo silpnų kojų. Jie matydavo Brež
nevą pajėgų. Jie girdėdavo ji valandų valandas skaitanti 
panegirines kalbąs, jie matydavo jį praleidžiantį pra
einančius paradus, bet jie nematydavo svirduliuojančio 
•ir nepajėgiančio atsikelti nuo kėdės.

Gruodžio pradžioje Brežnevas keturioms dienoms 
buvo atskridęs i Boną, Vakarų Vokietijos sostinę. Brež
nevas žinojo, kad vokiečių televizija parodys ji visam 
kraštui. Brežnevas turėjo progos pasirodyti Visai Vokie
tijai ir Vokietijoj gyvenantiems užsieniečiams. Brežne
vas pirmas turėjo lipti iš lėktuvo. Niekas jam nebūtų

J. Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS 
NUSIBASTYMUS

(Tęsinys)
Šitaip pačių žurnalistų pajuokauta apie sa

vo draugijos nepaprastą susirinkimą, kuriame 
dalyvavo žymūs svečiai. 

» * ♦
Yrą ir .kitas, sakyčiau dar svarbesnis, kul

tūrinis Įvykis, bet spaudoje neaprašytas. Grįžta
me į gegužės mėnesį. Skautų flisterių Sąjunga 
surengė “Dialogą su Broniu Raila” — tokio pa
vadinimo kultūrinę popietę, kurioje pristatytą 
autoriaus neperseniausiai išleistos knygos: “Dia
logas lietuviais” ir ^Versmės ir verpetai”. Tai 
buvo ne koks uždaras žurnalistų ar skautų su- 
sirinjtinią£, feąt vįsą vi^ųoniienė buvo kviečiama 
ir kas .tik tiOrėjp gegužės 1£ .d. galėjo atvykti Į 
Tautinius namus, dalyvauti dialogo programoje. 
Tačiau iki šiol nepasitaikė užtikti spaudoje, kad 
kuris žurnalistas, ar šiaip -tik koresponden
tas, būtų tą sueigą aprašęs. (Jei kam kiltų klau
simas, kodėl ir aš anksčiau apie “dialogą” ne
rašiau, atsakymas būtų: trūksta laiko. Po ne
darbo žiemos darbovietėje tiek atsirado darbo, 
jOg ir.ti pavasario iki šiol per vasaros kaitras 
braižykloje ’:rbome “overtime”).

NĖRA DIALOGO KNYGOJE.
NEBUVr JO IR PRISTATYME

Brežnevui.’ Vietoj nužingsniuoti gyvai, Brežnevas leidosi 
pamažu, keldamas kojas ne pagal mųziįąos jįaktų, bet pa
gal pajėgumą jąs iškelti. B’r^neyąs Ūpo ųgiolingims ko
jomis.

Dar blogesni Įspūdi Brežnevas paliko prieš porą me
lų. Tada jis nepajėgė atsistoti ant kojų. Besėdėdamas pra
šnekėjo valandų valandas, o kai reikėjo atsistoti, tai 
kojų raumenys nepakėlė kūno. Jam pppėjo padėti greta 
buvęs Andrei Gromyka, bet nepajėgė. Tada ji ant kojų 
pastatė kancleris Helmut Schmidt, tuometinis V. Vokie
tijos kancleris. Vokiečiai visam pasauliui parodė silpnas 
Brežnevo kojas. Jos nepajėgė pakelti sunkaus svorio.

Dabar pasakojama, kad Brežnevo krūtinė buvo ap
kabinta tokia didele medalių eile, kad jų svoris. Brežnevą 
pasodino. Jis gavo po vieną medali iš kiekvienos Sovietų 
ginkluotų pajėgų ir policijos pavergtas kaimyninės tusu 
tautos. Kiekviena pavergtoji tauta, jų tarpe įskaitant ir 
lietuvius, davė Brežnevui pati didžiausią ir sunkiausią 
medali.

* w. ■

Medalius jam Įteikė ne pavergtų tautų rinkti atsto
vai, bet paties Brežnevo paskirti minėtų kraštų komunis
tų partijų sekretoriai. Lietuvišką medali jam Įteikė Pet
ras Griškevičius, lietuviams paties Brežnevo primestas 
komunistų partijos sekretorius.

Panašūs sekretoriai jam kabino medalius latvių, ..estų, 
gudų, guzinų ir kitų pavergtų kraštų vardu. Didžiausią. 
mdaeli Įteikė komunistų pirmiausia pavergtos rusų tau
tos komunistų partijos sekretorius.

Vėliau sekė Sovietų kariuomenės vadovybės paskirti 
medaliai. Sovietų maršalas Ą. Grečka pakėlė kariuome
nėje niekad netarnavusio Brežnevo maršalo laipsnį. Brež
nevas tapo maršalu ne už mūšius kovos Jauke, bet už 
pajėgumą išlupti iš krašto gyventojų galimai daugiau 
turtų ir darbo jėgos ginkluotoms pajėgoms sustiprintu 
Sovietų Sąjungos gyventojai neturėjo duonos, mėsos, rie
balų, drabužių, stogų, bet Sovietų kariai tupėjo .ginklus, 
maistą ir drabužius. Brežnevas skriaudė Rusijos gyven
tojus, kad galėtų sustiprinti karo vadus ir. karius. Jie

TIE PATYS IR DAR NAUJI 
'SKAUDULIAI

RiXQRJ'AMB APIE D. BRITANIJOS LIETUVIŲ 
TARYBOS SUVAŽLVVLMĄ

Tačiau apie 1D70 metus dalis 
šio. (krašto lietuvių sulaužė tą 
vieningą lietuvišką dęįuismę, nes 
pradėjo kreiptis j '^avietinius 
konsulatus, užpildinėii smulkias 
anketąs. kųrįos, aišku, atsiduri? 
_§uyietinip saugumo įstaigose, ir- 
prą^ytu, kad Įęįslų nuvažiuoti į 
Liėtuy^. Dabar jau nemaža me
tu, kai į Lietuvą .važinėja ne tik 
ejįiniai Ji itųviai, bet ir tie, kurie 
vadovauja mūsų organizacijoms 
ąr dįrbą pačiame Įj^uyjų cent-

Lųduyįų NŠŲtuole. Reikia 
•ąjp jiąt iškelti aikštėn, ksd ka 
kam duodami leidimai pagy 
^enti Vilniuje lik 5 dienas, o kai 
kas gauna teisę išbūti Lietuvoje 
net visą mėnesį ir gyventi ne 
viešbutyje, bet privačiai ir dar 
pavažinėti po įvairias Lietuvos 
vištas. Telkiąs privilegijas yra 
gąyę kai .kurie asmenys, dirban
tieji -Londono centre. Reikia 
spėti, kad už tokias privilegijas 
tenka .kaip nors atsilyginti. Ar 
jie-yra pąsįtarnavę, kad gavo 
leidimus ilgiau pabūti Lietuvoje, 
gal niekada nesužinosime, gab 
lik KGB archyvuose išliks ži
nios . ;

Kai kurie jau yra važinėįę net ■ 
po keletą kartų. Naivūs nuvažia
vę duoda ten “Gimtajam Kraš-

dėčiai Lietuvoje, tai rizikuotų 
pąkenkti ten gyvenantiems arti-, 
iniesįems. J

Sovietinės įstaigos gana noriai 
duoda leidimus, nes mato, kad: 
iš tokių važinėjimų turės naci-, 
dos savo politikai, juk jiems la 
bai svarbu nutildyti ar sukom
promituoti ypač veikėjus. Taip 
pat jau išleidžiami tautiečiai iš 
Lietuvos į Britaniją gana ilgo’ms 
atostogoms. Pastebėta, kad savo 
artimuosius atsikvietę taip pat 
nutildomi ir politiškai sulikyi- 
duijami, kaip ir. tie, kurie važi
nė; a į Lietuvą.

Tokie reiškiniai rodo mūsų 
pačių politišką susmukimą. Juk 
mes, pabėgę iš Lietuvos, vis 
kartojome, kad neužmiršime to 
pusės milijono brolių ir seserų lie 
tuvių, kurie buvo išžudyti ar iš- 
^abenti į Sibirą ir ten turėjo ne
žmoniškose sąlygose mirti, taip 
pąt tų 30 tūkstančių, kurie po 
kare’ su ginklu rankoje priešino
si soyieliniąm okupantui ir žuvo 
.nelygioje kovoje. Mes tada pasi-: 
žadėjome ne Jjk lūpomis, bet ir 
širdįinįs niekada tai neužmiršti. 
,0 dabar pasitarnaudami tam pa
čiam sovietiniam režimui ir pra
šydami iš jo sau .privilegijų ar 
pasitraukdami iš kovos lauko, 
Išduodame tuos, kurie aukojosi

tui” visokius save ko’mpromituo- už Lietuvą ir dėl to kentėjo'ar 
jaučius pasikalbėjimus, kurie zuvo ar .net ir šiandien yra per
lenkia ir mūsų kovaj. Gudresni j sekįpjami ir kalinami. -Męs gi 
ąąl’ kitaipjįjaasrtainaHja, mes jų J išėjom liudyti už juos savo ir jų 

.vardu, .todėl mes negalime nu
tilti. Kas nutilo ar pasidavė, tam 

.negali būti vietos .stovėti jibtu- 
.vį^kos orgąnizačijds priekyje. 
Toks .lietuvių nepriklaųsomybi- 
nei kovai nebenaudingas, grei-

pavardžių nėra “Ginitajaiue 
.Krašje”, nors jie ir kasmet ten 
važinėja. .0 visi parvažiuoja su 
užčiauptomis burnomis. Jšvą-, 
.žiuoją vadovaujantieji ' antibol- 
.šėrikai, o grįžta tylūs nebyliai. 
Tas jų pasikeitimas pakankamai 
suprantamas. Jei .jie jr toliau ro
dytų nė^pąfankumą pelitinei pa-

Mes negalime uždrausti,, jei 
kąs .važiuoja Į Lietuvą ar kvie-

sudaręs tiek malonumo, kaip vienam nužingsniuoti lėk
tuvo laipteliais. Bet jis nepajėgė tais .laipteliais nusileisti. '■ 
Dešini^ja.rąnka-jis laikėsi raiikenos, o Į kairę .ranką buvo ’ 
Įsikibęs Sovietų maršalas Grečka. Jo pareiga buvo padėti, 
buvo reikalingi Sovietų valdžiai gintis nuo savo krašto 
gyventojų.

-Sovietų maršalai, -komunistų padedami, pavergė rusų' 
tautą, pradėjo primesti vergiją kaimyninėms tautoms. 
Pavergė Gudiją, Ukrainą, Gruziją/Kaukazo tautas, Ši-, 
•birą, dalį Suomijos, ;Lietuvą, Latviją, Estiją, Afganis- j 
taną, o dabar siekia visos Lenkijos. Jeigu Brežnevas ne
būtų parūpinęs Sovietų ginkluotoms pajėgoms ginklų, 
drabužių ir maisto, Brežnevo seniai nebūtų Sovietų Są
jungos priešakyje. Jis nebūtų pasilikęs, jeigu savo už
nugaryje nebūtų turėjęs Sovietų maršalų ir kariuome- ’ 
nės vadų.

ėiasi iš Lietuvos gimines. Savųjų 
pati ilgimas visiems supranta
mas. Bet mums turi būti svar
bu, kad lietuvių organizacijos 
būtų politiškai sveikus, ir tik 
nup .mūsų priklausys, ar Lie, ku
rie jau politiškai susikompromi
tavę įr .toliau vadovaus mūsų 
organizacijoms ir dirbs lietuvių 
centre, Lietuvių Namuose, ku
rie dabar jau gana plačiai vadi
nami raudonuoju kampeliu. To
kį vardą Londono Lietuvių Na
mai gavo dėl ten dirbančių lie
tuvių vaižnėjimd į Lietuvą jr dėl 
pastoviai teikiamos globos Lie
tuvių Namuose atvažiuojantiems 
iš Lietuvos. Taigi nieko nelau
kiant r eikįa padaryti būtiną ope
raciją, kad įsimetęs vėžys nenu- 
jiiarintų .yįgos mūsų DBLS.

Prieš darant operaciją, lietu
viai turėtų pasisakyti ar ir to
liau jie norės žiūrėti pro’ pirštus 
i vadovaujančių asmenų važinė-

aių jr- atvažiuojančių asmenų 
globojimą Lietuvių Namuose. 
Tokiu .atveju visiems bus aišku, 
ką .esame prisigyvenę ir kur mes 
einame. Kas neužmiršo ir nežada 
užmiršti, dėl ko mes pabėgome ' 

■iš Lietuvos, tiems .tokia padėtis 
negali ’būti .priimtina. Reikia ti
kėtis, kad tokių, kurie.dar nesu- 
klupo’, yra didžioji dauguma.

Tai jie DBLS suvažiavime tu
rės padaryti operaciją ir nutarti, 
kas mums negali būti priimtina. 
DBLS vadovybėje ir Lietuvių 
Namuose turi dirbti tik tokie 
asmeny^, kurie dar neatsisakė 
anų įžadų ir politiškai nesusi
kompromitavo.

Kadangi pagal naujus įstatus 
rezoliucijų projektai turi būti Įš 
anksto paskelbti, .tai čia jaulda
bar siūloma DBLŠ suvažiavimui 
priimti; tpkj'.nutarijną:

Į Ūjęi^5radpyyį^ .neturi būti 
renkami Tr LNB tarnyboje .n,e- 

būti \hikpmi ar samdomi 
tokie .asęnenys, kurie važinėja į 

s011* į..čįą Skrięęiasi £i- 
minęs. ■

V. KUPSTYS, .
D.B. Lietuvių Sąjungos Tarybos 
narys, Manchesterio’ Lietuviu 
Narnų Valdybos pinpininkas. 
Lietuvių Karių Veteranų "Ro- 

.riuvės’? Valdybos narys

— Dantistai nustatė, -kad pas
kutinį ^dešimtmetį plyšiai .vaikų 
dantyse gerokai .sumažėjo'. Įve
dus geresnę priežiūros progra
mą, ateinantį dešimtmetį plyšiai 
dantyse dar sumažėtų.

— Britų ^vyriausybė įteikė -So
vietų ambasadai griežtą protestą 
.už britų žinių, siunčiamų Len
kijon, nuolatinį trukdymą.

— Sirija reikalauja, kad Jung
tinės Tautos imtųsi griežtų pri-- 
jponiu prieš Izraelį, pasisavinusį 
..Golan aukštumas.

Į Br. Railos knygų pristatymą publikos su
sirinko, sakytum, nei daug, nei mažai — apie 
70. Nemažą publikos dalį sudarė tie losangelie- 
čiai, kurie lanko beveik visus kultūrinius pai.en- ■, 
gimus, nepaisydami nei partinių, nei kitokių iš
skaičiavimų. Išskirtinai publikoje švitravo skau
tai ir skautės akademikai, pąsįpuojię sayo prga-1 
nizacijos juostelėmis. .

Labai mažai tebuvo tautininkų. B r. Railos’> 
santykiai su “Dirvos-” lątkrąšču yra nutrūkę, ,o j 

;tųo pačiu pašliję ir su vietine tautininkų orga- i 
nizacija. Vienas Tautinės S-gos skyriaus valdy
bos narys buvo publikoje. Jo dalyvavimas, lyg * 
koks diplomatinis ėjimas, pabrėžiamas, jog są- * 
jungos skyrius santykius su Br. -R.,dar nėra Į,nųr 
IĮ susukęs.

JBr. Raila paslaugiai yra padėjęs daugeliui 
vietinių meno žmonių. Dalyvavo rinktinės poezijos 
leįdimp komitete, reeęn^avo muzįkiųes kąn^atas, 
rašė apie prozą įr poeziją, bei apie kitokius są- 
vo kolegų pasireiškimus. Bęt stų, įkųriu ypač Br. ’* 
Railos paslaugomis pasinaudota, šiame knygos ' 
pristatyme nebūta ir nė sveikinimo raštelio ne- ’ 
atsiųsta. Lyg pagal tą išmintį — tu mums tik * 
.tiek reikalingas, kiek naudingas, o su savomis 
knygomis pats žinokis!

Skelbimuose skelbtąją “dialogo” programą . 
pradėjo skautų filisterių pirmininkas Romas 
Venskus, bet jis tuoj vadovavimą perleido A. 
Žemaitaičiui. Buvo dvi paskaitos apie Br. Railos 
knygas. Paskaitininkai: prof. S. Žymantas ir

Pr. Visvydas. Be, to, dar standartinio pavadini
mo punktas — meninė dalis: G. Gustaitė ir A. 
Žemaitaitis skaitė Br. ,R. raštų ištraukas.

Programa praėjo .kitokioje tvarkoje, negu 
anksčiau buvusiuose kitų autorių knygų pri- 
.statymųose ar premijų laureatų pagerbimuose. 
Nebuvo iškilmingojo ar garbės prezidiumo, i kū
jų tokįąis .atvejais pakviečiamas autorius. Bro
nys Railą, p. Railienė, kiti jų šeimos -nariai ir į 
^ųiįnės sudėję .pubUkoje- Programos vedėjas net 
nepakvietė autorių atsistoti, prieš publiką išei
ti. Tokioje programos- sąrangoje autoriui. Br. 
Railai nebuvo leista nė žodžio pratarti.

{ pačią programos pabaigą vedėjas .prane
šė, jog prie durų, salės gale, yra stala^ su Br.

Kas nori gali nusipirkti/Ten ras 
įi' kurs norintiems knygoje pasirašys,
duos autografą.

Atrodo, kad nevisi sueigos dalyviai buyp ĮįOr 
kią tvarką ftgį^ąlįj^i, n^ $§cialiąją dąįfį^iigus 
įr programos vedėjui kyieįant publiką pasilikti 
kavutei, iš publikos pasigirdo vienas kitas bal
sas autorių saukiąs, kauksmas ir teliko šauksmu.

Kalbama, kad programos sudarytojai nu
sprendę, jog programa ir be autoriaus žodžio 
pakankamai užima laiko, tad autoriui neleista 
prabilti, nors sakoma, jog autorius žadėjęs pro
gramos neužtęsti, vieną ar dvi minutes tepakal- 
bėti. Gąlįma su Br. Railos mintimis ar dėstymais 
sutikti ar nesutikti, bet niekas neneigia, jog jis 
moka Įdomiai, kaip sakoma, stilingai kalbėti. Tad 
girdėti teko ir tokią nuomonę, jog geriausia “dia

logo” meninė dalis būtų buvusi paties Br. Rai
los kalba, o ne tasai Į meną pretendavusis jo 
raštų skaitymas.

Taigi, kai autoriui prabilti neleistina, gali
ma sakyti, jog to skelbimuose masinančio dialo
go su Br. Raila nebuvo. Lygiai ir jo knygoje 
“Dialogas su lietuviais’’, kaip paskaitininkas S. 
Žymantas pabrėžė, nėra dialogo, p yra tik ąu- 
ioriaus irūitiy^ ir svąrįyi^,L '

Gegužės 16 d., Br. Rados knygų losangelie- 
čiams pristatymo popietėje, pirmasis paskaiti
ninkai, kurs ėmėsi nušviesti autoriaus raštų 
vertę, buvo Stą^s Žįrmantas. ;Rįklaminiuose 
skelbimuose, kuriais publiką bųyo kviečiama Į 
šią pramogą, taip pat salėje programos vedėjo 
jis profesorium tituluotas. Iš profesoriaus dau
giau i-eikalaujajna. ^enųostaįu, jog po prųgra-

S. Žymantas pačioje paskaitos pradžioje nusly
do iš profesoriškos aukštumos, riesdamasis i 
trumputį Br. Railos raštų ir J. Gliaudos “Ago
nijos” palyginimą.

Buvo laikai, kai Bronys Raila “Dirvoje” bu
vo tas viskas — “Atimk iš “Dirvos” Railą, beliks 
tik griovys, taip rašė losangeliškis juokdarys 
Dyguldagis, vertindamas Br. Railos pozicija 
“Dirvoje”.

(Bus daugiau)
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Ners ir sėlenas a.škia pasakė, kad per valgymą • ž 
dr. us. . va siaus nea eis mirus, tai, vistiek, tikrenybė e Adoma 
ieva, uraug su vsa savo ainija, m.rė a-fcp. teb i.ii šta. T. Jė. uis 
rado i cikadas selenui ką nors darvti tuo

žinoma, jis nenorėjo ateiti ir persiprašyti už neteisingą apka!- 
tin mą Dievo kaipo melagio; todėl jis darė dar kitą pragaištingą 
žygį įtikindamas žmones, kad tai, kas atrodė lyg mirtis, nebuvo 
mirtis, oet buvo tik anga į kitokią, aukštesnę ar žemesnę gyvybės ' 
lormę. O dėl įgimtos mirties baimės, kuri slepiasi žmonių širdyse,1 
beveik visa žmonija issirinko tikėti melui — “Nėra mirties”. Taigi 
šituo dideliu suvedžiojimu didžiuma žmonių buvo įtikinta, kad 
mirtis esą prietelė, o ne priešą, kaip apie ją pasakyta Biblijoje. — į 
1 Kor. 15:26. ' J

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

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St., Chicago, IL 60Č3?

^AUL V. DARGUS Į gyvena tokioje būklėje į 
SYDYTOJAS i* chirurgas 

Ca^Mnunity tUslkos 
MadtdnM tfrwktwiut

tm «. Mankei* R< Wortciurttr, tL
tALANDOS: 3—8 darbo dienomis tr

TEL 233-5893

OR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandas pagal susitarimą.

KAIP PRIEŠ 15,000 METŲ

žmonės, gyvenantieji Kalarary 
tyrlaukiuose, P. Afrikoje, pri
klauso prie labiausiai primityvių 
žmonių žemės paviršiuje. Tų 
žmonių dabar priskaitoma gal 
iki 5,000 ir jie gyvena taip, kaip 
prieš 15,000 metų gyvenę. Civi
lizacija dar nėra tu žmonių pa- 
'lielusi ir visas jų rūpestis susi
veda prie maisto sumedžiojimo.

V. KAROSAS

Evangelikų padėtis lietuvių tautoje
Tema būtų pernelyg kompli- natiškai nusiteikusi prieš pro 

kuota ir sudėtinga, nes protes- testantizmą ar patekusi- komu- 
tantiškas pasaulis, kuriam pri- nizmo valdon, norėdama išsprę- 

i klauso Lietuvos evangelikai, sti bet kurią problemą savaja-
Tačiau tie žmonės yra fiziškai yra sudarytas pliuralistiniais pa, me krašte, ar pasiryžusi indu. 

! stiprūs, turi gerą klausą ir iš 
girsta lėktuvą 75 mylių, atstume. daugelis įvairių Bažnyčių su kelti žemės ūkio našumą, užtik- 
Jų regėjimas' toli siekiantis. Ži- skirtingais samprečiais apie Bib- j rinti savo krašto žmonių

DR, FRANK PLECKAS nomas keliautoj as’George Sil- 
berbauer Savo laiku tvirtino, 

; kad jie nuoga akimi gali paste
bėti keturis mėnulius, kurie su
kasi aplink Jupiterį.

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
261S W. 71sf St. TeL 737-5149

Tikriną akis. Pritaiko akini 

ir “contact lenses”.

LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, KŪSLĖS' IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos; antrai 1—4 popiet,

® Grupę dainininkų, turin
čių silpnesnius balsus, kurie pri
ėjo išvados, kad tik vienybėje 
yra galybė, vadiname choru.

MEET THE CHALLENGE!

grindais, kuriame pasireiškia strializuoti savo kraštą, ar pa

Ofiso telefonas; 776-2880, 
Rezidencilw tolafu 448-5543

•••’rustatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
' S L' Petersburg, Fla. 33710

Tel (813) 321-4200 •

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD
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lijoje apreikštas tiesas ir dar I katą, ar bendrai įsisavinti nau- 
skirtingesnėmis tautinėmis ar, įausius mokslo ar technologijos 
kultūrinėmis tradicijomis. į laimėjimus, nori ar nenori, turi 

Protestantiškame pasaulyje j kreiptis į protestantišką pašau
nu© pat pradžios reiškėsi įvai- IĮ. ieškant sau pagalbos ar 
rios idėjinės srovės, nuo patkon sprendimų, 
servatyviausių iki pačių libera
liausių ir net radikalių, kurios 
tarpusavyje vedė atkaklias ko
vas. Katalikybės apologetai vi
suomet primesdavo protestan
tizmui “susiskaldymą” ir “pasi-' veik visa Europa buvo užgožta 
metimą”, nes nesuranda ben-' stiprių sekuliarinių sąjūdžių, 
droš, jungiančios visus’ proteš-1 kaip nacionalizmas, iš kurio vė- 
tantus, tiesos.

Betgi istorija įrodė, kad, ne
žiūrint tariamo “susiskaldymo" 
ir “pasimetimo”, protestantiški 
kraštai iškilo į viso pasaulio va
dovaujančias pozicijas. < Refor
macija, įvykdžiusi dvasinę re
voliuciją, padėjo pagrindus iš
kilti mokslui, technologijai ir 
demokratijai, kurie visuomet 
suteikė pirmavimą protestantiš
kam pasauliui, 

šiandieną bet kuri pasaulio 
valstybė ar tauta, nors būtų fa-

[vykęs epochinis perversmas, 
uirir ausie pafaihner pretestan- 

’'•V Į «*■ mei lietuvius evan- 
rk’s, rdf Ubartus. Lie-

- -’.m- (jįrr tebesivai-
■ ’•no Šiluvos NTstrijos mitas ir 
hi prčių atkurta “Roma ar Mas
kva" dogma, remiame tokių ka- 
talikiškų autoritetų kaip prel. 
M Knipwvieiug, preif. A. Ma- 
'ema if prof. J. Girnius. Verta 

v;ete e priminti prel. M. 
■fnmevxlaus mestą ateities vizi- 
llL kuris kūp pelitinis ir idėji
nis lietuviškosios katalikybės va 
fa*', savo išleistoje knygoje

į ''K^TrŠeion’šl’tiii demokratija”, 
^hittgarf, 1948 m., taip ją nu- 
.'aftė:

“Gyvename tuos laikus, ka
dį pasauly susigrūmė didžiau
sios iėėos — katalikybė ir rau
donasis korAuniimas. Visos ki
tos jėgos traukiasi iš kovos 
arenos ir nyksta. Vienas tų 
milžinų šioj žūtbūtinėje ko
voje taip paf turės žūti. Ku
ris? Tai jau priklauso nuo 
mūsų — krikčšionių demok
ratų — valias Fr pasiryžimų”.

(Psl.41).
Panašią katalikišką pasaulė- 

:iūrą sutvirtino Lietuvos vys
kupų išleistas aplinkraštis: “Lie 
tuvos Ryrpo Katalikų Episkopo- 
*■0 Didėktyvos Katalikams”, iš- 
1eistas,Romoje 1952 m., kuria
me jau aiškiai pasisakoma už 
Lietuvos atstatymą pilnoje R. 
Katalikų Bažnyčios kontro-

Šios visuotinos tiesos nebuvo 
pagayusi lietuvių- tauta, imtinai 
su lietuviais evangelikais, kurie 
netgi vengė save vadinti pro
testantais. Prieškariniais metais

(Bus daugiau)

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

EUDEI^
GAIDAS - DA1MID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. tERČNAS. 1H. 925-8043

liau išaugo fašistinio ir nacisti
nio tipo sąjūdžiai; liberalizmas, 
socializmas ir komunizmas, ku
rie paneigė religijos vaidmenį 
žmogaus gyvenime, buvo užval
dę Europos, ir, didele dalimi, Ii- 
kusio pasaulio protus.

Atėjęs Antrasis pasaulinis ka
ras, kuriame lemiama ir vado
vaujama rolė atiteko anglo-sak- 
sų pasauliui, buvo sunaikintos 
nacizmo ir fašizmo sukurtos ga
lybės, atstačius Vakarų Euro
poje demokratines santvarkas, 
gi Rytų dalyje buvo Sovietų pri 
mesti komunistiniėi režinai. Su
byrėjo veik visos kolonijinės im- 
oerijos, kurių vietoje susidarė 
arti šimto naujų nepriklausomų 
valstybių: Su šiuo epochiniu ka
ru, pakeitusiu viso pasaulio vei
dą, drauge iškilo protestantiškas 
pasaulis, tapęs laisvojo vado
vu. '

IR TELEFONAS PADARĖ 
DIDELĘ PAŽANGĄ

Pirmutinį telefono aparatą yra 
išradęs 1860 metais P. Reis. Bet 
tuo telefonu buvo galima klau
sytis (ik muzikos garsų. 1874 
metais amerikietis Graham Bell 
sukonstravo tokį telefoną, kad 
per jį galėjo jau kalbėti ir žmo
nės. šiandien, panaudojant radi
ją, galima telefonu kalbėti su 
visais’ pasaulio kontinentais, už 
visą okeanų. Galima telefonuoti 
į namus iš einančio traukinio, 
net ir automobiliu važiuojant. 
Kai kur jau įvestas teks telefo
nas, kad besikalbantieji gali sa
ve pamatyti lyg televizoriaus 
ekrane.

rfiVAS IR SŪNŪS
r'rrF pi n erą i homi

2533 W. 7181 Street 
’AH' So 5()th Ave ' icer« 

nei 176-234?

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

UHIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

HEART 
FUND

k
i

JEAN VANCE ir GEORGE S0RIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

am

Apdrausti, perkriustymae 
iš įvairi p atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 3765996

aMSULANSC 
*><TARNAV1MAS

SOPHIE BARČUS
8ADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

transliuojamos iš mūsų studijoj 
Marquette Parka.

Vedėja —— Aldona Daukus 
Telef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

VERONIKA ROMEIKAITĖ
Mirė 1981 m. gruodžio 3 d., palaidota Lietuviu I autinėse 

kapinėse, Chicago j e.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems šenne* 

nyse, atsisveikinime su velione ir laidotuvėse, cf ypatingai 
dėkojame giminėms, atvykusioms iš Floridos ir Kanados.

I Ypatinga padėka gerb. kan. Vaclovui Zakarauskui už 
maldas šermeninėje, giliai prasmingą pamokslą ir mišias 
bažnyčioje, ir už velionės palydėjimą į kapines. Dėkojame 

įsol. G. Mažeikienei už giesmes l®žnyčioje.

Dėkcfjanie visiems alsiurttusiems gėles, aukojusiems mi- 
Įšlortis ir lietuvybės reikalams. Dėkojame karslanešiams.

NAPOLEONAS GABRĖNAS

*idot avių

Kraktorių

rURlMB 

KOPLYČIAI 

'ĮSOSE MIESTc 

)ALf$l

“Lietuvos Aidai”
■—•į KAZfe BRAZDžJONYTt 
kjJP/ Proęnmof vkU|i R. VILIAUS

0. VAICEKONiENft,

O. MAZIK;

S. feATtfcA

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

Visos laidos ii WCEV stpties, 
banga 1430 AM.

St Petersburg Pte, f&86 vai. p-p.

VAKARŲ VĖJAI

2646 #; Tlst Street

Chica£ft, Uliifots 6062$ 
Tdet 778-5374

112 modernius poezijos puslapių. Kaina S5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted SL Chicago, IL 60608

i Gyv. San Marcos, California. Anksčiau gyv.
į Chicago j e, Marquette Parko apylinkėje

I Mirė 1982 m. sausio 7 d., sulaukęs 72 metų amžiaus.1 
Gimęs Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: du sūnūs — Charles, jo žmdna Juanita, 
gyv. San Marcos, California, ir John, jo žmona June, gyv. 
North Myrtle Ikach, South Carolina, penki antūkai, penki 

Iproanūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. Velionis 
Įbuvo vyras mirusftfe Bbrhice ir tėvas mirusio All>crt.

Kūnas bus pašarvotas sCkiUaihenj 3 vai. popiet Petkaus 
Marquette koplyčioje, 2533 \V. 71 st St., Chicago.

i Pinnadienį, sausio 11 d., I vai. popiet bus lydimas iš 
[koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

! Visi a a. Napoleono Gabrėno giminės, draugai ir pažįs
tami nudsirdžiar kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 

[jam paskutinį patennaviiną it atsisveikinimą.

Į Nuliūdę lieką;
s Sūnūs, marčios, anūkai, proanūkaL

sTEPUNAS L. LACK LR SUNŪS
tLACKAWKX

W 1 £>LLLfcjA .ir.ymHn , iZi
•2?* SOU’l'H W ESI HIGH O A i ūtuu* rtIII* III ė74'44»

3*54 So. HAJLSTED STREET Cet t Aro /'L>i

BUTKUS - VASAITIS
*446 So. SOth Avė, Cicero, £LL TeL: OLympic t-lOOJ

I i f
I

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

I-S57J

i

PETRAS BIELIŪNAS 
<348 So. CALIFORNIA AVK Tel: LAfayetU

GEORGE F. RUDAHNAS
3319 So. L1TUANJCA AVE. TeL: YArdi 7-11S8 -11*1
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MmmL Ž*m4 — >«rda»lm«i
UAL ESTATE FOR SALI

H*mal, two* — P«r*»viaa«
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMJ 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS J
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. 847-7747!

baltijo valstybių ir forto Rika ( 
Lituva, Latvija ir Estija—rašo 
ELTA — yra valstybės, kurių j 
nepriklausomybę laikinai per-’ 
traukė Sovietų Sąjungos okupa- 
oacija; Porto Rikas niekad ne
buvo nepriklausomas. Be to, 
portorikiečiai turi savivaldą, hi- 
svai išsirenka savo vyriausybę, 
»r visuotines liaudies aplausos 
būdu pasisakė už “laisvą sąjun
ga” su Jungtinėmis Amerikos 
valstybėmis. Tokiu būdu Porto 
Rikas gali ir atsiskirti nuo Ame 
rikes ir pasirinkti visišką nepri
klausomybe, Pabaltiečiai gi ne- 

: turi jokios galimybės laisvai bal 
suoti ar kitaip išreikšti savo po
litinę valią. ELTA pabrėžia, kad 
Pabaltijo valst. klausimas Jung
tinėse Tautose reikia kelti ir to
dėl. kad tuomi būtų atsikirsta 
Maskvai už nepagrįstus kaltini
mus Amerikai Pono Riko at
žvilgiu. Jungtinių Tautų Gene
ralinė Asemblėja jau seniai tu
rėjo svarstyti neteisėtą Lietu
vos, Latvijos ir Estijos įjungimą 
i Sovietų Sąjungą, nes tuomi 
Maskva pažeidė Jungtinių Tau-

1 tų chartą, kuri smerkia tokius J 
veiksmus prieš nepriklausomas 
valstybes. Vakarų valstybės yra 
įpareigotos iškelti Pabaltijo klau

*. { sima Jungtinėse Tautose — mo 
’“* * r- • V,reliniais, teisiniais ir praktiškos 

politikos sumetimais.
I Anot ELTOS, Pabaltijo drau- 
į gai Vakaruose aiškinasi, kad 

įvesti Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos klausimą į Jungtinių Tautų 
dienotvarkę būtų netikslinga 
Jungtinių Tautų nariai esą ne- 
susipažinę. su Pabaltijo byla ir 
paprastai vengia užpykdyti ga
lingąją Sovietų Sąjungą. Todėl. Marquette Parke, 
sako, jie, rezoliucija už Pabalti-  
jo tautų nepriklausomybę gali’ g gu. $15,000 pirkėjui proga 
nesulaukti pakankamo skaičiaus Marquette Parke, gauti labai- 
balsų. ELTA nurodo į rugsėjį:
Lijone, Prancūzijoje, pasaulinės j nes pardavėjas duoda paskolą 
rašytojų organizacijos suvažia- ] seniau imamais procentais, 
vime didele balsų dauguma pri- —:—‘ -

REKLAMOS GALIA
Kai 1 nlynos lūžta nuo parda

vimui sukrautu prekių, tai pra
monininkas, norėdamas savo ga
minį sėkm ngiau parduoti, turi 
imtis visokių išmanomų prie
monių pirkėją pritraukti. 
priemonių yra išgalvota didelė 
gausybė, o sėkmingiausios jų, 
kai koks nors efektas sudomina 
pirkėją ir jį paskatina prekes 
reikalauti.

Norint parduoti kokį spaudinį 
ar knygą, neužtenka vien tik 
pavadinimą skJbti ir spaudinį 
girti, bet dažnai prisieina vieno
kiu ar kitokiu būdu ir ką nors 
neigiamo paskelbti. Net pasaky
ti ,kad knyga neverta nei į ran
kas imti, kad ji spausdinta, sa- 
kvsim, komunistu ar t.p.

Kadangi, kaip iš gyveninio 
patirties žinome, -

kaip iš

‘labai taisyklinga kalba. Autorė 
prašo visus savo vargus, patir

tus su jos bute kambarį miAna* 
vus’u a.a. kun. Sugintu, kuris, 
kol jį neištiko visuotinė dvasinė 
sutema, funkcionavo lietuvių vi
suomenėje, rinkdamas aukas lie- ‘ 
tuvių gimnazijoms remti. Iš au
torės pasakojimų yra labai aiš
ku, kad kunigas pasireikšdavo 
ka p dvasinis ligonis, todėl kny-j 
gos platinimas nėra grįstas vien 
pasipelnymu, bet atrodo, kad 
tikslu įrodyt! jog kunigo Su-1 
ginto, kaip nuo bažnyčios vyrės- Į 
nybes į privalų gyvenimą atsi-1 
skyrusio, nuopelnai nėra verti ’ 
nei “post-inorlem” kurio aukš
tesnio titulo, nei šventojo aureo- į 

; lės. Knygos išleidimo vieta pa- Į 
žvmėta “Vilnius”.

uždraustas

nai, pirkėjui suintriguoti, 
priemone ir naudojamasi.

. Kaip prisimename, prieš kuzį* 
laiką buvo platinamas panifle-; SIEBĖTINAS ĮŽŪLUMAS 
tas prieš Naujienų redaktorių, • Susimildami, Nerašykite Laiš- 
anot vieno juokdario eiliuoto kų (i)raugaS; pirmadienis, 1981 
posmo, “Bevardėje spaustuvėje 
paskvilį atmuštą, parduoda Pa-; 
rainoje kaip kumpį rūkytą...”, 

•O Naujienos tą biznį “paiiksli-j 
no” (sąmoningai ar ne), kad,! 
girdi, tai komunistų darbas. Ta-'

PABALTIJO KLAUSIMAS IR JUNG
TINĖS TAUTOS

m. gruodžio 21 d.).

Esu pensininkas, Naujienų.) niuese girdėti vis daugiau balsų, 
Draugo ir daugelio kitų lietu-i raginančių, kad Lietuvos, Latvi- 
viškų Laikraščių prenumerato-Į jos ir Estijos nepriklausomybės 
rius ir skaitytojas nuo pat at- klausimas būtų įtrauktas4 į Jung 

čiau, kai brošiūra jau buvo iš- vykimo į šitą šalį. Skaitau ir au- tinių Tautų organizacijos dieno- 
koju spaudai, o kartais parašau tvarkę. Savaitraštyje Human 

• šį tą, bet matome prie ko pri- j Events (1981. IX. 7) apie tai pa
ėjome, kad jau įsako “Susimil-; sisakė diplomatas ir Michiganc 
darni, nerašykite laiškų”.

Arba bent reikia suprasti. Jei- rieks. Jis klausia, kaip JAV-jos 
gu jau rašote, tai bent nors gir- turėtų reaguoti į Sovietų Sąmn-

Amerikos politiniuose sluoks-

parduota, paaiškėjo, kad ji ne 
taip jau komunistiškoje rišyk
loje buvo identiškos balistikos 
sagutėmis, kaip ir ‘Laivas*’ ar; 
kitos iš ton išeinančios brešiū-į 
rc's. susegta. i

Nebuvo jokios abejonės, kad ^ite ir tam įrašykite keletą pa-j gos ir jos satelitų piktnaudžia
vimą Jungtinių Tautų procedū- 

r sukėlimui vaizdo, ’ Neklauskite ponios Emilijos ra. “Laikas iškelti Čekoslovaki- 
prlešin- j Sakadolskienėsr kaip Jūs leidžia- jos, Afganistano ir Angolos klau 

te tam Šcliūnui tokias nesamo-1 simą”, rašo jis. “Jei Sovietų Są- 
nes rašyti. O. vaikeliai, juk ne-] junga taip uoliai reikalauja ne
reikėtų pykti už tiesą. Juk Ši-t priklausomybės Porto Ricai, 
mučio ir kun. Prunskio redaga- pats laikas pradėti nagrinėti Pa

se- ( baltijo klausimą”. Fredericks 
devrų” nebūdavo spausdinama, j tvirtina, kad tarp Pabaltijo vai- 
Aš jau norėjau Draugui parašy-1 stybių ir Porto Riko galima nu- 

Į brėžti pačią tiksliausią, betarpę 
paralelę. Senatorius Fredricks

pamfletas buvo platinamas pa-; vyzdžių, bet tik savo! 
sipe’nymui ir 
ksd- Naujienos labai 
gos visai klerikališkai lietuviu- * I 
veiklai. j

Dhbar vėl kitas reklamos pa-' 
vyzdys. Draugas praeitais me-!
tais įsidėjo skelbimą apie vienos' vimo laikais, tikrai tokių 
tremtinės pergyvenimų knygą 
Naujienos įkandin “patikslino”
kad knyga okupuotoje Lietuvo- ‘ kad kas čia dabar pas jus pa-j 
je atmušta, (čia ir vėl uždraus-! s i darė,'bet dabar jū'tikrai nera

šysiu ir neklausiu, dar ko gero 
mane, senį, už durnelį palaikys.

Pensininko ištekliai ir paja
mos nėra dideli. Bet taupant, vis 
tik suspaudi, tai ir aš šiaip, taip 
sutaupiau šimtinę, nes Kalė
doms reikia Naujienų prenume
rata užmokėti, o tuos $55, tai 
buvau numatęs lygiomis pada/ 
tinti, nes tiek be Draugo, tiek 
be Naujienų būtų sunku savo 
senas dienas leiski. Bet kad jau 
Drauge rašo, kad mes nepagei
daujame savo' nuomones pa
reikšti, o tik skaityti ir klau
syti, tai va ir as turiu susiprasti, 
kad nereikia nė mano aukos. 
Taigi, mieli naujieniečiai, pasi
laikykite visą šimtinę’ ir geriau-

1g vaisiaus dėsniu paremia rėk-, 
Jama.) Tuo ir šias eilutes ra-’ 
santysis “susiviliojo”. Nuėjės! 
nusipirko knygą. Lygiai, kaip ir. 
anas pamfletas, knyga paras via 

*

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
8727 S. Ave., Chicago, H]. 60643

TeteL 312 238-5*787
e Remokmas ptttrnavlraaa lėktuvu, traukiniu labnj

etą (cruises), viešbučių Ir automobiliu nuomavimo reservedias; Parduodi 
&e kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kr&štu? 
Sudarome iškvietimus giminiu aplankymui Amerikoje ir teikiame Infer 
uiadjM visai* ’leiioniu reikalai/.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik "einą resarvuott rietu 
S anksto — prieš 45 - 60 dienu-

I

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr, A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

susirūpinimą______

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra* sveikata ir 
grožis- Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. GnMsen — AUK5TA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
G>Hma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 

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

88.00

£4.00
§3.00

£2.00

]

■ atkreipia savo skaitytojų dėme- 
> sį į tai, kad po pirmojo pasauli' j 

nio karo Sovietų Rusija “vi
siems laikams” pripažino Lietuy 
vos, Latvijos ir Estijos nepri
klausomybę. Tačiau 1939-ais me j 
tais pasirašytas rusų — vokiečių 
nepuolimo paktas Pabaltijo val
stybes perdavė Sovietų Sąjum 
gai, kuri 1940-tais metais į jas 
įžygiavo ir pasiglemžė. Fred
ricks pabrėžia, kad valstybės ne
galėjo būti mainų ar dovariū ob
jektu, nes jos nėra nei Rusijos, 
nei Vokietijos nuosavybė. Hit
lerio jau seniai nebėra, rašo jis. 
bet Sovietu Sąjunga tebeturi ję 
dovaną — Pabaltijį.

Fredricks taip pat primena, 
jog 1040-tais metais Sovietų Są
jungai -užgrobus Pabaltijį, tuo- įmtą rezoliuciją, kuri pasmerkė 
metinis Amerikos valstybės sek kultūros slopinimą ir kultūriniu- 
retorius Summer Welles apgai-į kų persekiojimą Pabaltyje. Bal- 
lestavo, 
sunaikinta Pabaltijo valstybių 
politinė nepriklausomybė ir te
ritorinis integralumas”. Tačiau 
karo metu ir vėliau sudarytose 
sutartyse. Jungtinės Amerikos 
valstybės, kaip ir likusis pašau1 
Hs, tekreipė mažai dėmesio Į Pa

'baltijo problemą.
Washingtone anglų kalba lei

džiamas ELTOS biuletenis sveii 
kiną sonatoriaųs Fredricks ini
ciatyvą įvesti Pabaltijo bylą j 
Jungtines Tautas, bet nesutinka 
su jo nubrėžta paralele tarp Pa-

į Geroji Naujiena Lietuviams

valstijos senatorius Ed Fred-

sios kloties jums visiems šven
čių proga. Prie progos, jeigu 
tik dar man akytės leis, dar 
da nors parašysiu, žinoma, 
gu priimsite.

Su pagarba,
V. Žvirbiys7

Senas pensininkas, Draugo, 
Naujienų ir daugelio kitų 
lietuviškų laikraščių skai

tytojas ir rėmėjas
Chicago, Ill. O 7

ka- 
jei-

kad ‘“sąmoninkai buvo J savima už šią tezoliuciją galima 
interpretuoti kaip repeticiją pa
našiai rezoliucijai Jungtinėse 
Tautose. Ir Jungtinių Tautų na
riai gali pasirodyti palankesni 
Pabaltijo tautoms ir geriau su 
jų padėtimi susipažinę, negu iki 
šiol buvo manyta, — rašo EL- 
Tos biuletenis. (ELTA)

girdima trumpomis radijo bangomis 16 m.:
| LIETUVOJE kiekvieną sekmadienį 9:15 vai. ryto, 

ČIKAGOJE kiek, sekmadieni 12:15 vai. ryto (naktį),4 TORONTE kiekv. sekmadieni 1:15 vai. ryto (nakti). 5

' tDėl smulkesnių informacijų skambinti:
/ Tel.: 735-4048 5

•* '

r

RIKOJE
yn didžiausi Ir turtingiausia lietaviŲ trtternalinė ar-

Cinlnscija, lietuviam* Ištikimai tarnaujanti jau per 91 metus.

SLA — atlieka kultūrirdrj- darbui, gelbsti tr kitiems, kurie tuct 
darbus dirba.

8LA —Išmokėto daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri? 
apdraudu savo nariami-

SLA — apdraudEtia pigiausiomis kainomis. SA neieško pelno. Ba
nanu patarnauja tik savišalpos pagrindu. 5

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugo g>> 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekiančiais 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

apdraudžia pigia terminuota tpdriuda: ui 
apdraudof rūmą temoka tik $3.00 metama

vyra riao«e lietuviu kolonijoje. Kreipkite 
apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jums

— valkus
IL000

SLA — tnopu
1 ra vo
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

—J. Andriaus sudarytą Lietu
vos žemėlapį ir išleistą Devenių 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 
siunčiant užsakymus šiuo adre
su: Dsvenių Kultūrinis Fondas, 
P.O. Box 10782, St. Petersburg. 
FL 33733. Kaina §6 + 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

I
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Galit* kreiptu ir tie*!*! i SLA Ontrv

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
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BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave.'— 778-2233

ŠIMAITIS REALTY 5
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINTŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

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

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

t Statybai gražus sklypas

> Su $15,000 pirkėjui proga

svariai užlaikytą mūrinį namą,

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

4

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos mieste leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS '

4514 S. Talman Ava.” 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJAI;
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

•> 4645 So. ASHLAND AVK. . ..
TeL 523-8775 '

Dengiame ir taisome visų rū
šių Std^us; Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustų

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

i

Laikrodžiai ii brangenybė 
Pardavimaa Ir Taisymas 
2646 Wnt StrMt 
Tai. REpvblk 7-1941

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali datų 
padėti teisininko Prano ŠULU 
paruoštą, — teisėjo Alphons' 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos* 
išleista knyga su legališkomr 
formomis:

Knyga su formomis gauna 
Naujienų administracijoj*

REALTY GTOUP 
U.S.AT

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI Ak PARDUOTI, 

^aomoti ar apdrausti savo nuo 
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į musu įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį-

Virš 500-tai namu pasirinkimai.

BUDRAITIS REALTY CO- 
6600 S. Pulaski Road

TeL 767-0600
DĖMESIO!

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus "

P. MEDAS, 4059 Archer Arenoj
Chiciflo, ilL 60632- T.l. YA 7-5988

J

Nctuy Public
INCOME TAX ŠERY1CI

425? S. Maplawood. Tai. 254-745 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Bkviatimal, pildomi pilietybės pre 

tymai ir kitokį Slėniai.

HOMEOWNERS POLICY į
F. Zapelis. Agent -

W. 95th U

W642, . 424-8654 V
Ssate ina Ga'Mlty

oia

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

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

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

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

KARTI VIENATVĖ

Kalbasi du draugai:
— Kaip yra nesmagu senti 

pačiam vienam ....
— Bet juk tu jau esi vedęs.
— Taip, bet ji jau paliovė mi

nėti savo gimtadienius per pa
staruoju* dešimt metų.

RENTING IN GENERAL
Nuomos

MARQUETTE PARKE vienam 
asmeniui ar po’rai išnuomojamas 
butas nealkoholikams ir nerū
kantiems.

Informacijoms telefonuoti: 
776-3727

Advokatas :
GINTARAS P. ČEP1NAS

Darbo valandos: nno 9 nL ryt» 
iii 0 vaL vak. Sežtutienį nuo

9 vaL ryto Qd 12 vaL d.
Ir pagal fusttarima.

TU. 776-5162 arba 776-51M
T645 WmL 63rd Street

CMeagn, IH- #0629

JOHN CIBAMS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

MARQUETTE PARKE antrame 
aukšte išnuomojamas butas vy-. 
resnio amžiaus žmonėms. Infor-' 
macijų gausite patelefonavę

PR 6-9180

6 — Naujieną Chicago, Ill. — Sat-Monday, January 941,
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SOV1ET UNION PRAŠO NEDUOTI RUSAMS ŽINIŲ 
PLIENO VAMZDŽIAMS GAMINTI

Šios instrukcijos remiasi Liėtuvių Informacijos Cęnlro ir Lietuvių 
Mdterų Klubų Federacijos, žmogaus Teisių Komiteto, duomenimis

1) Rašyti reguliariai.
2) Vengti politinių, antisovis- 

tinių pastabų.
3) Laiškus reikia numeruoti 

ir datuoti.
4) Padaryti laiško ir voko fo

tokopiją. '
5) Pagal Sovietų pašto laisyk- 

s les, į laiškus siunčiamus į SSSR,
draudžiama dėti pašto ženklus, 
sdvieliniuš pinigus, magnetofo
no juosteles, vaistus, vitaminus, 
kramtomą gumą, Siūlus, filmą.

6) Laiškus siųsti oro paštu, re
gistruotus: užpildyti atviruką 
gavimui pakvituoti.'
' 7) Jei po 30-ies dienų nei laiš

kas ar gavimo pakvitavimas ne
grąžinti, užpildyti blanką JNr. 
542' (“Inquiry About a Register
ed Article”) pašto įstaigoje. Ne
gavus atsakymo šešiems mėne
siams praėjus pd laiško išsiun
timo, užpildyti blanką Jįr. 565. 
Siuntėjas gaus pašto če- 
kj; JAV’ vyriausybė šiuos _<4)ini- 
gus atgaus iš USSR.. ■ . ‘

Liėtuvių Informacijos Centras 
prašo šiųšli jam- grąžintus laiš
kus ir pakvitavimus bei atsaky
mus į pašto pasiteiravimus — 
ir tuonii padėti jam dokumen
tuoti korespondenciją su lietu
vių politkaliniais. Taip pat pra- 
šetma atšiūsli įdomesnius laiškus. 
ri . f I .1;^’
DEBATAI APIE TAUTINES

MAŽUMAS LENKIJOJE
“Solidarumo” sąjūdis Lenkijo

je išjudino tautinių mažumų 
klausimą; laisvųjų profsąjungų 
bei oficialioje spaudoje dažnai 
pasirodė’ ir- Lietuvos vardas. 
Ypatingą kontroversiją sukėlė 
sovietinio' plauko “darbo hero- 
jaus” Albino Spiwako pastabos 
rugpiūčio mėnesį įvykusiame 
lenkų kompartijos centrinio ko
miteto plenume. Ten Spiwakas 
taip kalbėjo: “Prieš 1939-uosius 
melus Lenkijoje buvd įvairių 
tautinių tautų (nacjne narodo- 
vve). Aš turiu galvoje lietuvius, 
žydus, ukrainiečius ir ypač vo
kiečius. Jų pakako sudaryti sub- 
versyvią “penktąją koloną”. Ir 
ji buvo sudaryta. Buvo šūvių į 
nugarą ir špionažo, Lenkijos ar
mija tapei disorganizuota. Tiks
lai buvo tie patys: sudaryti 
tramplyną įsiveržimui į Sovietų 
Sąjungą”. .

Spiwakas pareiškė, kad ir 
šiandien žmonės su panašiais 
tikslais nori išnaudoti tautines 

' mažumas. “Bet šiandien”, sako 
jis, “nebėra įvairių tautinių tau
tų — pirmą sykį Lenkijos isto
rijoje lenkai viena tauta”.

šis Spiwako pareiškimas susi
laukė atkirčio ukrainiečiu mažu-

mos Lenkijoje savaitraštyje Na- 
še Sldvo (19811X.20), kuris pa
brėžė, kad Lenkija tebėra dau
giatautė valstybė. (Lenkijos šal
tinių žiniomis, Lenkijoje dabar 
yra apie pusė .milijono tautinių 
mažumų.) Įsikūrus “Solidaru
mo” sąjūdžiui, tos mažumos 
pradėjo drąsiau reikalauti savo 
teisių. Jų reikalavimus parėmė 
laisvųjų profsąjungų savaitraš
tis Solidarnc’šc. šių įvykių povei
kyje buvo įsiregistravusi ir lie
tuvių studentų sąjunga Lenkijoj.

Lenkų šovinizmo atstovas Spi
wakas visad buvo su didele pa
garba linksniuojama Maskvoje. 
Kai iš jo primityvumo pradėjo 
tyčiotis lenkų žurnalistai ir “So
lidarumo” nariai, Sovietų spau
da, įskaitant ir lietuviškąją, la
bai tuo pasipiktino. (Elta)

PREZIDENTAS TRUMANAS

o •’r'.r.r. ~
ASIIINGTON, DC. fijtork 

kai priėjo išvados, kad prezkten- 
tas Trumanas buvo geriausias iš 
visų paskutinių astuonių JAV 
prezidentų.

Jeigu ne;. prezidentas Truma- 
nas, tai lietuvių tremtinių Ame
rikoj ę nebūtų. Amerikos kariuo
menės vadai, vykdydami Jaltos 
susitarimą, Sovietų pilięeius bu
vo pasiruošę atid.uo'ti rusams. 
Britai jau pradėjo rusus grąžin
ti Sovietų kariams! /

Jeigu ne Trumanas, tai lietu
viai, latviai ir estai būtų atiduoti 
Sovįelų militarįnei policijai ir iš
vežti tiesiai į Sibirą, kur buvo 
išvežti rųsaL ■ >■ ■■ •

Trumanas, su niekuo ne,pasi
taręs ir nekreipdamas dėmesio 
į britus, telefonu įsakė gen. Ei- 
senhoĮveriui, sąjungininkų vy
riausiam vadui, neleisti rusams 
rankioti lietuvių ir kitų Rytų 
Eurc’pos tremtinių.

— Pirmadienį aukso 
kainavo $392.

uncija

KALENDORIUS
Sausio? 12: Benediktas, švie- 

sūnė, Giudė, Abaris, Sklodė, 
Langynas.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:41. 
j Oras šaltas, gali snigti

* • A-»

Sekr. Haig pirmadienį aiš
kino šiaurės Atlanto Sąjun
gos valstybių užs. reikalų 
m misteriam s, kodėl prezi
dentas Reagan ėmėsi sank
cijų prieš Sovietų Sąjungą.
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Sovietų kariuomenės vadovybė siunčia daugiau ginkluotų pajėgų į Afganistaną, o Kinija 
’ ‘ nepatenkinta.'kati -prez.sRergahasį^r. duoda atsargines ginklų dalis^falvanui...

ARKIV. GLEMP PAT ARI A LENKAMS 
NEPASIRAŠYTI JOKIOS IŠTIKIMYBĖS

POPIEŽIUS SMERKIA NAUJĄ VYPJAUSYBĘ, 
REIKALAUJANČIĄ IŠTIKIMYBĖS PARAŠŲ

VARŠUVA, Lenkija. — Arki- dijimus. Dabartinė vyriausybė 
vyskupas Josef Klein p patarė 
lenkams nepasirašyti jokios iš
tikimybės dabartinei vyriausy
bei. Vyriausybė jau paleido di
doką dalį visai nekaltai suimtų 
Solidarumo' unijos veikėjų, bet 
iš kitų reikalauja pasirašyti, kad 
jie bus ištrkimi dabartinei len
kų .vyriausybei, neruoš prięš ją 
streikų ir niekaip nekenks kraš
to ūkiui. .,

Arkivysk. Glemp tvirtina, kad 
dabartinė vyriausybė, veikianti 
pagal Karių komiteto Lenkijai 
gelbėti nutarimus, nėra pačių 
lenkų sudarytoji vyriausybė ir ji 
neturinti teisių persekioti I^en- 
kijos darbininkų. Solidarumo 
unijai buvusi vyriausybė leido 
veikti visame krašte, vyriausy
bė dabar neturi teisės jos narius 
persekioti.

Mažai žinoma kariu 
organ izacija

Arkivysk. Glemp tvirtina, kad 
Karių sąjunga Lenkijai gelbėti 
yra naujai sudaryta organizaci- 

■ ja, apie kurią lenkai mažai te
žino. Kariai neturėtų teisės rei
kalauti ištikimybės pasižadėji
mo, nes jie patys tokių pasiža
dėjimo niekam nėra davę.

Be to, arkivyskupas nurodo, 
kad prievartinis reikalavimas 
ištikimybės dokumento yra prie
šingas pagrindinėm žmogaus tei
sėms. Lenkų \’ynaūsyt>ė pripa
žino pagrindines Žmogaus teises 
visiems Lenkijos piliečiams. Ka
riai neturi jokios teisės tas 
sės iš gyventojų atimti.

Ir popiežius pasisakė 
prieš parašus

Lš Vatikano ateinančios žinios 
sako, kad popiežius Jonas Pau
lius II griežtai pasisakė prieš 
dabartinės vyriausybės reikala
vimą pasirašyti ištikimybės bu

pati pasiėmė sau teisę skelbti 
karo stovį, neturėdama tokios 
teisės, o dabar nori, kad krašto 
gyventojai pasižadėt būti jai iš
tikimi. Popiežius pataria vyriau
sybei tokių pažadų nereikalauti, 
nes jie yra priešingi Žmogaus 
teisių įstatyt***".

Būtų geriausia, kad dabartinė 
vyriausybė tuojau atšauktų ka* 
ro stovį, nes Lenkijai jis visai 
nereikalingas, jdks užsienio prie
šas nekenkė.Lenkijai ir nesiren
gė įsiveržti į jos teritoriją.

Popiežius priminė dabartinei 
vyriausybei, kad dvasiškoji Len- 
kijos vadovybė patarė lenkams 
vengti kraujo praliejimo ir ban
dyti taikiu būdu išspręsti krašto 
vidaus nesusipratimus. Pats po
piežius patarė vengti kraujo 
praliejimo, už tai dabar jis turi 
teisės atmesti ištikimybės reika
lavimą ir prašyti, kad Solidaru
mo unijos darbas būtų leistas 
toliau tęsti.

Ministeris J, čyrekas 
nuskrido Maskvon

ir

tei

MASKVA, Rusija. — Lenkijos 
užsienio' reikalų ministeris Jo- 
sez Cyrek, kelių palydovų lydi
mas, pirmadienį atskrido į 
Maskvą. Dabartinį užs. reikalų 
minister} aerodrome pasitiko 
pats Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministeris A. Gromyka. 

Apie čyreko atvykimą į Mask
vą nieko iš anksto nebuvo pa 
skelbta ir niekas nemanė, kad 
pats Grdmyka vyks į aerodromą 
jį sutikti.

Manoma, kad Gromyka pakiš 
atvažiavusiai -lenkų delegacijai 
naują sutartį, kuri duos dideles 
privilegijas Sovietų vyriausybei. 
Sovietų valdžia paskolino $250 
milijonų Jaruzelskio vyriausybei 
ir prižadėjo duoti lenkams mil-

tų bei riebalų. Rusai nori, kad 
lenkai mokėtų Maskvai už tei
kiamą paramą.

Leido lenkams kalbėkis 
telefonais

Kariškoji Lenkijos vyriausybė 
nuo pirmadienio leido Lenkijos 
gyventojams naudoti telefono 
tinklą būtiniems susisiekimo rev 
kalams. Nuo gruc’džio 12 dienos 
iki sausio 11 <L visus pasikalbė
jimus telefonu kontroliavo tele
fonų stotyse pastatyti kariai 
specialistai. Nuo šios dienos ta 
kontrolė nuimta. Kariai ko’ntro-j 
liuoja pasikalbėjimus su užsie
niais.

VAKARŲ EUROPOS PREKYBOS MINLSTERIAI NEKENKS 
JAV PRITAIKYTI SANKCIJAS SOVIETŲ SĄJUNGAI

BRH-SELIS, Belgija. — šian
dien Briuselyje susirinko posė
džiui šiaurės Atlanto Sąjungos 
užsienio reikalų ministerial ap
svarstyti priemones, kaip padėti 
JAV prilaikyti Sovietų Sąjungai i 
paskelbtas sankcijas.

Briuselyje dalyvaują ministe
rial apsvarstys, kas daryti su 
JAV paskelbtomis sankcijomis 

j Sovietų Sąjungai, žinoma, kad 
i Vak. Vokietijos kancleris Ame

rikoje pareiškė, jog Vakarų Vo
kietija netaikys sankcijų Sovie
tų Sąjungai. Vokiečiai nori, kad 
So’vietų Sąjunga pravestų plieno 
vamzdžius natūralioms dujoms 
iš šiaurės siųsti į Vakarų Vokie: 
tiją. Pasirodo, kad Sovietų Są
junga gali gaminti plieno vamz
džius, -bet ne tokius, kurie liktų 
natūralioms dujoms siųsti iš šal
tų Sibiro rajonų iki Vokietijc's. 
Rusai gamina dujoms vamz
džius,.bet jųwamždž-ai nepajė
gūs atlaikyti didelio spaudimo. 
Besitardami, dėl sutarties, rusai 
įdėjo paragrafą, kuris reikalau
ja nurodyti, kokiu būdu tie 
vamzdžiai privalo būti gami
nami.

Dujoms stumti vamzdžiai turi 
būti specialaus plieno, kad jų 
nepaveiktų šaltis ir karšta tem 
peratūra, kad jie galėtų atlai
kyti spaud'mą, tas dujas stu
miant. Be to, rusai neturi trak
torių ir kitų įrankių tiems 
vamzdžiams tiesti. JAV alsisa 
kė parduc'ti rusams maširtfta 
storiems plieno vamzdžiams 
tiesti. Sovietų valdžia neturi tin
kamų priemonių tokiems vamz
džiams tiesti. Amerikiečių tech
nika šioje srityje žymiai pralen
kia Sovietų atsiekimus, lodė.

CHICAGO, Ill. — Oro prane
šimai tvirtina, kad praeitą sek
madienį visą JAV šiaurę ir Ka
nadą spaudė toks didelis šaltis, 
kokio niekas iki šio meto nebe
prisimena ir niekad jis nebuvo 
užregistruotas.

Praeitą sekmadienį Chicagą 
spaudė 26 laipsniai žemiau nu-' 
lio. Jeigu nebūtu pūtęs smarkus 
šaltas vėjas, tai 26 dar būtų ga
lima pakęsti, bet kai iš Kanados 
pūtė nepaprastai šaltas ir stiprus 
vėjas, jis tą šaltį padidino iki 
80 laipsniu žemiau nulio. Užteko 
kelių minučių buvimo tokiame 
šiauriame ore, kad sušaltum.

Daugelis peršalo. Nutrauktas 
susisiekimas, sugedo mašinos, 
keliai užversti sniegu. Apskai
čiuojama, kad šaltis padarė mi- 
Hjoainius^nuostolius, daugelį be 
laiko nuvedė į kapus.

— Chicagos burmistre Jane 
Byrne įsakė pirmadienį uždaryi 
visas Chicsgos pradžios mokyk
las dėl dideliu šalčiu, bet dir
bantieji administracinį darba4u- 
rėjo ateiti.

lenkų vyriausybei pram Šimą
apie karo stovio paskelbimą ir

I 'uos pranešimus lėktuvais atga-
V1 | beno į Varšuvą.

kariuomenės

Sujungus mi- 
sekretoriaus 

galės pasisa-
■Lgiau nusitęs ir nebus jau toks 
sėkmingas ‘

Karo vadovybe yra įsitikinusi,
kad pokalbiai telefonu dabartį- j Sovietams be aineriikečių tech- 
nsi lenkų vyriausybei jau nepa- nikos vamzdžių tiesimo darbas 

•vojingi.

Vyriausybe rengia.
daryti ir lėktuvų susisiekimą su 
užsieniais. Labai didelis lenkų 
skaičius nori išvažiuoti į užsie- 
.nį, bet nuo jų atimta ta teisė. 
Užsienin vykti lenkai neturi pi
nigų. Pastatyti kariai viską kon
troliuoja.

leisti ati-:
šiaurės Ariamo Sąjungos pre

kybos ministerial pasižadėjo ne
kenkti JAV sankcijoms. Atrod ą 
kad jie turėt atsisakyti duoti ru
sams informacijų, kaip tucs di
delius vamzdžius gaminti. Pran-1 
cūzai pasižadėjo svarstyti šitą ’ 
klausimą.

^use'yje sekrclcTius Hai<* 
P užsienio reikalų mi Į

kodėl
greitųjų

Sekretorius Haig turi ir kitų 
žinių apie Sovietų valdžios spau
dimą į premjerą JaruzeKkį bei 
kelis kitus lenkų 
generolus.

šiaurės Atlanto 
nisteriai, išklausę 
Haig prairsimą,
kyli, ką jie planuoja daryti apie 
sankcijas. Vakarų Europos vals
tybių ministerial prižadėjo ne
kliudyti JAV sankcijoms, bet 
iki šij meto jie neturi jo tikslių 
žinių, kodėl JAV ėmėsi sankcijų 
ne tik prieš Lenkijos vyriausy
bę, bet ir prieš Sovietų Sąjungą, 
įsikišusią į Lenkijos vidaus rei
kalus

— šalta oro banga užšaldė 
ežerus, o vėjas numušė tempe
ratūrą keliasdešimt laipsnių.. nisteriams, kodėl prezidentas 
Sekmadienis buvo pati šalčiau- Reaganas ant greitųjų ėmė j 
šioji diena visoje š. Amerikoje, sankcijų prieš Sovietų Sąjungą.

Europos valstybės nelabai no
ri imtis sankcijų prieš Varšuvos 
pakto valstybes, nes dažniausiai 
jos pačies nukenčia, bet kai 
Amerika tas sankcijas paskelbė,

-------- ---------- j Jis turėjo tikslių žinių apie So-į tai europiečiams labai sunku
— Istorikai priėjo įsitiiknimo, vietų vairlžios spaudimą į knkų pasipriešinti amerikiečiu taikJ- 

kad iš paskutinių astuonių pre-1 vyriausybę. Rusai atspausdino moms sankcijoms.
zidentų, Trumanas buvo geriau
siai informuotas ir drąsiausiai 
gynė JAV reikalus.

— Didelis šaltis pavojingas; 
širdininkams. Geriau jiems ne
išeiti iš namu.

— Chicagoje kilo gaisras dėl 
blogu elektros laidų. Sudegė 14 
namų.

— Izraelio užsispyrėliai tvir
tina, kad jie niekad nesitrauks 
iš Sinajaus kalnų. Jie yra įsi
tikinę, kad Beginąs ateis jiems 
į pagalbų. •

1:.

Ledlaužis laužo ledus, kad didysis transporto laivas 
galėtų išvažiuoti į laisvąją šiaurės jūrą.



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

J U METŲ LINKĖJIMAI !
Visi pasistenkime Naujais metais atsinau- i 
jinti sveikatos reikaluose, kitaip mums šie Į 
metai bus dar didesnio sergamumo laikas, i

. (Mediciniškas raginiiptįs)
Pagyvenęs bendrai visą sveikatą. Tada ii 

orientuojasi! g^u užsilaikys mumyse abnin* 
tis. Tada ir me<|icipQs paĮąijgč 

mums naudingesąę.
Svarbiausiu reikalu laikykime 

sklerozes atitolinimą. Ji suteikia 
genąinmkiii širdies ątąkąs, para
lyžius, nepanešimą kojų ir užsi-

Pradėkime mažiau Į niinp C tabletes po 500 mg. benl 
gyvulinių riebalų. Pensi- paažįausiai po tris per dieną pri-

i Lietuvos nepriklausomybės laikais 1937 metais Kėdainiuose pastatyta gimnazija

PbLNSINlNKAMS.
žmogus mažiau
sveikatos reikaluose. Todėl pen
sininkams šioje srityje reikia ge
rokai pasispausti. Pensininkas 
žymiai mažiau už jauną suprau 
ta savo’ ligą ir męr^iąu pjHa 
gydytojo nurodymus, kaip gy
dytis vaistais. Todėl svarbu, kad į mirsimą 
pensininko šeima talkintų pagy- valgyti L. . _ .... ™
venusiam žmogui. Kai nėra šei- ninku žmonos ir visos virėjos ipaipėkime.

; riebias sriubas viru-
- Į sies. Kaulų buljono niekada ne-{ niuj (ęūgusį pieną kasdien bent 

virkite ir jo lokio nevalgykite.[ po truputį naudokime). Lieso 
Apsieikite be įvairiausių dešrų. į pjefiP sįy:iųs Ųe drąskųs yalgy- 
Nevalgykite vidaus organų. Nau- • kjpįp. Saldąus 1 aj, gięno 
dokite augalinę alyvą. Be svies j mažiausiai po kvortą kasdien iš- 
lo, be margarino, be įvairiausių 1 geriįjįpė.
įaukų. Taukuose tirpsta vitami- i K mj&sų nubūkime kalakuto 
nai A, 1) ir E. Juos priediniai j kojas (išį>ąrd^yinie nųsipirki- 
laudokimc, mažiau riebalų nau- I me). Virįcųnę iš tų kojų sriubą 

< lodami.

Priediniai A vitaminą gauki
me, po tris morkas kasdien su- 
valgydami. Nesvarbu kokio pa
vidalo morkas valgysi: tarkuo-

° i
mos narių, turi parapijos, lietu į liaukitės 
viškos organizacijos ir visi žmo
niški artimieji bei kaimynai at
eiti talkon Besiorientuojančiam i 
saviškiui. Kai jau pensininkas j 
ima visai į laukus eiti, kai jis 
darosi nesukalbamas, tokį prisi
eina išsiųsti į priglaudą. O visi 
žinom, kaip .ten nemalonus gy
venimas. Ten nėra ganėtinai 
personalo. Ten vaistais migdo. 
Ten menka mityba. Ten labai 
nuobodu mūsiškiams, nes nėra 
su kuo pasikalbėti,xnera galimy
bės lietuviškai pamaldų;.’išklau
syti. ‘ V'

■ s •* i
Pensininkai nekreipia 'dėmesio 

i gydytojo^ paaiškinimus apie 
vaistų ėmimą, ■ apie valgi u ą bei, 
užsilaikymą/ Tada jie ^kdndžia- 
si, kad niekas jiems nepasakė, 
kas jiems yra. O dėl vaistų ėmi 
mo, tai nuolat'klausia, kaip juos 
imti. Jie dažnai vaistus sumaišo, 
dozes sukeičia. Pagaliau, visa 
neima, kai kas nors negero at
sitinka. žodžiu, medicinos pa
žanga pensininkui mažai ką 
gelbsti, nes jis nepajėgia ja pasi
naudoti.

Todėl dabar visi pensininką: 
imkime taisyti savo .atmintį ii

Yąlgvkime lieso pieno garnį-

; ir, taukus (kai atšals) nugraibę, 
buljono bsnt po kvorta kasdien 
sunąųętokinie. įvairių kruopų 
galime į tą snul^į prisidėti.

Iš duonų tik juodą PLYTA 
nąu<įpkinie. Bedąnęiar pensinin
kai tokią nusipirkętas, virtas, žalias — visvien vita- .

mino A gausi pakankamai, jis dvidSZ
saugos gleivines \jsame kūne, 
tuo pačiu mažins vėžio gaviiho 
pavojų.

-čiąį minučių. Ji suminkštės, ne- 
trupės ir kiekvienam pensinin-

Į Rui bus Įmanu tokią duoną val- 
Vitamino D gaukime be recep- j gyti. Pradėkite virti vandenį (ne

to iš vaistinės (vadinasi Cod Į daug jo ten) plaičame inde. Į jį 
liver oil). Po vieną kapsulę kas ’ padėkite apverstą stiklinę ir ant 

i jos duoną. Tada visą tą duoną 
apvoškite platesniu indu. Garai 
suminkštins duoną.

Juodos duonos vartojimas su- 
nusipirkti . irgi be recepto. Po teiks pensininkui pakankamai 
veną kapsulę (400 vienetų stip- 1 sėlenų — jos reikalingos norma- 
rūmo) kasdien priimkime. liam žarnų judėjimui. Be to ,sė- 

Vaisių.daržovių ir jų sunkų Jenos saugos pensininką nuo 
kuo daugiausia naudokime. Vita- hemorojaus, nuo- storosios žar-.

antrą dieną per visą žiemą.'Va
saros metu eisime saulėn ir ji 
odoje pagamins vitaminą A.

Vitamino E priediniai prisiek

Fbr the woman 
at the heart oi 

family’s finances

until r*drrwO>'

iJjomerica.
Join roll Suing;

You can’t afford to be wmsg. 
Because if you’re in charge cf 
the family budget, you’re 
3ialdng dedaocs about the 
future, too.

And that’s where U.S. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or

sign up for the Payroll Sa^ 
Plan where he works.

lliat way, while you’re 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be buildinf 
a more secure fc.ture for your 
family.

U-k>. Savings Bonds. For 
the woman who really know 
a good bargain. *.

E pe*y 6% i-.b’r-W, M
raftUirlty of 5 yean tE*

gumi ir pradėti džiaugtis tvirta 
sveikata.

Visi apsieikime be rūkalų, be 
svaigalų, be riebaus 
maisto. Suėjimuose 
tik sveikus maistcr 
vaisius, daržoves ir 
įvairiausiais pavidalais. Varškės 
pyragas, pyragaičjąi, o tai® .pat 
ir vaisių tegul puošia kiekvienos 
šeimininkės stįalą. Vaisjų-uogų 
arbata tegul germa mūsų svei
katą. Gana, juk, ųiums rudens 
lapais kristi nuo sklerozės gilti
nas dalgio dar pačioje gyvenimo 
vasaroje. Ganą ' muųis vien ly 
atsisveikinimų, viejį tų pasigrąu- 
deniipų: lietuvis turi suląukti 
nunokusio dbuoĘo Ūikino — ir

nos vėžio ir kišenėlių (divertu- 
culosis). x

VISIEMS MŪSIŠKIAMS
Judėjimas yra sveikatos įsigi

jimas. Visi, įskaitant ir pensinin
kus, darbuokimės pagal jėgas. 
Jokiu būdu nesėdėkime prie kor
tų, prie buteliuko bei stikliuko.

1 Lauke, namie, darže, sode, dar
želyje mūsų laikas turi būti dir
bant, judant, krutant praleidžia
mas. Nepasiduokime nežinan
tiems ką kalba ir ką daro — at
kalbantiems nuo judėjinjo, nuo 
darbavimosh Atsįjninkiįg nesu
griaunamą tiesą/kąd ispintipgi, 
iąUntiągi žrhoųęs djrbg^ kuria, 
o kitokie — djrbąnčių^ krįtžkuo 
ją, ’’mokina” kaip dirbti, patys 
nė plauko nepajudindami dar
bui. Tai ligotų mūsiškių elgsena. 
Su tokiais nė vienam iš mūsų 
nepakeliui i

Nė vienas nepirkime per tele
viziją siūlomų'vaistų. Jei vaistu

• reikia, jų įsigysime gydytojo pa- 
' tarti. Be reikalo jokio vaisto ne-

. naudokime. Kiekvienas vaistas 
gali sukelti įsijautrinimą (alėr- 
gijų)-

Nė vienas nevartokime vaistų 
svorio numetimui. Nepildykime 
visokių dietų suplonėjimui. Vis 
tai pelnagaudžių darbas. Nesi-

- duokime jų suvedžiojami.
i Niekada nenaudokime daug 
Į. valgomosios druskos. Ypač pa- 
; keltą kraujospūdį turintieji ap- 
' steikime visai be druskos Jr sū- 
’ raus valgio. Visi krautuvėse 
; gaunami konservai yra druskos 
i kupinic Jų iš tolo venkime. Vir- 
! kime lietuvišku būdu sriubas, 
į visai mažai druskos vartodami, 
j Geriausiai bus, kad mes įprasi- 
j me visai bedruskį valgį gamin
tis ir valgyti. Dirbtiną druską 
gali naudoti pradžioje, atpran-

j tant nuo druskos.
I šiame krašte maistas yra la- 
j bai sūrus. 
Jau dabar 
apsieiti.

Venkime ___
| vieloje naudokime medų ar ra- 
j do’ cukraus nedidelius kiekius.

Jokių saldumynų nenaudokime 
Be pyragaičių apsieikime. Juose 
sudedamas blogiausias maistas; 
Gomuriui gardu, o’ sveikatai kar
tu. O be sveikatos kiekvienam 
yra liūdnas gyvenimas.

Šiandien sukiškitę į pečių vi-* 
*as tas virimų knyga?, kur pa
tariama valgius gamintis su 
sviestu, lašiniukais, taukais, cuk
rum, tryniais. Kartą ant visa- j 
dps lietuvis turi tapti sau žmo- Į tinka, jie šlieja-si prie jo.

Tai nuodas kūnui, 
pra tinkimės be jo

balto cukraus. Jo

ir gausaus 
naudokime į 
gaminius: i 
jų sunkas

KŪČIOS VAKARIO lo GEmiAZHOJ
Neteko ilįtti laukti ir Kalėdų 

po kurio kauke ir puoš-"' 
niąis drabužiais slėpėsi buvęs 
Vasario 16 gimną^jo^ mokinys 
Algis Vitkus iš 8591 lietuvių 
kuopos Seliwetzingene. Tą vaid
menį jis vaidina jau keleri me
tai. šįmet sakėsi atvykstąs iš 
erdvių. Apie šią gimnaziją ga
vęs gerų informacijų Saturne,

• bet iš Mėnulio amerikiečiai jį iš
prašė, matyt, palaikę šnipu. 
Nors ir iš tokių tolybių atkelia-

} vo, bet žinių apie mūsų mokyk- 
‘ lą nestokojo, visus užkabino — 
‘ vięnus švelnesniu ir sąmojingos- 
aiy, kitus šiurkštesniu ir ma-

i žiąu limpančiu žodžiu. Gal dėl 
į tp ir klausytojų reakcija šįmet 
I nebuvo tokia gyva ir triukšmin

ga ,kaip kitais metais. Baigda
mas pranešė, kad Schwetziuge- 
no LB vyru būrelis padovanojo 
berniukų ben4raJ>upiui televizi
jos anteną, o mergaitėms — siu
vamą mašiną. Vėliau paaiškėjo, 
kad dovana buvo’ didesnė. Mer
gaičių bendrabutis gavo brangų

! spalvotą televizorių (berniukų 
bendrabutis tokį jau turi). Juo 
bus pakeistas buy. šios gimnazi
jos mokinės Lenos Valaitytės 
prieš šešerius metus padovano
tas ir jau atsitarnavęs irgi spal
votas televizorius. Dovanotojų

Čia ir prasideda visas vargas 
toms musėms, kurios patenka į 
kultisto tinklą. Jos esti pinigi
niai išnaudojamos. Savo turtą 
kultistui palieka. Dirba idant 
daugiau musių į jo tinklą suvi-

tik tada kristi į Tvėrėjo krepšį, liojus. Tik kai prieina liepto ga- 

DVASBKLĄMS lą, tada suviliotasis žmogus pa
mato, kųjįpif -teloil jis buvtrpa-

Silpnumas, mumyse laikomas j tekęs.^
stiprumu, galų gale mus pra-1 Jau normalus vaikas žiųo, kad 
žudo. Taip dabar dedasi su tu- be gerų darbų žmogus niekur nė 

žingsnio į geresnį, laimingesnį 
LILZIJOS liga, visai to nežino- gyvenimą negali žengti. Net re- 
darni. Deliuzija yra neteisingas į ligijps atstovai primygtinai nu- 
nusiteikimas, n e p a siduodantis j rodo, kad be gerų darbų tikėji- 
atitaisymui sveikai protaujant, į mas yra miręs-^Bet -tas neliečia 
įsitikina tūlas dvasiškis į niekus, kultisto’, sergančio deliuzija. 

Sveiko proto pajėgumu tu jo ne
pakreipsi sveiko galvojimo pu
sėn. Jis pats serga ir kitus sirg- 
dina.

Todėl šiais metais atbuskiine 
iš snaudulio visi mūsiškiai: tiek 
dvasiškiai, tiek pasauliečiai, pra
dėkime Dievą garbinti gerais 
darbais, o ne liežuvio raumenį- 

: mis. Gi kultisto pinklės sužlugs 
tik tada, kai mes savo žaliukus 
BALFui, Lietuvos Dukterinis 
bei Skautams ar Fondams ati-

lais maldininkais. Jie serga DE

ir jokiu būdu tu jo neatvers! iš 
tos neteisybės, sveikai protau
damas. Jis nepasiduds sveiko 
proto Įtakai. Jis ligoje — deliu- 
zijoje pasiliks tol, kol ta liga 
sirgs.

Pfcasaulyje yra kelios pagrin
dinės religijos: Budistai, Izrae
litai, Krikščionys, Islamo sekė
jai. Pagaliau yra ATEISTAI - 
bedieviai. Visi jų nusiteikimai 
priklauso nuo mažens įkalto 
vienokio ar kitokio tikėjimo.
Kol jie laikosi žmoniškumo paJ gosime ir savo silpnesnįjį brolį 
grindų, visi tokie žmonės yra 
savo vietoje. Tu gali eiti tat-

visu pajėgumu remti pradėsime. 
Tenetepa lietuvių bendruomenės

nauti žmonėms vienaip ar kitaip ^enas lietuvis savo palaiky-
sau Dievą persis taty damas. Tik 
tu neturi artimui kenkti, jo iš-,

mu bet kokio kultisto. Mat, toks 
jo palaikymas prilygsta baisios

naudoti. Net netikintis į Dievą *’8°^ ~ DELIL ZI.J OS platini- 
žmoniškas asmuo yra lygiai ver
tingas, kaip ir tikintysis.

Vargas prasideda tada, kai

mui. Gana mums visiems tokių 
niekų!

Pasiskaityti: C. S. Bluemel,
nuo bet kurios minėtos religi- M.D. Psychiatry and Common 
jos, ypač mūsų tarpe nuo krikš Sense, The Macmillan Co. 
cionybės atkrites ATSKALŲ-: 
N AS, kurį čia vadina KUL1TS- 
1L, ima niekus išsigalvoti, juos 
skelbti ir lengvatikius į tokius • 
į tokius niekus vilioti. Jis taip j 
elgiasi Sirgdamas DELIUZIJA ■ 
(delusion). Sakykim, toks kul- j 
tįstas ima įtikinėti žmones, kad 
nereikia GERŲ darbų žmogui 
idant apturėtum laimę. Jis, sirg
damas, mano esąs sveiku. Jis ti
kisi be gerų darbų kO nors gero 
susilaukti. Tinginiams toks pa-

būreliui Schwetzingene v- > 
vauja Lenos brolis Vilius Vala - 
tis, pinigus tvarko Jonas Vdkiu.

Po visų įspėjimų, pamokymų, 
pabarimų ir pagyrimų, Kalėdų 
senis išdalino krepšius su dova
nomis: vaisiais, šokoladu, sal
dainiais, sausainiais, kalenddrė- 
liais.

Paskutinis žodis priklausė 
šventės šeimininkui kuh. Fr. 
Skėriui. Jis dėkojo visiems Kū
čių programos ruošėjams ir at
likėjams — vaidintojams, dekla
matoriams, giesmininkams, kal
bėtojams, Onai Kavaliūnienei už 
eglutės papuošimą, Eug. Luciė- 
nei ir virėjoms už skanius val
gius, H eini. Giesęi ir Ign. Švedui 
už scenos vaidinimui pastatymą 
ir kitiems talkininkams.

šventė pareikalavo daug lėšų. 
Iš anksto buvo 'kreiptasi į tau
tiečius, prašant aukų. Daugelis 
atsiliepė- Du stambiausi auko
tojai — Bronius Magdušauskas 

.iš Schwetzingeno ir med. dr. K. 
bei R. Ašokliai iš Ulmeuo — pa
klojo po tūkstantinę.

Schwetzingeno (8591 LS) ir 
Darmstadto (2040 LS) lietuvių 
kuopų vyrai įteikė po 300 DM. 
Dosnūs buyo ir mokinių tėve
liai. Dėkojo visiems, .pinigine 
parama prisidėjusieasi^prie siųs 
šventės suruošimo. Linkėjo gero 
kelio, palaimintų švenčių ir lai
mingų Naujųjų Metų.

Kai jaukioje gimnazijos val
gykloje buvo linksmai švenčia
mos Kūčios, lauke smarkiai sni
go ir šalo. Išėję laukai įvažiuoti 
namo, svečiai ’Savo auto
mobilius užpustytus. Iš’ toliau 
atyykę, ieškojo pąstogę^vietoje 
pernakvoti, nes prane
šinėjo apie- negrąVaži'ifoj amus 
kelius. Kai Kurte ■‘mokiniai vis 
dar laukė į Kūčias žadėjusių at
vykti savo tėv. Jie buvo pakeliui 
Įstrigę ir pasirodė tik po vidur
nakčio.

Nepaisant blogo oro, nė vie
nam iš apie 130 šventės daly
vių jokios didesnės nelaimės ne
atsitiko. Visi buvo patenkinti 
galėję pasidžiaugti jau tradiciją 
tapusiomis Vasario 16 gimnazi
jos Kūčiomis, susitikti su savo 
draugais bei pažįstamais, pasi
keisti šventiniais sveikinimais ir 
linkėjimais.

Į kalėdines iškilmes gimnazi
joje atkreipė dėmesį ir vokiečių 
spauda. Kūčių meninę programą 
pilies salėje stebėjo ir fotogra
favo “Lampertheimer Zeitung” 
foto reporteris. Tame dienraš
tyje dar prieš Kalėdas pasirodė 
šventės Vasario 16 gimnazijoje 
trumpas aprašymas, papuoštas 
nuotrauka. J. L.

LIETUVIŠKA PATARLĖ

Senas žmogus pasakoja, ką jis

Suaugęs žmogus pasakoja, ką 
jis darą

Jaunas žmogus pasakoja, ką 
jis padarys.

f” SOME CHICAGO MOTOR CLUB T1F3 OH

EXPRESSWAY
DON’T CUT PM BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES, * '

2 — Naujienos, ChicA*n>. K I



DETROITO NAUJIENOS
VASARIO 16-SIOS MINĖJI

MAS
Vasayio 16-sios minėjimas jau 

ne už kalnu, ši mums lietu
viams brangi šventė įvyks vasa
rio 14 d. (sekntadienį) su pa
maldomis 10:30 vai. visose lietu
vių parapijų šventovėse: Dievo 
Apvaizdos, šv. Antano ir Šv. 
Petro. Pagrindinis kalbėtojas lie 
tuvis Algis Kasiulaitis, iš KJe 
velando. Angliškai kalbės kong 
resmanas John D. Dingel, iš Mi- 
chigano. Vėliava prie miesto Ro 
tušės bus iškeliama vasario 16-tą 
dieną (antradienį, 8:45 ryte), o 
Dievo Apvaizdos parapijos kie
me — 9:30 vai. ryte.

Vėliavų pakėlimui ir nuleidi
mui vadovaus Švyturio ir St. 
Butkaus. kuopų vadovybės. Me
ninę dalį atlikti yra pakviesti: 
solistė Danutė Petroniene ir tau

kinių šokių vienetas “Audinys”. 
Aukos bus renkamos. Ameri
kos Lietuvių Tarybai. Jų'pnki- 
mą organizuos Detroito ^Lietu
vių Organizacijų Centro valdy
bos reikalų vedėjas Antanas Bu
kauskas ir valdybos narė Euge
nija Bulotienė su būriu talki
ninkų, kurių pavardės bus pas
kelbta sekantį kartą.

Vasario 16_sios šventės minė
jimo metu bus apdovanoti Žibu
rio ir Aušros lituanistinių mo* 
kyklų 10 mokinių, kuriuos at
rinks, mokyklų mokytojų komi
sija. Šventės . . detali programa 
ūis paskelbta spaudoje ir per 
radijo valandas.

i ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAULIŲ 
BENDROS KŪČIOS

Bendros Kūčios įvyko Šv, An
tano parapijos salėje grudžio 24 
i Atsilankė gražus būrys, virš 
50 šaulių ir svečių. Kūčias pra
dėjo ir žodį tarė kuopos pirm. 
Bronius Valiukėnas; eglutę už
degė „šaulys^ J j. Kunčfus; maldą 
sukalbėjo kun? Kazimieras ’ Si
maitis. Kūčių dienai pritaikintą 
eilėraštį>pedeklamavo jauniau
sia šaulė Vilija Teličėnaitė. Žo
dį tarė parapijos komiteto aukų 
rinkėjas J. Kinčius-ir Lietuvos 
Vyčių pirmininkė Gražina Vaš- 
kelytė. Šaulių moterų vadovė 
Angelė Bukšnienė, visiems pri
sidėjusioms prie paruošimo sta
lo ir svečiams už atsilankimą ta
rė padėkos žodį.

Kūčias reikia skaityti labai 
gerai pavykusiomis.

A. A. J. TAMOŠIŪNO 3-JŲ 
METŲ MIRTIES MINĖJIMAS

Šią . trijų metų sukakties pro
ga, sausio 3 d. šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje už J. Tamo-X. • V J X- V. V/AVV J 1 A W , V, V \7 UVUt

šiūno vėlę buvo atlaikytos Šv. I BALFui — 50,000 dol. o Sanda- 
Mišios. Poė pamaldų, velionio rai, kurią velionis labiausiai my-

Juozo globėjai — St Kaunelie- 
nė ir T. Tamošiūnas visus daly
vavusius pavaišiAo užkandžiais 
ir kavute.

V. Tamošiūnas pristatė St. 
Kaunelienė, kuri plačiai apibū
dino velionio nueitą kelią, tiek, 
kiek jį pažino. Klebonas kun. A. 
Babonas prieš vaišes sukalbė
jo maldą;

Kad;ingi J. Tamošiūną labai 
gerai pažinojau kaip bendra-, 
mintį, norėčiau kai ką iš jo gy
venimo paryškinti Atvirai kai- ( 
bant, jį pažinojau nuo 1954 m., ’ 
kaip sandarietį ir ne eilinį, bet! 
kaip tos organizacijos organjza- j 
torių ir stambesnėmis aukomis 
Sandarą paremiantį. |

Velionis * buvo tik sandarietis.
Jei jį kas nors įrašė į bet kurį. 
klubą ar draugiją, tai tik kaip j 
aukotoją, Bendrai paėmus, jis j 
nesijungdavo į jokius orgnniza-: 
cinius darbus. Beveik visi sanda Į 
riečiai priklausė Susivienijimui, j 
bet velionis kažkodėl, neprik- ’ 
lausė. Sandaros susirinkimai» 
vykdavo tuoj po Susivienijimo*^ PRCSXS 
susirinkimo ar posėdžio. J. Ta-j 
mošiūnas atvykęs anksčiau, sės
davo užpakalinės salės gale ir 
laukdavo, kol pasibaigs SLA su
sirinkimas. Pasibaigus susirin-

(Tęsinys)

Prof. dr. F. Tetzner'is (“Die 
kimųi, skirdavo auką Sandarai ’ SIaven in Deutschland”, Braun- 
paremti. J, Tamošiūnas pareikš- sCheig, 1902. psl. 28), apibendrin 
davo susirinkimui, kad jis jau į (jamas savo ilgų metų tyrinėji- 
pasiuntęs savo šimtinę į centrą.  - _ 
Taip jis darydavo kas metai.

Jis buvo duosnus aukotojas ir’, -ėjo, berods, tik 500 dol. Ki.oms 
kitoms institucijoms. Kadangi j organizacijoms bei klubams jis 
esu Wayne State Universiteto ’ paskyrė po kelesdešimt tūkstan- 
Lietuvių kambario kasininkas, j rių dolerių.
J. Tamošiūnas, dar būdamas gy-1 Velionis buvo ramaus būdo, 
vas, aukojo minimai institucijai j kalbėdavo iš lėto, aukšto ūgio, 
tūkstantį dol., Lietuvių namų i tiesaus,- pailgo veido, be ūsų ir 
įsigijimui — 100 dol. " j barzdos, švariai nusiskutęs. Det- 

' x v i roite giminių neturėjo. Kada ve-
J. Tamošiūnas mirė smaukęs] jjon;s j, Tamošiūnas mirė, glo- 

94 metus. Kaip ir daugelis, su- bėjai prašė apie velionį nieko 
spaudoje nerašyti,.todėl ir nera
šiau. a, - >

Taurus demokratiškas lietuvi, 
ilsėkis ramybėje.

MIRĖ J. RUTKAUSKAS

94 metus. Kaip ir daugelis, su-; 
laukęs gilios senatvės praranda i 
regėjimą ir automobilio vairuo
ti negali. ? Važiuoja^ autobusu, 
jain tekdavo ilgai stovėti ir 
laukti, o žiemos metu labai su
šaldavo. Vieną kartą i susirin
kimą neatvažiavo. Kitą dieną* 
skundėsi, kad juodukai partren
kė ant žemės, sumušė ir atėmė, 
pinigus. Grįžtant į namus, mes’ 

Juozas Rutkauskas mirė 1981 
metų gruodžio 30 d., sulaukęs 
67 metų amžiaus. Laidotuvėmis 

pinigus. Grįžtant į namus, mes! rūpinosi laidojimo direktorė Y.
vienas bei kitas jį parvež- j Zaparackienė. Velionis Juozas 

davome. j buvo pašarvotas Harris laidoji-
J. Tamošiūnas buvo turtingas j mQ koplyčioje9 Farmington,

" Michigan. Po pamaldų Dievo 
Apvaizdos šventovėje, buvo nu
lydėtas amžinam pc'ilsiui į Holy 
Sepulchre kapines.

Liko nuliūdę: mylima žmona 
Ona, sūnus Eugenijus, giminės* 
ir draugai.

Juozai, ilsėkis ramybėje!
Ant. Bukauskas

žmogūs. Kiek teko girdėti, jis i 
pats net nežinojo, kiek jis turi 
pinigų. Kiek žinoma iš jo'pasa
kojimo, pirkdavo stakus, lošda
vo palikimais. Po jo mirties, tur
to globėjai — St. Kaunelienė ir 
V. Tamošiūnas, pagal velionio 
valią, Waine State Universitetui 
Detroite paskyrė 40,000 doL;

Dail. Mikalojus Ivanauskas Vilniaus Vizija

VARDAN TEISYBĖS
mų išvadas apie rytų Prūsijos 
gyventojų tautinę sudėti, rašė, 
kad “pačioje pradžioje visos 
trys sritys — Sūdava, Nadruva 
ir Skalva (šalavija) —buvo gry
nai lietuviškos*’. Tą patį tvirti
na ir geografas dr. H. Brachelli 
(“Geographic und Statistik dės 
Koenigreichs Preussen”, Leip 
zig, 1869, 43 p.). Jis tik pabrėžė, 
šiaurinėje Maž. Lietuvos dalyje 
lietuviai yra vietiniai gyvetojai, i 
atseit lietuviai, o ne prūsai. It 
išvardina sritis, kur tie lietuviai 
gyventojai senakuriai gyveno. 
Tai Klaipėdos, Šilutės, Pakalnės, 
Tilžės, Ragainės, Pilkalnio, Sta
lupėnų, Gumbinės, įsrutės, Lab
guvos, Galdapės, Darkiemio ir 
tuose rajonuose, kuriuos nurodė 
dr. Tetzner’is. *

Simonas Grunau dar rašė, kad 
tų sričių lietuvių atstovai 1572 
m.J savo ištikimybę vokiečių 
hercogui prisiekė lietuviškai. O 
istorikas M. Stryjkowski’s, aiš
kindamas- Erazmos Stellos pra
nešimą apie lietuvių senienas 
Maž. Lietuvoje, priduria dėlei 
prūsų: “Reiškia, tai buvo lie
tuvių tautą (“Kronika polska; 
litewska, žmodska į wszystkiej 
Rusiji — Macieja Stryjkowskie^ 
go, 1840, 43 p.), - į

Tuometinės Tvankstės bei, Ka
raliaučiaus universiteto evang. 
teol. prof, d r. Liudvikas, Gedi-: 
minas, Martynas Rėza (1776 — 
1840), kuris, pasak Sauerwein’ą, 
buvo kaip ąžuolas drūtas ten 

gaikščiui buvo reikalinga^ su
skirstant užkariautą teritoriją 
rajonais. O kad Maž. Lietuvoje 
daugumą gyventojų sudarė he* 
tuviai, abejonių negali būti. Tai 
matyti iš kryžiuočių ordino kro
nikos, kurią 14-me amžiuje pa
rašė Petras Dusburg’as. Kroni
koje suminėta net 10 Maž. Lie
tuvoje gyvenančių lietuviškų 
genčių.

Pagal ordino aktus, XIII-XIV 
šimtmetyje buvo Maž. Lietuvos 
teritorija suskirstyta į sekančias 
sritis: į Pamedės, Pagudės, Var
nės, Notangos, Sembos, Nadru
vos. Skalvos, Karšuvos, Sūdu
vos, Galindos ir Bartos (Kušne
ris, “Pietr. Pablt. Etn. praeitis”, 
80, 82 p.; “Enc. Lit.”, IV t, 361- 
367 p.; žiūr. žemėlapį, sukurtą 
pagal dr. M. Toeppen’ą —/‘His- 
torisch - comparative Geographic 
von Preussen”, Gotha, 1958).

Aišku, Maž. Lietuvos padali
jimas, kaip įprasta okupantams, 
negi galėjo tiksliai atitikti vie
tos gyventojų padalijimui genti
mis. Tai natūralu. Betgi, pagal 
tuos sąrašus ir pagal pridedamą 
žemėlapį, jau galima spręsti ko-

prie “Priegliaus, Aismarės ir t kios giminės tenai gyveno ir kaip 
Kuršių Marių, 1809 metais drą
siai barė Maž. Lietuvos okupan
tus:

— Ainiai Armino, Prie švento 
kryžiaus,

jos vadinosi. Aiškiai matyti, kad 
tokios prutenių ir tokios prūsu 
giminės ten nebuvo, nors vokiš
kieji istorikai, archeologai, ultra-, j

j patriotiškai ir pronaciškai nusi- 
kuris jus mokė mylėti ir teikę, kaip, pavyzdžiui, prof. J.

gailėtis,
sakykit: kuo nusikalto ši
tauta, kuri
netrokšdama aukso ir užka- nėjo, jogei ten pirmiausia gyve- 
riavimų,
bet ąžuolynų tyliame pavė
syje... >

- garbino tik savo dievus?
Dėl ko jūs plienu šarvuoti
ėjot į jų kraštus
užgrobti Jų laukus, naikinti
jų šventyklas bei namus? Į byloja ką kitą. Graikų geogra- 

' Pravartu dar prisiminti, kad ras Claudijus Ptolomėjus, save 
raštuose antrame šimtmetyje 
prieš Kr., jau nurodė prie Sar-

I Vaigt’as, C. Engel’is ir kiti, iš- 
. kreipdami istorinius ir archeolo

ginius duomenis, būtinai įrodi-

nę gotai ir prūsų tauta, kuriai, 
esą, išnykus, teatsikraustė lietu
viai, ir tai įvyko XIV-XV šimt
metyje (C. Engei, “Vorgeschich- 
te der altpreussišchen Staeme”, 
Koenigsberg, 1935).

Seniausieji gi kronikininkai

nemažesni' grobikai rusai 1943 t 
'—33 metus per Maskvos radiją, 
kalbėjo, ]
tąją Lietuvą: __
tai kraštas nuo amžių lietuvių 
gyventas, jų prakaitu ir krauju

kreipdiantis į okupuo- mafijos vandenyno gyvenančias Į 
tuvą: “MSž. Lietuva — gentis. Pasak Ptolomėjaus, jos •

visos gyveno j rytus nuo Vyslos 
ir vadinosi gitonais, sulo'nais, ^ 7 V X v - • ' 1

laisvytas ir jo grąžinimas Lietu-. frugundijonais, finais, galindais, 
yai — bus tik menkas, palygintų I igiljonais, sudynais, stavanais, o 
medžiaginis ir moralinis atpildas 1 Vyslos žemupyje — venedais 
už laike tiek amžių patirtas iš , Gi I-me ą. Išganytojui gimus, ro- 
kryžiuočių ordino ir pačių vcf ’ menų istorikas Cornelijus Taci- 
kiečių neįkainuojamas medžią- į 
ginęs ir dvasines skriaudas. Ji . 
bus grąžinta Lietuvai! (Inž. V.; 
Žemaitis, “Sūduvos praeitis”^ 
1964 m., 108 p.).

Paskutinis kryžiuočių ordino 
vyresnysis ir Maž. Lietuvos val
dovas kunigaikštis Albertas, ra? 
šytame 1547 m. laiške Sembos 
vyskupui Polentz’ūi, prašė vys- j 
kupo sudaryti lietuviais apgy
ventų sričių sąrašą, kuris kuni-

tas visas Ptolomėjaus -išvardint 
tas gentis vadina aisčiais. O Stra- 
bonas ir Plinijus (I a. pr.’Kr.), 
remdamiesi Pitėjaus iš Marcelio 
užrašais, kuris IV a. pr. Kr. "bu
vo atsilankęs, prie Baltijęs jūros, 
šios jūros pakrantės gyventojus 

j ( pavadino guttais. Juos prof, dr 
s W. Pierson’as laiko lietuviais ii

t LITERA TORA, lietuvių Hteratūros, meno ’ ir * moksle 
. 1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 

| Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J, L Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip: pat K. Matusevičiaus ir V, 
J- Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
| M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. KaJubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
| kūrybos poveikslaia 365 pusL knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, raiytojos Ir tan. 
tinių Jokių 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 apraiy. 
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 
parduodama tik už 82.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauske 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai Ir Jų vertiniai J vokiečių Laba! 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina W.

• KĄ LAUMtS LEMU, rašytojos Petronėlės Orintaltės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir- 
maišiais bolievikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik 83. < i,

a JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti, kovotoju už žmogaus teise*.

f*
kad juos jokiu būdu negalima* 
sutapatinti su gotais tW. Pier
son, “Elektron oder ueber die 
Vorfahren, die Verwandschaft 
und den Namen der alten 
Preusses’*, Berlin, 1869).

P. I. Kušnerio minėtos knygos ' - 
79 p>L sakoma, kad apie “prus* 
si” pavadinimo kilmę pritašyta 
labai daug, bet dauguma tų aiš
kinimų — tik spėliojimai, kad 
“prussi” pavadinimą išveda iš 
lietuviško žodžio “rus”, kuris 
reiškia PRARAJĄ, IŠPJOVĄ 
UPES (pvz.,s Rusnė) ir kad to
kiu pavadinimu “rusnė” aptinka* 
ma dar XVI a. po Kr. Henne* 
berger’io žemėlapyje. Pagal šį 
spėliojimą, prūsai anksčiau gy
veno Nemuno (Nemono) žem
upyje palei Russą ar Rusnę. Bet
gi, visi tie spėliojimai nekreipė .,, 
dėmesio, jogei tie žemupio gy
ventojai save vadino ne prūsais, _ 
bet žemiečiais.

“Antras aiškinimas kalba npis 
tai, kad tautos ‘ prussi” pavadi
nimas kilęs iš pravardžiavimo, ' 
kurį tautai davė kaimynai len- ~ * 
kai (Kušneris, 79 p.). Esą, ais- ' 
čių kovos ginklai, pagal Tacitą* •*- 
buvo brūkliai, kuriuos naudojo 
ne vien smūgiui, bet ir mėty- -- 
mui. Tokie brūkliai lenkiškai va
dinosi .“proca”, iš kur čia, esą, ii 
kilęs tas “pruci” pavadinimas, 
o vėliau “prouci” pritaikytas 
tautai, apsiginklavusiai brūk
liais”.

Šią teoriją iškėlė T. Blell’is 
straipsnyje “Die Keule der heid* 
nischen Preussen” leidiny “Šit- •” 
zungsberichte der Alterthuitisge- 
sellschaft Prusia”; 1884-85, Koe- 
nigsberg; tiek pat ir S. Beck- 
herm, “Bewaffnung und Aus- 
ruestung der heidnisch-preussi- 
schen Krieger” leidinyje “Alt- 
preussische Monatschrift”, Bd. . 
XXXIII, H. 5-6, Koenigsberg, r4< 
1896. Tad štai kaip atsirado 
nesama prūsų tauta.

(Bus daugiau)

KOREKTŪROS PATAISYMAS ■

Š. m. Naujienų Nr. 4, trečia* 
me puslapyje atspausdinta “Visi 
privalome ginti savąsias žemes", 
penktoje skiltyję, 19-je eilutėje, 
skaitant iš skilties apačios, sa
kinio dalis ....patekę po rusų ku
nigaikščių sijonais, reik. skaityti 
....patekę po kunigaikštyčių si- 
jdnais....”, 1 v

g Ilgiausia iš visų simfonijų 
yra austrų kompozitoriaus Gus
tav Mahler kūrinys, parašytas 
1895 metais. Jos išpildymas tę
siasi dvi valandas 45 minutes.

- MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ <
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 |

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA N0REIKIEN8

e

50 metų studijavęs, kaip

Kaina $25. Kieti viršeliai.

1739 & Halsted St., Chicago, IL 60608

s lerxsriNGAi iipildoxi rkxptai • fannik mat saju 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKME

Atdara šiokiadieniais nuo
> Tat

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2737

D.? B OHLMAN. B-3- Tilrti®lnk^4

paraše 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.

f; Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ^6. 
f 

i
e BATTRINtS NOVELĖS, M- Zoečenko kūryba, J. Valaičio 

vertimo. 200 pdL knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina (X

Knygos gaunamos Nanjlenoe, 173@ So. Halsted St, Chicago 
IE K60S, Utakant 'UaJdonK
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Aiškėja Amerikos pasaulinė politika .
Per pirmuosius Reagano admnistrcijos metus ame

rikiečių ir ypač Vakarų Europos spaudoje, buvo susi
dariusi nuomonė, kad prezidentas Reaganas neturi aiš-. 
kiai nustatytos pasaulinės politikos, o tik reaguoja Į Įvy
kius. Jo pirmieji žngsniai pasaulinėje politikoje sulau
kė visą eilę nesėkmių, nes sąjungininkai ir neutralios 
šalys nenorėjo sueiti Į konfliktus su Sovietų Sąjunga ar 
jos satelitais.

Nekartą prezidentas Reaganas buvo reporterių pa
statomas i keblią padėti, kai teko atsakinėti pasaulinės 
politikos klausimais. Įprastai atsakydavo, kad savo už
sieniu, p^fitiką pradėięs nuo vidaus krašto ūkinio per
tvarkymo ir apsiginklavimo, nes be tvirtos ekonomikos 
ir ginkluotų jėgų persvaros negalima pradėti rimtos 
kontraofenzyvos prieš Sovietini imperializmą.

Tuo tarpu Amerikos ūkis Įgrimzdo'i gilų atoslūgi,, 
pradėjo kilti bedarbių skaičius ir deficitai, kurie atro
dė dar labiau pakirs Reagano administracios vidaus pla
nus pasaulinėje politikoje, tuo labiau, kad panašius ne
galavimus pergyvena visa 'Vakarų ‘Europa.“ '■ '

Pasinaudodamas Vakarų demokratijų pasunkėjusia 
padėtimi, Kremlius padėjo savo stiliaus taikos ofenzy
vą, kuri rado platų atgarsi Vakarų Europoje, palinku
sioj i neutralizmą ir vengiančioj konfrontacijos su Sovie
tų Sąjunga. Šiame kritiškame momente prezidentas Rea
ganas parėmė iniciatyvą ir pasiūlė Brežnevui atitraukti 
iš visos Europos raketinius atominius ginklus, kas už
tikrintų taiką šiame žemyne. Šis prezidento staigus ir 
meistriškai paruoštas diplomatinis žygis išmušė inicia
tyvą iš Brežnevo rankų, ir sukėlė dideli pasitenkinimą 
Vakaruose.

Iš šio prezidento ėjimo atsiskleidė jo numatoma pa
saulinė politika ir jos nustatymo metodai. Pirma, svar
biausiuose pasaulinės politikos sprendimuose iniciatyva 
išeina iš paties prezidento, o tik antraeiliai klausimai j 
paliekami Valstybės sekretoriui ar kitiems pareigūnams. 
Antra, prezidentas Reaganas nesitenkina užimti gyny
bos pozicijas prieš pradėdamas Kremliaus ofenzyvą bet 
kurioje pasaulio dalyje, bet išeina su drąsiu kontraofen-

zyviniu planu, kuriuo numato suardyti Kremliaus pla
nus.

Prezidento Reagano asmeniniai sprendimai pasau
linėje politikoje ir jos pritaikymo metodas itin išryškė
jo, Įvygdžius karinį perversmą Lenkijoje. Iki tol, tiek 
Carterio, tiek Reagano administracija laikėsi nusistaty
mo palikti patiems lenkams tarpusavyje išspręsti susi
dariusius ekonominius sunkumus. Prasidėjus Solidaru
mo sąjūdžiui, Vakarai Įspėjo Kremlių susitaikyti nuo 
invazijos, nes bus pritaikytos labai griežtos sankcijos, 
kas reikštų grįžimą Į šakojo karo laikus.

Tokiu būdu Lenkijos Įvykiai buvo pernelyg išjung
ti iš pasaulinės politikos, nes tikėtasi, kad Varšuvos vy
riausybė su Solidarumo federacija ir Lenkijos Bažny
čia suras bendro veikimo pagrindus sugriauto ūkio at
statymui ir iškovotų laisvių užtikrinimui, nepažeidus jė
gų pusiausvyros tarp Rytų ir Vakarų. —

Maskva negalėjo sutikti su tokiu sprendimu, nes tai 
sudarytų pavojų visai jo satelitinei imperijai. Pradėjo 
daryti Įvairiopą spaudimą Į gen. Jeruzelskio vyriausy- 
sybę, kad užgniaužtų Solidarumo veiklą ir atstatytų kie
ta komunistini režimą. Turimomis vakariečiu žiniomis 
Brežnevas asmeniniai Įspėjo gen. Jeruzelski, kad nuo 
šių metų pradžios bus nutrauktas kreditas už pristato
mas Lenkijai žaliavas ir naftą. Tuo pačiu laiku Solida
rumą užvaldę radikalūs elementai, ėmė reikalauti ir 
siekti pačios komunistinės santvarkos pašalinimo.

Varšuvos vyriausybė, pastatyta prieš tokią dilemą, 
apsisprendė paskelbti karo -stovi ir pavesti krašto val
dymą kariškių diktatūrai. Norėta užbėgti Įvykiams už 
akių, nesukeliant Vakaruose didesnės reakcijos. Tokiam 
planui pritarė ir rėmė Maskva, nors jai buvo rizikinga 
pasitikėti Lenkijos kariuomene.

Vakarų Europoje taip pat buvo svarstoma tokia ga
limybė ir teigiamai vertinta, nes Lenkijos kariuomenė 
buvo laikoma Lenkijos patriotine institucija, išlaikiusia 
senas lenkų tradicijas ir net palikusia karo kapelionus 
prie karinių dalinių. Išeinant iš šių samprotavimų, Įvy
kęs Lenkijoje karinis perversmas, Vakarų Europoje ne
sukėlė didesnių sukrėtimų. Netgi popiežius Jonas Pau
lius H nedelsiant atsišaukė Į ■ lenkų tautą, kviesdamas' 
susilaikyti nuo brolžudiško kraujo praliejimo^ kuo ne
tiesioginiai pripažino Įvestą karo stovi ir nuteikė Soli
darumo unijas masiniai nesipriešinti prieš karinę dik
tatūrą.

Visai kitaip Į visą reikalą pažvelgė prezidentas Rea
ganas. Jis prieškalėdinėje kalboje pasmerkė gen. Jeru
zelskio įvykdytą smurtą, kaip nusikaltimą paneigiant 
Helsinkio sutarimus ir pareikalavo artimiausiu laiku at
statyti iškovotas Solidarumo laisves ir teises bei paleis
ti visus sulaikytus ir internuotus. Savo reikalavimus pa
rėmė gan griežtomis sankcijomis prieš gen. Jaruzelskio 
Įvestą karinę diktatūrą, kurią nuo savęs sustiprino uos
tų krovėjų unija, atsisakiusi iškrauti ar pakrauti Len
kijos laivus.

Praslinkus kelioms dienoms, prezidentas Reaganas 
pasakytoje amerikiečiams kalboje apkaltino Sovietų Są
jungą už Įvykdytą karini smurtą Lenkijoje ir pritaikė 
pirmąsias sankcijas, reikalaudamas pagal Helsinkio su
tarimus atstatyti lenki jo j e panaikintas pilietines laisves 
ir teises. Drąsus prezidento žygis paskatino popiežių Jo
ną Paulių II atvirai paremti Solidarumą, kas jį pastū
mėjo Į kenfiktą su esama" Lenki jos karine diktatūra, ko
munistine partija ir netiesioginiai su Maskva, ko anks
čiau vengė

Restauruota Traky pilis

BUVO VISAI KITAIP NEGU

mo tarpe prasiveržimą dėl Si
mo Kudirkos išdavimo sovie
tams ir t.t.” K. ■ • . '

Į visus šiuos A. Gečio nukry
pimus nuo teisybės ir skelbia
mus absoliučiai neteisingus pra
simanymus; atsakau jiem visiem 
iš eilės;

Daug metų buvęs VLIKo' val-

Naujienų dienraščio 1981 m. 
gruodžio 11 dienos laidoje įdėtas 
A. Gečio savo bendradarbiams 
bendraraštis, rašytas lapkričio 
11 dieną. P. Gečys pitkinasi 
VLIKu ir ALTu, kad šios abi 
institucijos nepritaria amerikie
čių komercinei kompanijai, Ka- į 

liforriijos pabaltiečių lygos-pa- * 
samdytai, jungtis į Pabaltijo
tautų Jaišviiiimo darbą. Iš VLI- dybos aktyvus ticepirmininkas 
Ko ir ALTo pasisakymų supran- .ir kartu reikalų vedėjas, h.eži- 
tama, kad šios dvi Organizacijos I naV nevieno atvejo, fcąd. VLIKas 
daugiau pasitiki šalvimi rr lietu- ‘ 
vfų visuomene, negu samdiniu, 
šiame taip svarbiame Lietuvos 
aisvinimo darbe. ‘ v

Bendraraštyje pasakyta: “Per 
daug stebėtis dėl tokio VLIKo 
;r ALTo elgesio nereikia, nes 
panašiai šių institucijų elgtasi ir 
praeityje. Bijodamos prarasti 
laisvinimo darbo mč'nopolį ir nu
stoti aukų forma gaunamų lesa, 
šios dvi institucijos priešinosi 
JAV LB-nės formaliam Įsijun
gimui į laisvinimo srities veiklą 
(Kada tai buvo ? — JA.), kovo
jo su RezdHūcijų Komitetu, ter 
mozavo lapkričio 13 d. žygį į __
Jungtines Tautas, stabdė jauni- eiti į JT ir, kad šio krašto poli

' kada nors būtu pašlšakęs prieš 
JAV LB pastangas, dedamas 
Lietuvos laisvinimui. Priešingai. 
VLIKas vi^ą. laiką, kaip rr Ka
nados LB, į sOvo politines kon
ferencijas ’kviesdavo ir tlAV LB.

Dėl rszolruciju komiteto dar
bų VLIKas nebuvd, priešingas. 
Jo pirmininkas dr. A.. Trimakas 
dargi raštu pasveikino komiteto 
pastangas, ir palinkėjo geros 
sėkmės. Tiktai patyręs, kad Se
nato užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Fulbreitas dėl rezo
liucijos turinio susitarė su Vals
tybės Departamntu ir toji rezo
liuciją jau nieko neįpareigoja

Prezidento Reagano drąsus žygis privertė sąjun
gininkus užimti aiškią poziciją Sovietų Sąjungos atžvil
giu, nes Lenkija atsidūrė pasaulinės politikos centre, kur 
bus netolimoje ateityje sprendžiami tolimesni santykiai 
tarp Rytų ir Vakarų.

tiką yra T^iti į JT klausi
mais, kurie vyriausybei žinomi, 
jog -j*e nepraeis, VLIKas visai 
uutilo. Kaip gerai žinome, rezo
liucija taip ir paliko be eigos.

Į PršMirtn sustoti ties lapkričio 
13 d. žygi n į JT. New York© ke
turi jauni ir energingi vyrai — 
A. Mažeika, Miklovas, R. Kezys 
ir A. Budreckis, susitarę, ėmėsi 
organizuotis tam žygiui. Jų or
ganizacinis centras buvo VLIKo 
ir Lietuvos Laisvės Komiteto 
būstinė, šių institucijų adresas 
buvo ir žygininkų adresas. Ten 

, dirbo' žygininkų raštininkės, pir
miau Sandanavičiūtė, vėliau Al
dona šilefleaitė. Jos naudojosi 
VLIKo rašomąja mašinėle ir -ra
šomąja medžiaga. Kasdieną į čia 
ateidavo vienas kitas, o kartais 
ir visi kemri žygininkai. Žygio 
pradžioje reikėjo ji:ms pinigų. 
Jie atvyko pas mane į butą, tai 
buvo' šeštadienis ar sekmadienis 
ir prašė $500. Suabejojęs, kad 
VLIKas, veikdamas pagal są
matą ir/tokiam reikalui neturė- 
damas-kreditd, -greičiausiai ne
galės jų pageidavimo patenkinti. 
Todėl pasiūliau jiems vykti pas 
Tautos Fondo pirm. prel. Joną 
Balkūną ir, -kai TF sąmatos ne
turi, gal ir galės jiems duoti-tuos 
$500. Apie-tai tuojau telefonu 
painformavau ir prelatą Balkū
ną. Prelatas jieins padėjo ir sa
vo asmeniška rizika davė prašo
mus 500 dol. Žygiui pasibaigus, 
jie paskolą gražino. Žy^’je da
lyvavo visi VLIKo nariai, o pfėl. 
Balkonas pi*ie JT pasakė pagrin
dinę kalbą. Netrukus, du žygio - 
vykdytojai R. Kezys ir A. Bud- 
reckis buvo’ įtraukti į VLII^o 
valdyba.

■ - . . v . a; į i
Ponas Gįečy, kai višiiofnem- 

;nė|-pr^anižąęijos vadovas skel-, 
bia tokią netiesą, ji yrą ue kas; 
kita, kaip visuomeninis krimina
las, didesnis negu šmeižtas. Ar 
tai dera “visuomenininkui” taip 
ženiai kristi į desperaciją?

Dar dėl jaunimo ir Simo Ku
dirkos. Kai jis buvo rusams iš
duotas, netrukus ■ New Yorke 
Įvyko didelis jaunimo suvažiavi
mas reikalui aptarti. Kelį VLI- 
Ko.žmonės taip pat jame daly
vavo. Malonu buvo pasidžiaugti 
jaunuolių užsidegimų, ko. su
sidarė nuotaika, kad Kudirkos iš- 
vadavimas greitai turėtų pasi
sekti. Trumpai ir aš tariau savo 
žddj,- atkreipdamas jaunimo dė
mesį į lai, kad ką jau komunis
tas rusas sugriebė, beveik.nieko 
nebeątiduod

Tačiąu, kai Kudirką rusams 
išdavė Šio krašto pareigūnai, ląi 
Amerikai tenka visa atsakomyi 
bė už išdavimą. Todėl visomis 
jėgomis reikia spausti. JA V val- 

(Nukėlta į penktą puslapį;

J. Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS 
NUSIBASTYMUS

(Tęsinys)
Teisingai ir vertai Bronys Raila pakeden- 

davo J. Gliaudos raštus, gal tik išskiriant vieną 
atveiĮ, kai nagrinėdamas nepavykusį Los Ange
les Dramos Sambūrio “Čiurlionio” vaidinimą, 
kaltę skyrė vien autoriui, plačiau nepažvelgda
mas i režisierės darbą ir atsakomybę.

Dabar laikai pakrypę visai Į priešingą pusę: 
“Dirvoje” tas viskas yra dvynukai: J. Gliaudą 
ir J. Gliaudą. Jiedu iš kelių atvejų mėgino “at
siskaityti”. Br. Raitei atskaičiuoti ir Įkirsti. Tik, 
deja, labai menkavertiškai. Ne rimtomis kriti
komis, bet gliaudiškomis pogrindžio ir kitokio
mis pakandomis,

Į šią Br. Railos ir J. Gliaudos santykių by
lą Įsimaišė ir prof. S. Žymantas “dialogo” pa
skaitoje, mesdamas palyginimą, esą, Br. R. raš
tai tai ne Gliaudos “Agonija”, kurią per vaka
rą galima perskaityti.

Vakaras vakarui nelygus. Kas eina, kaip že
maičiai sako, su rištomis gulti, vadinasi, kai tik 
f aulo leidžiasi, tam vakaras trumpas, o kas 
mėgsta vak uoti, tam vakaras Ilgesnis, gali dau
giau Ir perskaityti.

Pagaliau ir skaitymas skaitymui nelygu: 
viepta* sugebu, gročiau skaityti, o kitam tą pa

čią knygą perskaityti reikia daugiau laiko. Ta 
proga galiu papasakoti vieną savo patirties at
sitikimą. Po Klaipėdos sukilimo paminėjimo Tau
tinės S-gos skyriaus pirmininkas, diplomatinių 
gabumų žmogus, J. Jurkūnas kvietė, kad atvyk
čiau Į būsimą J. Gliaudos knygos “Simas” -pris
tatymą.- Mano atsakymas “dėkui” ėjo kartu su 
pastaba:

— Knygos ne tik kad dar neskaitėte, bet ir 
nematėte, o jau reklamuojate, kviečiate prista
tymo sueigom Vadinasi, perkate katę maiše.

Pono Jurkūno atsakymas buvo nepaneigian
tis to fakto, jog dar knyga nė nematyta. Tačiau 
temos aktualumas skatinąs teikti dėmesio.

“Simas” žymiai plonesnė knyga negu “Ago
nija”, bet vistiek nepajėgiau per vakarą per
skaityti. Gal 30 puslapių perskaitęs ją numečiau 
ir šviesą nakties ramybei užgesinau. Ir pykte
lėjau ne ant autoriaus, bet ant tos patriotinės 
leidyklos, kad tokį kalbos ir sintaksei? jovalą iš
spausdino. Tačiau per keletą vakarų ‘^Sbtną” 
perskaičiau.

Maniau, kad S. Žymanto pavartota Br. Rai
los ir J. Gliaudos raštų palyginamoji metodika 
nebuvo profesoriška, o tik paprastas žmogiškas 
noras gnybtelėti gero draugo oponentui.

Kybartų aktai
Prof. Žymantas perskaitė daugybę citatų iš 

Br. Railos politinių raštų, tai savo komentarais 
pamargindamas. Daug liesta laisvojo pasaulio 
lietuvių politiniai bei laisvinimo junginiai arba 

veiksniai: diplomatijos šefas S. Lozoraitis su va
dinamaisiais Kybartų aktais, Vlikas ir Amerikos 

‘Lietuvių Taryba.
Pasakojo paskaitininkas, jog Lietuvos laisvės 

kovos kelių ir metodų skirtumai atsiradę nuo pat 
pirmųjų pabėgėlių dienų. Br. Raila, kaip S. Žy
mantas aiškino, iš pat pradžių laisvės kovų centrą 
numatęs pačioje tėvynėje.

Lietuvos nepriklausomybės teisinis tęstinu
mo iŠlaikymaš esąs Kybartų aktai, bet patys 
lietuviai tą tęstinumą sugriovę, išstodami prieš 
Kybartų aktus ir prieš S. Lozoraitį. Ir čia S. Žy
mantas išskaičiavo žymiausius to tęstinumo grio
vėjus: ilgameti Vliko veikėją Vaclovą Sidzikaus
ką, Naujienas ir Draugą, kuris kartą net parašęs, 
jog S. Lozoraitis lygu nuliui. Teisinis tęstinumas 
esąs suardytas, bet ir daugelis Vaclovo Sidzikaus
ko tarptautinės politikos pranašysčių neišsipil
džiusios. • '

Į pabaigą paskaitininkas, remdamasis prof. 
Mykolo Biržiškos pasakymu, jog herojus liko na
muose. nepritarė pasisakymams prieš santykių 
palaikymo su Lietuvoje likusiais tautiečiais; 
ypač, ėsa, palaikytini santykiai su tenykščiais 
Lietuvos patriotais, jaukinant juos prie nepri- 
ktensortros Lietuvos idealo.

Paskaita skaityta, kaip žinome, gegužės 
16 d. Netrukus mūsų spaudoje pradėtos serijos 
Straipsnių apie 1941 metų laikinąją vyriausybę. 
Susidaro Įspūdis, jog ne Vaclovas Sidzikauskas, 
ne Naujienos ir ne Draugas buvo toji aukštoji 
užtvara,, per kurią S. Lozoraitis nepajėgė Kybar 

tų aktus permesti Į tarptautinės politikos kiemus, 
bet esama dar ir kito žymaus šlenkščio, tai laiki
noji vyriausybė, kurios min. pirm. K. Škirpa nie
kam kitam nepriklausomos Letuvos tęstinumo 
nepripažĮsta.

Štilistikh ir drumsti verpetai
Prie paskaitininko stalo atėjęs Pranas Vis

vydas pasisakė esąs literatūros mylėtojas. Kal
bėsiąs apie Br. Railos raštu stilistiką. Apie save 
dar pridėjo, jog pirmoji Br. Railos raštu knyga 
jį sužavėjusi. Po “Laumių juostos” autoriaus 
markė dar labiau jo akyse pakilusi. (Laumių 
juosta — tokio vardo Br. R. raštų knyga, išleista 
1966 m.).

Kalbėdamas apie naujosios Br.R. knygos pava
dinimą, Pr. Visvydas aiškino, jog versmės — tai 
laisvė, verpetai — kėlias, debatai Citatomis pa- 
skaitimnkas ifiustravo, kaip jis sakė, Br.R. saki
nių eleganciją ir p’ulkų štiaų. /

Gegužės pradžioje, prieš Br. R. knygų losah- 
gelečiams pristatymo pavakarę, “Draugo” diėft- 
raštis išspausdino K. Galmanto parašytą “Vers
mių r verpetų” recenziją — “Drumstų verpetų 
sūkuriuose** Paskaitininkas Pr. Visvydas, pati- 
sakęs kalbėsiąs apie Br. Railos raštų stilių, tuose 
pats sau pasirinktuose rėmuose nebesu tilpo: 
trumpai-šokosi prieš “drumstus verpetus”,. tar
damas, jog jie, kitaip sakant, tas Galmanto strai
psnis ne vietoje.

(Bus daugiau)
I ...... u®-. > ....
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Šitas šėtoniškas suvedžiojimas yra pastatytas ant Raštui ir 
mokslui priešingos ir su protu nenutinkančios teorijos, kad žmo
gus sąvd viduriuose turi “sielą”, galinčią gyventi atsiskyrus ir be 
kūno, ir kad kūnui mirus toji “siela” pasiliiĮfjsppja *if (įali lėkti, ar 
plaukti, arba būti nunešta į kokią nors kitą YUtią stovį. Ant 
šitos teorijos yra pastatyta didžiuma prietaringų svajonių, kurios 
vargino sumišusią žmoniją per daugiau kaip šeš.s tūkstančius 
metų. Ir šitie prietarai didžiumoje dabar yra priežastimi beveik 
visur esančio netikėjimo į Dievą. Iš tikrųjų Biblija teisingai pa
sakė, kad šėtonas yra suvedžiotojas ir melagis!

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

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St-, Chicago, IL 60637
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ip ’ V(H v DARGIA 
9YOVTGJAX CHIRURGAS 
• v klinike

.A»dlclnat #r>kt&riut

dienom** 
kat rrtn MUdleni 8—3 vU

OR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt 103rd Street 

Valandos pagal s uju taringą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 

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

rikrinB akis Pritaiko r kiniu?

t&ON Ab SEJLBUTIS
INKSTŲ. rŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGU# 
2654 WEST 43rd STREET

Valandos: antrad. t—4 popie'

BUVO VISAI KITAIP 
NEGU PARAŠYTA

(Atkelta iš 4 psl.)
džią, kad imtųsi Kudirkoj gel
bėjimo akcijos.

Ta prasme buy.o ir kitų kal
bėtojų pasisakyta. Tame valdžios 
spaudime dalyvavo ne tik veiks
niai, bet ir visa lietuvių visuo
menė. Ir dėka to, nors ir po ket
vertų metų, tikslas buvo pasiek
tas — Ęudirka atvyko į savo 
gimtąjį kraštą.

Kiek aš žinau, asmpuiškai ypa
tingai daug Kudirkos išvadavi
mui padirbėjo Daiva Kezienė ir 
Gražina Kiilikauskaitė Pagalie- 
nė, pas kurią Kudirka tuojau ap
sigyveno. Pirmą atvykimo die
ną, savo' kaimyno Kulikausko 
bute ir aš susipažinau su Ku- 
dirkais.

žmonių išmintis sako: “Melas 
turi trumpas kojas”, pone Gečy!

Juozas Audėnas

— Specialistai apskaičiuoja, 
kad krašto apsaugai trims' me
tams reikės 750 bil. dolerių.

Evangelikų padėtis lietuvių tąutoje
(Tęąipys)

Panašios minty? buvo skelbia
mos per gausiai pasirodžiusią 
katalikišką spaudą, sukėlusią 
tremtinių masėje dominuojantį 
siiikinimą, kad tik per katali
kybę gali Lietuva atgauti savo 
nepriklausomybę, nes sudaro pa- 
aulinę galybę, kuri tik viena 
’ali nugalėti bedievišką kdmu-
aizmą. Neigi tautininkų, libera-' 
ų ir net kairiųjų sluoksniuose 
imta susigyventi sū mintimi, kad 
atgavus .Lietuvos nepriklauso
mybę, mažiausiai per pirmą de
šimtmetį kraštą'valdytų katali- 

. .iškos partijos, kaip dominuo- 
anti politinė ir idėjinė jėga 
autoje. ~
Tokioje susidariusioje nuotai

koje buvo mestas obslsis — kas 
nekatalikąs, tas nelietuvis, kuris

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS.-nd a s brupĮąis. nąprivąlome 
i viską ąnbemĮrinū ,ir visu? lietu
ves kątąLkni luąiųoti vienu 
Pisiu, j^-aip LĮ. taupą žydų tra- 
jęuijpf ipsL buvo atsiradę pa- 
visą-ąi lie'uviai, kurie rUikuC- 
h 1. avo gyvybėmis gelbėjo 

, žydas nuu ^anaik niuio. G»p ir 
ięiuviai evangelikai buvų sura
dę katądkų vęikėjų, ir net pa- 
skira's atvejais dvasiškių tarpe 

i ^avo uĮįarėjias. kurių pagalba 
* oe vienai evangelikas ar ištisa 
^rupė pasinaudojo.

Tačiau net tautininkų ar libe
ralų tarpe buvo keįiajju sampro- 
tąyjlįai,' mažai nutolę nuo kata- I 
likiškų. Jie pripažįstą, kad lai- 
<ųėjųs' Lietuvos reformacijai, 
i tuvių tąutą būtų atsidūrusi 
žymiai geresnėje padėtyje. Re- 
le.ųiaĮų religija būtų sudariusi 
stiprią užtvarą prieš katąlikiš- 

, kos( lenkų kultūros veržimąsi į 
1 lietuvių tautą, taip pat abispir- 

41 RPgi rusjl ir vokiečių įtakas, 
U-S sudarytų pąj^ią užtvarą 
prieš provoslavijų ir liutero- 
nizmą.

Pi'ipažinaami religijai labai 
-y&rų yęlksmą tautos., gyveni
me, ypač tautininkai apgailesta
vo reformatų tikėjimo ’pralai
mėjimą, išeidami iš grynai tau
tinių samprotavimų, bet laimė
jus katalikybei, tenka skaitytis 
su realybe. Lietuva, būdama 
maža ir apsupta priešiškų ir ga
lingų kaimynų, gali išsilaikyti 

rikos zonoje, kurią pravesdavo 1 vį€r? darnidje vienybėje, kurią 
kariškių skirti tikrintojai, todėl skaldo ir ^ologųų gau 
Išvengta masinio evąngslikų pa- i &unias- a a^S’ r Qrui ai sa- 
šalinimo iš DP stovvklų. Jie vė- ’ vo nuopelnai lietuvių tautai 
v , .. i . * .. . v įrodė -savo tauru patriatjzma, tailiau turėjo teisę emigruoti į uz- T /•. ■
- - ! v. i . i-- i r vardan Lietuvos vienybes ir u:- juno kraštus, kur galėjo įkurb . ” ' A-.. c? c rirvvyAe ImvALi n (cit Ak

savo lietuviškas parapijas ir 
kultūrinės veiklos centrus.

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226,1344

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

i

, šioje zonoje buvo išskirti iš DP 
stovyklų tarp 12:15 tūkstančių 
lietuvių evangelikų, daugumoje 
kilusių iš Klaipėdoj krašto. Pa
prastai evangelikams būdavo 
prikergiami esesinipkų, gestapi- ( 
ninku ar nacių kolaborantų kal
tinimai, kuriais remiantis, buvo 
pateisinami kpmi|ętų pašalinimo 
sprendimai.

žymiai gęriąy? tscreeningavi- 
mo” procedūrą susiklostė Ame-

4330-34 SO. CALIFORNIA AYE2HJE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Ofiso telefonas 774-2&SC

DE R K KAUSTYMAI

Leidimai — Pilu* apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Char# 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-80W

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija

5025 CENTRAL AVĖ 
St. Petersburg, Fla. 337K1 

Tel. (813) 321-4200

HEART
i FUND

js buvo šaukiami evangelikų 
nuaidėjo.per visas DP stovyklas Bažnyčių Sinodai, kuriuose bu- ■> . . .. I .____ l___ __ ’J_ ;_____ _

įrodė savo taurų patriotizmą, ta: 
vardan Lietuvos vienybės ir g:- 
bovės turėtų atsižadėti nuo save 
šekantizmo ir įsijungti į bendrą 
tautos išpažįstamą katalikų ti

žiame nelemtame laikotarpy- kėjimą. Liberalinio nusistatyme

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOi

2533 W. 71st Street
a 1410 So. 50th Ave., Cicero
V . Telef. 476-2345

Apdraustas perieraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376^996

SOPHIE BARČUS
ZADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

transliuojamos iš mūšy studija 
Marquette Parka.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos AidaF
KAZĖ BRAZDŽIONyTI

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro. 1

Visoc laidas ii WCEV stotie*.
banga 1460 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p
ii WTIS stotie*. 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629
TdeL 778-5374

J

?IRKITE JAV TAUPYMO BONUS

r surado labai našią dirvą 
renianlų ir pabėgėlių tarp:.
u6.ų valdomoj zonoj “screen- 

agąi" (atsijo'jimai . netinkamų 
elementų) buvo pavesti stovyk- 
ų komitetams, kuriuos daugu

moje sudarė katalikiško nusi- 
stalymo nariai. Rszulfate, vien

SOFIJA MIKOLATHS
(Gįnųisi MARTINKŪTĖ)

Mirė 1982 m., sausio 9 d., šeštadienį, 7:15 vai. vakaro,! 
sulaukusi 85 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Upynos para-| 
pijoj, Vitogalio kaime 1896 m. rugsėjo 3 d. Mirė Lemonte.l 
.Šventosios šeini ynos senelių prieglaudoje. i

Paliko nuliūdę: sūnus Allan Michels, jo žmona Eleo
nora, pusbrolis Aleksas Alutis, penki anūkai ir daugelis gi
minių, draugų bei pažįstamų.

Į Daugelį kartų buvo nuvažiavusi į Lietuvą. Visas parsi
vežtas dovanas paliko Balzeko muziejuje.

Vietoj gėlių, prašoma aukoti švęnldsios Šeimynos senelių] 
[prieglaudai. Buvo lakūnų Dariaus ir Girėno giminaitė, auko
jo skridimui per vandenyną.

| Kūnas pašarvotas Lane Funeral Hoųię, 3700 W. 63rd 
[Street. Galima lankyli pirmadienį, nuo 6 iki 9 vai. vakaro. 
Į Antradienį, sausio 12 d., »:45 vai. ryto'. bus lydima iš 
(■koplyčios į šv, M. Marijos- Gimįmo parapijos bažnyčią, o po 
(gedulingų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių 
(kapinėse.
‘ Visi a.a. Sofijos Mikolai t iepės giminės, draugai ir pažįs- 
Itami nuoširdžiai kvečiami dalyvauti laidotuvėse ip suteikt, 
(jai paskutinį patarnavimą ir atą^yejĮĮįpuuą.
| Nuliūdę lieka: Sūnus, šeima irt gulinės..
[Laidotuvių direktoriuj Lane Funeral Home. Tei. LU 2-2000

milini

R. VILIAUS
ŲI Wll

veikėjai kvietė evangelikus 
jungtis į j’U( eiles, nes jie esą 
daug šviesesni ir pažangesni už 
katalikus. Gi socialistai visai 
nesidomėjo religiniais klausimais 
-ir evangelikų padėtimi.

Tokiose aplinkybėje turėjo 
evangelikai i;škJii išeities. Iš
mesti iš DP stovyklų maž.ietu- 
viai ir didlietuviai, pasinaudoję 
repatriacijos teisėmis, nuėjo 
ieškoti užtarimo pas vokiečių 

kur rado prie
glaudą ii- duonos kąsnį Liku
sieji evangelikai stovyklose ėmė 
organizuotis ir ginti savo teises 
lietuviškoje bendruomenėje. Ne
radę tvirtesnės atramos .pas sa
vus tautiečius, surado kelius į 
pasaulines protestantų Bažnyčių 

nas nusistatymas buvo pasireiš- ' organizacijas ar pas vietines vo
kęs tautininkų tarpe, kai tuo kieęiy protestantų bažnyčias, 
tarpu liaud.ninkai ir seteialistai J 
laikėsi nuošaliai, savo spaudoje savo1 padėčiai 
nepasisakydami šiuo skaudžiu

vo' svarstoma susidariusioji pa
dėtis ir ieškoma sprendimų. Bu
vo pradžioje kreiptasi į lietuvių 
. o J imlus veiksnius, ar pradėju
sią veikti Lietuvių tremtinę 
bendruomenę, bet be ypatingų 
rezultatų. Pavieniai (lietuvių vei
kėjai net darydavo priekaištus 
reformatams, ksm jie užstoja 
evangelikus liuteronus, nes pas-! 
tarieji išpažįsta vokišką tikėji-' protestantus, 
mą, per balsavimus Klaipėdos 
krašte parodę savo’ provokišką, 
o vėliau ir pronačišką nusistaty
mą. Reformatai bent turėtų lai
kytis' nuošaliai nuo liuteronų, 
nes lietuvių tautoje yra laikomi 
tikrais lietuviais. ’Toks išskirti-

omk '

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. I^aina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite" pin^ūC 

tokiu adresu: '
Naujienos. 1739 S. Halsted SL, Chicago, IL 60608

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VAhCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

f ei. ; 652-5245
I'KIJŲ KOPLYČIŲ) LAlDuJLMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE i GEORGE SUKINI

Aikštes automobiliams pastatyti

kur rado supratimą ir pritarimą

(Bus daugiau)

•tVVIŲ

** i;*.

i
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^OSB MIES’*

ĄJLjĮMVV E*j Um «

Gyveno Brighton Parke

Mirė 19S2 im sausio 11 d., pirmadienį, 2:35 vai. ryto,

e. j. ridiką?
« F < I -> F & - % - |

•mcm -» HAjUSTED STREK

BUTKUS VASAITIS
With Ave. Cicero 0 r»4 OLtmpu

5 — Naujienos, Chicago, 8, UL Tuesday, January 12, 1982

PETRAS BIELIŪNAS
*<• <’ALIFnKNl/< «'į r,., Afav»U> i .X577

GEORGE F RUDMINAS
'819 So QTUAN1CA AVE Tel.- YArd. 'Mt58 UK

sulaukęs QU mptų amžiaus. Gimęs Chicagojc.
Amcnkoje išgyveno 32 metus.
Paliko nuliūdę; žmdna Antoinette Kalys, gimusi Malin; 

rys posūniai — Edward Vaiintis, jo žmona Petronė; John 
/alentis, jo žmona Bonny, Joseph Valintis; du anūkai — 
Steven ir Sheri; Lietuvoje liko sesuo ir dvi anūkės — Eglė 
r Andrea; du brefliai — Karolis ir Edvardas su šeimomis; 
Vokietijoje sesuo Milda Schwarmin su. šeimą; kiti giminės, 
draugai d pažįstami.

Prikrausė lįiytės. Joniškiečių, Zapasiskiu, šakių ir Su- 
/a'.kiečių klubams.

Kūnas bus pašarvotas Eudęikio Gaidas-Daimid koply- 
Eoje,‘ 4330 Stx California, antradienį, 2 vai. popięt.

Trečiadienį, sausio 13 d., 10 vai. ryto, bus lydimas iš 
teplyčios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po 
jeduLngų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių 
Kapinėse. - - • ’ • .

Visi a.a. Jono Kalio giminės, dcaugaį ir pažįstami nuo- 
’MwWlSF'lfWW^ffi'PdaN'vauti laidotuvėse ir suteikti jam pas- 
<utlnį patarnavimą ir atsisveikinimą.

I Nuliūdę lieka: žmona ir giminės.
- h x -■ * • *

I^a’dotuvių direktorius Gaidas-Daimki. Tel. 523-0440.

uMBULANSG 
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ST. CATHARINES, ONT.
GEROJE NUOTAIKOJE SUTIKOME NAUJUOSIUS METUS 

JUOZO IR MARIJOS PAUKŠČIŲ REZIDENCIJOJE

St. ('atharines būnant msžai 
lietuvių kolonijai ir neturint 
ruoša v s salės, numanoma iš- 
k.lm’ngai suruošti Naujųjų me
tų sutikime/. Paskutiniu rnetu 
tą pramoga pradėjo ruošti šei 
mu ratelyje. Dauguma lietuvių 
turi įsigiję naujus nsrnus ir įsi- 

s patalpas rūsiuos?, 
;s po pusšimti sve- 
cataInas turi ir po

LIETUVIAI KELIAUJA
# i

rautos Fondo atstovas St. Ca- 
tharinėje Jonas Dcrvaitis su šei
ma prieš Kalėdas išvyko kelioms 
savaitėms į Floridą, pasišildyti 
smilėje ir šiltame vandenyje pa

raošę erdvi 
sutalpinant 
chį. Tokias 
nai J. ir M

Kostai

oricš kek

arl.

o pas dukrą ir žen- 
Paulių Prelkus i 
išbus porą mė-

ir 
ir

Ona Sakalauskai

<*a

tą P.amonč
Kaliforniją 
nes.ų.

Eugenijus ir
lies praleisti išvyko į Chica- 
pas savo draugus.

J. šarapnickas 4

ir s:
! ne- CICERO
maiS' Cicero šaulių kuopa “Klaipė

da” sausio 24 d. ruošia Klaipėdos 
atvadavimo minėjimą. 10 vaL 
30 min. bus pamaldos Šv. Anta- į 

parapijos bažnyčioje ir tuo
jau po pamaldų — minėjimas pa-

•• > i rapijos 'salėje: Algio Regio pa- ' 
’ - ita “Mūsų pareigos Mažajai 

vai” ir solistės Aldonos;
. ...l is mažlietuviu dainos.; A

bus renkamos
Pasiuntinybės Wash- * 
*_? remontui. Šauliu * 
■ipėča” šiam reikalui

■ Į ir “Naujienų” pa- 
.amai $25.

aukos

Lukšio” šaulių ky
kas Adolfas setik. s. Vui 
bo, kai paminėjo, kad š.
ir Izabelei Baronams su 

32 metai nuo jų vedybų. T 
ga p.p. Petrui ir Lzsbeki Baro
nams sudainavome ‘Ilgiausių 
metų”. Be to, talentinga dekia- 
matc’rė Stasė Verbickaitė-ZuI)- 
vickienė padeklamavo vedybų 
reikšmei skirta kūrini. Sigitas 
Zubrickas akordeonu pagrojo 
valcą. Vėliau jis pradėjo groti 
liaudies ir kariškas dainas. Tos 
dainos taip išjudino dainų mė
gėjus, kad dainavo sutartinai 
lyg būtų paruošti programai iš
pildyti. Esant gerai nuotaikai, 
svečiai tik trečią valandą ryto 
skirstėsi į namus.

PASSBOOK 
SAVINGS.., 
the best wsy ta savvegularty!

Ccr.pwa&d

?G3 _

TE3
3%

. ROAD

veteranai
mis.

Visus kviečia dalyvauti Cicero 
ALTo skyrius.

F 3 ę r

lauskas

-j rusų kCmunizmą ir okup. Lie-'

“Draugas" 1 rr. : u.:
29 d. duoda trumpas b ra;.l. •< 
svarbesnių įvykių iš 1981 m. va-i 
sario mėnesio. Pati pirmoji žinia j 
yra: “Karinis marinų teismas! 
nuteisė buvusį mariną Rcberl;

i Garwood už kolaboravimą su 
priešu Vietnamo karo metu”. . •

I Reiškia, Amerikos karo teis
mas kolaboravimo su priešais 
nepripažįsta. O kaip mes, lietu-

j viai? Ko mes bėgom e iš Lietu-

L:etuvos Nepriklausomybės pa- 
Į skelbimo minėjimas Ciceroje 
‘ įvyks vasario mėrr. 6-7 d.d. Vas- 

<ario 6 d. 2 vai. prie Cicero mies- ‘ 
to rotušės šauliai iškels Lietu
vos tautinę vėliavą, kuri išbus 
visą savaitę. Miesto valdybos ’ 
pareigūnas perskaitys proklama
ciją, skelbiančią vasario 6-13 Lie-! 

tuviu savaite.- i . , , . o .j vos ir nuo ko mes begome ? Ar 
. t tas viskas jau praeitis, pamirš- 

Vasario 7 d. 10 vai. 30 minJ ta, o’ Lietuva jau yra laisva? 
pamaldos šv. Antano parapijos ’ Jau dabar galim bendradarbiau- 
bažnyčioje ir tuojau po pamaldų ti su priešu ir važiuoti į pavergtą 
— minėjimas parapijos salėje. ’ Lietuvą su komunistų Vilnies 
Nalbės žurnalistas Vytautas Kas- 1 suorganizuotom ekskursijomis? 
niūnas ir dainuos solistė Eglė Aišku, valniui pardavę savo sie- 
Rūkštelytė. Dalyvaus JAV kare lą gali laisviau pasivažinėti ir 
----------------------------------------- daugiau pamatyti ir pabūti visą 

mėnesį. (Velnias taip pat gundė 
Kristų. “Parpuolęs”, sakė, “pa
garbink mane ir viską tau ati
duosiu”.)

Bet ar dera mums taip elgtis? 
Mes visi esame prisiekę kovoto
jai prieš mūsų tautos pavergėją

sss lis f©r
finandns 

F AT CU3 lew RATS 
S

nvsuRLj

feiKl 
and Loan

CHICAGO, ILLINOIS fflSZ

Pbosei llrjisls 7-7747
Ihur.9-8 Sat. £-1

SUBURBS SINCE 1905

-UNO RAŠTAI
<?.i įdomius gydy-
•t jo atsiminimuec

_'39 nsl_, liečia 1905
:o jaunas dienas ir

______________ 88.00
£>r. A. J. Gusse j

grožis. Kie
Minkštais viršeliais, tik

jų priežiūra, sveikata ir
84.00
83.00

Dr. A. J. Gussen - - AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
G*lima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

82.00

17Sf So. HALSTED ST., CHICAGO, IL <0«0J

jienų numeryje
Reškiu pagarbas, 

Juozrs Mitkus 
Los Angeles, Calif.

tuvos lietuvius išdavikus, kurie J 
savo broliams lietuviams yra į 
žiauresni už okupantą. O jei kas ; 
tos kovos atsisakė, sulaužė savo j 
priesaiką ir tapo kolaborantais, 
lai visi to'kie išverstaskūriai pri
valo būti teisiami kaip ir Ame
rikos k: ’ ’ ’

Rcbert Qarwood.
Antanas Marma

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE | 
IR LIETUVOJE BŪNA PROB
LEMA: NORIU VESTI, BET...

i Gerb. redakcija! Gal ir juo
kingas pasirodys jums mano 

j laiškas, bet ilgai svarstęs ryžaus 
i parašyti, kas “guli ant širdies” , 

Nesu gražuolis — toks, kokių 
tarp mechanizatorių dauguma. 
Man trisdešimt dveji metai, ta
čiau ligi šiol šeimos nesirkūriau. 
Ne, ne todėl, kad jos nenorėčiau. 
Su pavydu žiūriu, kaip mano 
bendraamžiai veda savo atžalas 
į kolūkio darželį kaip prie jų 
namų krykštauja vaikai. Vis 
dažniau išgirstu pašaipų žodį 
“senbernis”. Mama, ir ta priki
ša, kad esu nevykėlis, kad jai 
seniai ne pagal jėgas namų 
ruoša.

Pasiguodžiu tuo, kad kolūkyje 
ne aš vienas ssnbemiauju. Maža 
merginų kolūkyje.

Mūsų ūkis 'priemiestinis, tad 
kolūkio pirmininkas mums pu
siau rimtai, pusau juokas meta:

— Ko snaudžiat, vyrai-? Vež
kit mums marčias iš miesto.

Neslėpsiu, buvau susiradęs 
miestietę. Patiko jai mūsų dvi-

j aukštis namas, gėlvnas prie jo, 
an-s^kolaborantas marbi “žiguliai” garaže,'šviežias pie

nas su medum, bet kai pakvie
čiau su kauptuku paravėti run-

REAL ESTAI
Kamai, tmi — Pardavlmvi 
UAL ESTATE FOR SALI

Mamai, Imi — Far4aviM«i 
UAL 1ST ATI FOt. SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS lt'.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS ■
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DL Tel. 847-7747. f

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYAAAS 

• 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 Chieagcs miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose, troli, 

garantuotai ir sąžiningi L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

Naujieną Redakcijai
Gerbiamas Redaktoriau,

Jūsų redaguojamame dienraš
čio Naujienos 1981 m. kovo mėn. 
1 d. Nr. 44 buvo patalpintas 
keršto pykčiu dvelkiantis raš> 
nelis “Los Angeles šaulių kuo
pos naujas vadas”.

Anuomet perskaitęs minėtą
rašinėlį, laikiau jį, kaip laikraš- Ar^ mane-augino mama, 
čio puslapius teršiančiu niekalu, I ' - -

® 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar-kelių, suraukė nosį, girdi, pa-1 7. t? ® c i š-o rnnv- , . . ,, . quette Parke. Sena kaina $o2,000siurps rankos ir siuvykloj šilkų ’ * 

nesučiupinėsianti. Nenorėjo ji ir 
kitų darbų dirbti. Tvarte jai 
trošku, o' ir aš pats jai nafta at
siduodantis. Kalbino, kad persi- 
kelčiau ę į miestą. Atsisakiau. 
Taip ir atsisveikinom su Birute.

Kiti mano draugai šią proble- > 
mą šisprendė paprastai — pali
ko kolūkį išvyko į miestą ir ten 
vedė. Aiftaip padaryti negaliu.

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4445 So. ASHLAND AVI 5 

Tek 523-8775
g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

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

čio puslapius teršiančiu niekalu, senatvėje palikčiau,
nekreipdamas daug dėmesio, ka-1 ūkyje staėiaus namą,
dangi panašių reiškinių dabar I ye^’au sodą, kad visa tai palik--, 
apstu -mūsų periodikoj. Tačiau, j č’au? Pagaliau aš esu kaimo iš-
kai nuogirdos, gal pėdų mėty
mui, pasiekė mane, kad būk tai 
esu to' rašinėlio autorius, esu pri
verstas pareikšti, kad iš ivso jau 
eilė metų, kai nerašau jokiam 
laikraščiui ir minėto Naujienose 
rašinėlio “Los Angeles šaulių 
kuopos naujas vadas” nesu ra
šęs bei Naujienoms siuntęs.

Prašau šitą mano pareiškimą 
atspausdinti artimiausiame Nau-

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:
Tel.: 735-4048

SUSIVIENUJMaS LIETUVIU AMERIKOJE 
yr* seniausia, didžfausir ir turtingiausia lietuviu rratemalinė ar- 

gxnkadja. lietuviam* ištikhnail Tarnaujanti jau per 92 metu*.

SLA — atlieka Griniui darbus, gelbsti Ir kitiema, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — išmokėic daugiai tatp AŠTUONIS MILIJONUS dolerį 
4Ddr±udu savo nariams.

8LA JCA ndefto p^lixx na-

.lAXl

CLA— apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimu^ neinančio 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

ELA — valkus tpdnindžia pigia terminuota apdraudė u5 
$1,000 apdraudos iuma ‘•’Wa tik SLOG me two

SLA — kuopę vyra visoje lietuviu kolonijose. Kreipkftėt 
J savo apylinkės SLA kuopų veikė] u* jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti.

Gallte krelptb far tierial 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCf OF AMERICA

Tat Oil) UJ mS

VALDIS REALTY 
2644 W. 69th Sb 

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

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

ALVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue' 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

j augintas, ir man čia viskas mie
la, sava. Aš gerai uždirbu, turiu 
mechanizatoriaus specialybę... 
Turėčiau šeimą, galėčiau sakyti į 
— esu laimingas.

Anksčiau buvo- madoje pirš 
liai. Jie padėdavo kurti šeimas.- 
Atgyveno tokia forma. Piršliai padėti teisininko Prano ŠULO 
dabar dažnai už vestuvių stalo oaruoštą,— teisėjo Alphonse 
susipažįsta. Buvau tokiose ves- WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
tuvėse ir nejučia pagalvojau: ne išleista knyga i su legališkomis 
pro šalį būtų ir dabartiniais lai- * 
kais turėti gerą piršlį. Gal kita
me, tolimesniame kolūkyje dau
giau' merginu yra, gal ūkio va-; 
dovai sugeba taip tvarkyti, kad 
ir vyrų, ir mę'krų netrūksta.

Kai pagalvoju, kad .prabėgs 
dar metai kiti ir mano gyvenime 
niekas nepasikeis — liūdna pasi
daro. Nežinau, gal dėl to kiek ir 
pats kaltas, gal. per daug darbo 
žiūrėjau, per mažai pasižmonė
davau. O gal dar nusišypsos 
laimė?

Suprantama, adreso savo pa
rašyti negaliu. Kai kam gali at
rodyti, kad pasireklamuoti no
riu. O aš noriu tik viend — kad 
ir kiti pasidalytų mintimis, ką 
daryti, kad ūkiuose netrūktų ir 
merginų, ir vaikinų.

Simas J.
Alytaus rajonas

(Iš Europos Lietuvio)

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug

A. TV ERAS'vl >■ . - ■■■_ - \ v - 'J
Laikrodžiai Ir brangenybe

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West š'Htt Strap? 
T»L REpublk 7-1*41

--------:--------- --1
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. N EDAS, 4059 Archer Avenu«,
Chicago, HI. 60032. T»l. YA 7-5980

formomis.
Knyga su formomis gauna

ma Naujienų administraeijox-

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

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

kymai, 184 psl. Kaina 85. 
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

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

INCOMl TAX SERVICE
«59 S. Maplewood. Tol. 254-7*5
Taip pat daromi vertimai, gimini,

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapelia, Afenf 
S20«4 W. 95th n 
Bvatf. Park, 111.

Farm H? anč CasuaiJy

© Pagerinimui daržovių ar 
pupelių Sriubos skonio, įdėkite 
trupučiuką krapų.

Helps Shrink 
Swelling Of * 
Hemorrhoidal 
Tissues 

caused by inflammation 
Doctors have found a medica- • 
tion that in many cases rives 
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 H9, No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

“TUŠČIAS NAMAS”
“Laikas yra atėjęs” — skelbė 

Jėzus, — “ir Dievo Karalystė 
priartėjusi; atgailaukite ir tikė
kite Evangeliją!”

Kviečiame visus pasiklausyti 
šios įdomios temos šiandien 
8:45 vai. vakare per “Lietuvos 
Aidus” radijo banga 1450 AM. 

’ Sekmadienį per Sophie Bar
čus radiją, banga 1490 AM, iš
girsite “Apvalymas”.

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Užgimęs lais
vas”. Prisiusime dovanai.

Lithuanian Ministries, 
P.O. Box 321, 
Oak, Lawn, Ill. 6045-1

a Nicės mieste, Prancūzijoje, 
teisėjas prašė keturis kaltina
muosius atsistoti. Jie ne tik pa
šoko nuo savo sėdynių, bet ir iš
bėgo iš teisnio rūmų. Trys jų 
buvo pagauti, o vienas ištrūko.

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL

AdvoKxtai

GINTARAS P. ČEPtNAS
Darbo valandom: nuo 9 vaL ryt*
. iki 6 vaL vak. Šeštadieni nra

9 vaL ryto iki 12 vaL <L 
Ir pasai ruMtarima.

TU, 77&-5162 arb» 778-51P
»4» We«t S3rd Strtel

CWeaco. ID- S0$2f

WINTER 
OVERCOAT.

Tuėsday, January 12, 1982




