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TAIVAN AS NEGAUS PAČIŲ NAU
JAUSIŲ JAV KARO LĖKTUVŲ

GERI SANTYKIAI SU PEKINU SVARBU NE TIK JAV 
-VYRIAUSYBEI. BET IR PAČIAM TAIVANI !

WASHINGTON, DC. — Pre
zidentas Reaganas pirmadienį 
nustebino ne tik Kongresą, bet 
ir kabineto- narius, politikus -bei 
užsienio diplomatus. Jis paskel
bė, kad Taivano yyriausyliei ne
parduos pačių naujausių Ameri
kos' karo lėktuvų, kaip buvo pa
žadėjęs rinkiminės kampanijos 
metu ir pakartojo prieš porą 
mėnesių. . -

Prezidentas, tvirtino,.kad-Tai
vanui nėra jokio pavojaus: Nie
kas nesirengia įsiveržt] į Tąiva- 
ną, tpdėl jam-nėra -joki J reikalo 
naujausių lėktuvų. Taivanas 
gaus iš Amerikos visas reikalin
gas dalis turimiems lėktuvams 
ir. tankams, bet negaus naujau
sių lėktuvų. .

Tvirtinama, kad šiuo atveju 
daimėjo sekretorius' Haig. Jis 
pažymi, kad Amerikai ii pa
čiam ‘Taivanui naudingiau geri 
s.antylųąi^sp^P^inų..p k

' J. Holdridgepokalbis 
.• • • daug padėjo ’

Valstybės sekretorius Haig pa
siuntė’ savo pavaduotoją John 
Iloldridge į'Taivąną, o' vėliau į 
Pekiną,. Išsiaiškinus - įsiveržimo 
pavojų iš abiejų pusių ir primi
nus Tengo Hsiaopingo užtikrini- 
irią, kad Kinija nevartos jėgos 
Taivanui pulti, priėjo išvado’š, 
kad’Taivano baimė: yra be pa
grindo. ' - -r' - ‘

J. Holdnngė įstikiao, kad Tai 
vanui visai hebe reikalingi patys 
naujausi Amerikos lėktuvai. Jei 
būtų puolimo pavojus, tai tada 
galima, būtu .tuo reikalu kalbėti, 
be t tokio • pąvoj aū s nėra.. Kini j a 
prižadėjo' nesiveržti į Taivaną ir 
nasii engia'to daryti. •

Išaiškinus šitą klausimą, John 
Iloldridge patarė neparduoti 
naujų lėktuvų Taivanui. Sekre
torius A. Haig įtikino prezidentą 
keisti savo ankstyyesnes pažiū
ras ir neparduoti prižadėtų lėk
tuvu Taivanui.

Pardavus modernius lėktuvus 
Taivanui, visai be pagrindo įsi
temptų Kinijos ir JAV santy
kiai. Geri santykiai ne tik JAV 
ir Pekinui yra naudingi, bet 
taip pat ir Taivanui. »

— Pagerėjus . santykiams su 
Pekino valdžia, JAV doleris ge-. 
rokai pakilo. Kinija patenkinta, 
kad prez. Reaganas nutarė ne
parduoti ginklų Taivanui.

— Izraeliu advokatė Felicia 
Langer Jįvfilina, kad Aba Ein vi
sai nekaltas, nėra jokių įrodymų, 
kad jis bombą būtų padėjęs.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $388;

SOVIETAI ATMETA 
AUSTRALŲ PROTESTĄ

Tasmanijoje leidžiamas biule
tenis Baltic News (1981 m. rug
sėjis) praneša, kad Sovietų Są
jungos ambasada Kanberoje at
sisakė persiųsti savo’ vyriausybei i 
Maskvoje Tasmanijos Bažnyčių 
Tarybos laišką, kuriame išreikš
tas susirūpinimas dėl Marijos 
Taikos Karalienės bažnyčios , 
Klaipėdoje uždarymo I960 me
tais. 1U81 xxū birželio 17 d. iš
siųstame laiške kalbama apie 
'‘religinės laisvės - pažeidimą”. 
Po savaitės gautame atsakyme 
ambasada aiškinasi, kad bažny
čios- pastatą, jau daugiau kaip 
20 metų naudoja Vilniaus Fil
harmonija, jį įsigijusi pagal LS
SR valdžios • nuosprendį o Klai
pėdos katalikai naudojasi kitu 

apaštalu. . . ' . . ■ -
L Baltic News ragina saso skai- 
Ftytojus nenustoti kėlus Klaipė
dos bažnyčios klausimą spaudoj 
"ir rašyti-Australijos parlamentu 
nariams. Taip pat /kviečiama ra
šyti - padrąsinančius paramos 
laiškus Klaipėdos bažnyčios ko
miteto pirmininkui šiuo adresu: 
USSR, Lietuva, -23o80Q Klaipė
da, Tarybinės Armijos'41’tof Sau- 
norins Jonąs. ’U/• Į -g "(Elta)

, ŽIEMOS ŠALTIS
, . UŽMUŠĖ-6.5
CHICAGO. III. — žięmos®- 

čiai tiek paspaudė visoje šiau
rėje, kad silpnesnes širdis turin
tieji nepajėgė’ Šalčiui - atsispirti.

Apskaičiuojama, kati nuo šal
čių paskutinėmis trim dienomis 
gyvybės neteko .65 žmonės. Spe
cialistai tvirtina, kad labai šal
tas oras greitai paveikia žmogų. 
Reikia viską daryti, kad ne
įtrauktum labai šalto oro į plau
čius. Orą reikia traukti tik per 
nosį, kad jis, kol pasiekia plau
čius, šiek tiek apšiltų.

Blogiausias yra šaltas vėjas. 
Jis neša ne tik šaltą sniegą, bet 
jis šaldo odą.
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Amerikos ir Kanados šiaurėje iškrito pusantros pėdos sniego.
Tai davė progos šunims pavežioti maitintojus.

ITALAI SUĖMĖ IŠ KALĖJIMO
PABĖGUSIĄ “TERORISTE” - /

POLICIJA PAS JĄ RADO RAŠTELĮ, PRANEŠANTI 
' APIE REIKALĄ KELTLS KITITI

KALENDORĖLIS 
« * 9 \ \

Sausio 13: Ilarijus, Algaudas, 
Maingaila, Basmata, Galėt*

Saulė teko 7:16, leidžiasi 4:42.
- a > *} ■ » .

Oras Saitai, gali snigti.

Sekr. Haig įtikino preziden
tą neparduoti lėktuvų Taiva- 

nui, nes salai negresia 
joki pivojus.

ROMA, Italija. — Italų vidaus 
reikalų ministeris paskelbė, kad 
policijai pavyko sučiupti Franką 
Musį. Ji buvo' laikoma kalėjime 
netoli Veronos. Praeitą savaitę 
buvo išversta kalėjimo siena Ir 
keturioms “terorsitėms” pavyko 
pabėgti iš kalėjimo.

Susidarė įspūdis, kad italų 
policija pametė pabėgusias. Tuo 
tarpu pirmadienį Franka Muši 
jau ir vėl patekd*į policijos ran
kas. Pasirodo, kad -jinai nešėsi 
raštelį,'kuriame pranešama apie 
reikalą keisti butą.

Panelės Muši policija nepaleis, 
kol neišaiškins, kaip tas raštelis 
pateko pas ją ir ką rengiasi su 
juo daryti.

Generolo Dozier žmona 
neatpažino rankų

Raudonosios grigados paskel
bė generolo Dozier tardymą ir 
jo paveikslą. Generolo žmona 
malė josios vyro fotografiją, bet 
kai geriau įsižiūrėjo į jo rankas, 
tai priėjo išvados, kad rankos 
ne pagrobtojo. Ji abejojo, kad 
tai būtų buvusios jo rankos.

Kai paskui sekliai atnešė pa
didintas rankų nuotraukas, tai 
penia Dozier tuojau pareiškė, 
kad tikrai tosios ne jos vyro 
rankos.

Policija iš naujo krečia Mila
no ir Veronos apylinkes. Į poli
cijos rankas pateko vienas as
muo', padėjęs pagrobti generolą 
James Dozier. Policija stengiasi 
grobikus sučiupti.

Italų policija įspėjo 
generolą Dozier

Vidaus reikalų ministeris taip 
pat paskelbė, kad Amerikos ka
inom enės vadovybei gresia pa

vojus. Italų policija turi žinias 
apie “raudonųjų brigadų” veik
ią ir net planus.

Italų policija visą mėnesį 
prieš generolo Dozier pagrobi
mą įspėjo Amerikos kariuome
nės vadovybę, kad Raudonosios 
brigados nariai rengiasi pagrobti

abu svarbiausius Amerikos ka
riuomenės vadus Italijoje. Poli- . 
cija patarė generolui Dozier ap
sisaugoti, kad vėliau nebūtų už
pultas visai netikėtai. Taip ir at
sitiko — generolą Dozier Rau
donosios brigados -nariai pa- 
grobė. : A' • - .

Antras įspėjimas buvo Nea
polyje esančiam Amerikos laivy- 
no viršininkui. Policija patarė 
ir jam apsisaugoti, kad jo neuž
pultų ir nepagrobtų.

PRADĖJO ĮTARIAMO 
TERORISTO BYLĄ

TEL AVIVAS, Izraelis — Teis
mo tardytojai pirmadienį pra
dėjo nagrinėti teroristo Zlad 
Aba Ein bylą. Sėdi trys teisėjai, 
kurie klauso Abu Ein atsaky
mus.

Abu Ein 1979 metais atvyko 
į Ameriką, čia jis buvo suini 
tas, laikytas kalėjime, o praeitų 
metų pabaigoje atvežtas į Izrae
lį ir atiduotas teismui. Ameri
kos valdžia, prieš atiduodama 
Aba Ein Izraeliui, išsiderėjo iš 
Izraelio’, kad atiduotąjį teis civi 
linis teismas, ne kariškas.

Izraelio prokuratūra tvirtino, 
kad Aba Ein 1979 metų gegužės 
mėnesį padėjo bombą Tiberias 
rinkoje, kuri užmušė du žmones 
ir sužeidė 39. Aba Ein pareiškė 
teismui, kad jis jokios bombos 
Tiberias mieste nepadėjo. Jis 
gyveno Banalia miestelyje, kar
tu su savo’ broliais ir seserimis, 
Tiberias mieste nebuvo ir jokios 
bombos nepadėjo.

— Korsikos gyventojai norėtų 
gauti autonomiją laisvai tvar
kyti savo' reikalus, bet Prancū
zija kreivai žiūri į šiuos reika
lavimus.

— Gen. Jaruzelskis nežino ko
kių priemonių imtis, kad Lenki
jos darbininkai pradėtų dirbti. 
Jis žino, kad kareiviai ar karo 
teismai neprivers jų dirbti.

Sekretorius įtikino užsienio reikalų minis- 
terius pasmerkti Sovietų sauvalę

MASKVA NORI, KAD VAKARAI NESIKIŠTŲ 
Į LENKIJOS VIDAUS REIKALUS

BRIUSELIS, Belgija. — JAV 
Valstybės sekretorius Alexander 
Haig pirmadienį įtikino Šiaurės 
Atlanto Sąjungos valstybių už
sienio reikalų ministerius apie 
nuolatinį' Sovietų valdžios kiši
mąsi į Lenkijos vidaus reikalus. 
Sovietai privertė Lenkijos ka
riuomenės vadovybę paskelbti 
karo stovį ir sutrukdyti laisvą 

Į krašto gyventojų nuomonių pa- 
s sikeitimą įvairiais lenkų ūkio, 
j teisės ir visuomeninio gyvenimo 
1 reikalais.
j Pirmadienio vakare užsienio 
reikalų ministerial, 14 balsu 'k 
prieš vieną, nutarė pasmerkti 
Sovietų Sąjungą už nuolatinį ki
šimąsi J [.enkijos vidaus reika
lus ir už pastangas varžyti peli
tinę laisvę Lenkijoje. Balsavo 
visi užsienio reikalų ministerial

šunion viena Sovietu valdžios 
žingsnį po’ antro, įtikino minis- 
terius, kad tai yra ne lenkų ka
rių nutarimas, bet Sovietų val
džios spaudimas į lenkų prem
jerą ir kariuomenės vadus.

Sovietų valdžia keliais atve
jais manevravo lenkų pasienyje, 
prie Lenkijos traukė ne tik So
vietų ginkluotas pajėgas, bet ir 
Čekoslovakijos bei Rytų Vc’kie- 
tijos; vyriausias Varšuvos pakto 
valstybių pajėgų ginkluotų pajė
gų vadas keliais atvejais skrido 
į Lznkiją ir spaudė premjerą Ja- 
ruzelskį bei kitus kariuomenės 
vadus, kad imtųsi priemonių 
prieš Solidarumo uniją, sustab
dytų propagandą prieš lenkus 
komunistus ir uždraustų unijas 
be komunistų vadovybės.

Lenkai sudarė Kariu kemite-
išskyrus Graikijos premjerą ir

reikalavo, kad šiaurės Atlanto
Sąjungos? valstybėsy^garantuotų

:k:ėkvienos valslyb^yncliečiamy
be. Premjeras Papandreou žino, 
kad jis kelia skirtingą klausimą

' j ir kad šių dviejų problemų nę-j
j galima suplakti, bet jis reika- j aiškinti prez. Reaganas su Brež-

I nevu, kaip pranasax’o V. Vokie
tijos kancleris Schmidt.

TŪKSTANČIAI LENKŲ BĖGA užsienio reikalų ministerį
NUO VISLOS VANDENŲ 

' ~ 'VAftMfVA/ Lenkija. — šiattpj 
rėš Amerikoje spaudžia šaltis ir 
krinta sniegas, tuo tarpu Kali
fornijos vakaruose ir Lenkijoje 
šic’mis dienomis labai smar-, 
kiai lijo.
, Lietus buvo toks smarkus, 
kad Vislos žemupis • aptvindė 
didžiausius žemės plottis. Vy-1 
riausybė apskaičiavo, kad 12,000 
lenkų buvo priversti palikti savo 
namus, ūkius ir galvijus; kad ga 
lėt išsigelbėti nuo 
Vislos vandenų. .'sekretorius Haig, keldamas vic-

Vanduo pakilo ne tik sietine, 
bet ir visame Pabaltijo pakraš- j 
tyje. Pajūryje pūtė labai smar-i 
kus ir šaltas vėjas, šimtai žmo-1 
nių peršalo. Visi laukia, kol van- | 
duo šiek tiek atslūgs ir galės ' 
grįžti j savo laukus, kad pama-' 
tytų, kas ūkiuose ir soduose Ii j 
ko. Šaltis ir smarkus lietus pa-( 
lietė dešimt provincijų, esančių 
visame Baltijos pajūryje. Vy- ( 
riausybė apskaičiavo ,kad apie 
10,000 lenkų liko be namų.

Į galima suplakti,
I lauja savo’.

Paaiškėjo, kari sekretorius jti -j 
, Jno visus užsienio ministerius 
pasmerkti Sovietų Sąjungą dėl 
įvykių Lenkijoje. Sovietų val
džia tvirtina, kad amerikiečiai 
ir Vakartį sąjungininkai kišasi Į 

pa u usiu icnky vidaus reikalus, tuo tarpu

MALAIZIJOS MINISTERIS
DAR GYVAS

KUALA LUMPUR. Malaizija.1 
— Prieš tris dienas buvo pa
skelbta žinia, kad Malaizijos už-Į 
sienio reikalų ministeris Garza 1. 
fcafle žuvo lėktuvo nelaimėje. 
Lėktuvas, artėdamas prie Kua
la Lumpur trenkė į kalno pa- i 
kraštj ir nusiritę/ į gilumą. Lėk
tuvo nepavyko surasti ir pa-1 
skelbta, kad visi trys keleiviai 
nelaimėje buvo užmušti.

Antradienį rastas lėktuvo lau
žas. Du keleiviai užmušti, bet 
užsienio reikalų ministeris gy
vas, jau atsigavęs ir atsikvėpęs. 
Pasirodo, kad jis buvo laimin- į 
gas, nes susilaužė liktai ranką. 
Jis džiaugiasi, kad išliko gyvas.

— Dabar aš turėsiu progos 
paskaityti mirties pranešimus, 
mano šeimai pareikštas užuo-. 
jautas. Matysiu, kas užjautė ir 
ką pasakė... — kc’mcnlavo mi
nisteris.

— Morton Grove apylinkė nu
tarė niekam neleisti savo apylin-
kėje nešioti ginklų.

tą Lenkijai gelbėti, suėmė 4,000 
.Solidarumo unijos veikėjų, bet 
darbininkų nepajėgė priversti 
dirbti. Lenkijoje padėtis nera
mi. Streikas baigtas, bet gamy
ba neprasidėjo. Prezidento R a- 
gano sankcijos turės įtakos į So
vietų valdžią. Klausimą turės

— šiaurės Atlano Sąjungos 
valstybės paspaudė ne tik Sovie
tu Sąjungą, bet ir Lenkiją. Spau
dimas bus stipresnis, jeigu ne
leis So'iidarumo unijai laisvai 
veikti.

TAIWAN
<- ■ .■ I & ■ /

Keelung* 

©TAIPEI 

Shulinkou Į

Taichung

o Hualien

Pescadores 
Islands

Kaohsiung

U.S. Boses

Area 
13,866 Square Miles 

(Maryland-Delaware: 
12,634

Population 
14,781,000

Pennsylvania: 
11,793,909

Taivano vyriausybė nepatenkinta, kad prezidentas 
Reaganas nutarė neparduoti Taivanui inodemiau-
šių lėktuvų, nes Kinija nesirengia Taivano pulti
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
v

Dėsto DON PILOTAS

tik 8.4 tel. Šimtui žmonių.
• Amerikoje per metiu 

10,728 žmonės buvo nušauti 4^1 
to, kad šaunamieji ginklai 
vidutiniškai kontrefliuojami. Ban 
dftai ir gangsteriai ginkluoti iki 
ausų. i

LARKAS MAIKIO TĖVUI Don Pilotas

Ai skaitei aną dieną Naujie- jau buvo padrukavota, prie bal
uose kaip ponas Adomėnas da
rė pas;vaikšcioj’mą, po Chicagcs 
miesto ccentrą. kai ten vyko 
lenkų Solidarity demonstraci-j 
jos? J L. pagal daktaro Balio re- į 
ceo ą pra>ikrapstęs akis, susira- Į 
uo lenkų didikus ir jiems prisi
statė kaip lietuvių reprezentan
tas.

Smarku^ jis vyras. Aš girdė
jau jį kartą per Lietuvos Ai
dų Brazdžionytės vedamą radiją 
aiškinant, kaip jis radęs iš uni
jos su lenkais laikų profesorių 
parašytas knygas, kuriose lietu
viu lenkai išsigina. Ppnas Ado
mėnas įtaigavn lietuvius takias 
lenku neteisybes stengtis atitai
syti. Turint galvpje, kad sovie
tai stengiasi lietuvių istoriją 
taisyti, ją pridengiant rusų ku- j 
niigaikšcių sijonais, reikia ma- i 
pyti,, kad ponas Adomėnas, da-; 
lyvaudamas lenkų didikų drau
gijoje. papeš ąūkštyn ponių 
spadnyčias, kad šokant krokove- į besides 
ką padelkų aptai netabaluotų • Adomėnas besistorotų. Linkėji- 
apdink čevetykuč. Kad jam Į 'n-i Maikiui. Iki kito karto, 
vyktų istorijos yacįovėlius ištai- 1 Judu gerbiantis Žemaitis, (iš 
syti, sunku patikėti. Nes ka> Mažraidės).

to popieriaus žodžiai smalos juo
dumu yra prikibę ir jie ten 
tiks.

Aš turiu savo lentynoje V. 
Daugirdaitės Sruogienės parašy
tą istori os vadovėlį, iš kurio 
eš savo sūnų mokiau, kad jis 
žinotų apie savo kraštą, kuria
me jis gimė ir, būdamas 6 me
telių. Amerikon su tėvais ątva
žiavo. šiame vadovėlyje yfa nu
rašyta daug ko apie lietuvių — 
lenkų vienybę, apie kurią len
kai savose knygose kaip nori 
ta;p tegu rašo, bet lietuviai ge
rai žino, kad jie tqs “vienybės” 
iš lenkų užtenkamai patyrė, to
dėl sunku patikėti ar ponui 
Adomėnui pavyks jos daugiau 
įpiršti.

Lietuviai gali su lenkais mies
to centro demonstracijose ben
drai pašūkauti, bet jau į tokią 
uniją, nuo kurios lietuviai taip 
daug kentėjo, jie su lenkais ne

nežiūrint kiek Ponas

nutarė uždrausti tokį neapgal
votą aktą.

© Maži automobiliukai ne
saugūs, ypač užsienyje gaminti. 
Susidūrimo' su didele mašina ap
veju, jie subyra į šipulius. Dėj'! 
ekonomijos mažosios mašinos 
turi didelį pareikalavimą, bet 
jos pavojingos greitkeliuose.

q Vienas žodynas sako: “Te
rorizmas įstatymais yra drau- 

t džiamas kaip netvarkos aktas, 
Į organizuotas pasikėsinimas nu- 
! versti valdžia”. Kai kurie žmo- i cj nės tvirtina, kad “netvarkos ak- 
j tai*\ . nukreipti prieš despotišką 

’. aidžią, pasiteisina ir įstatymų 
.nesulaužo.

ĮLEISTAS supuolimas

Pasikalbėjimas 
Plaikio 
su Tėvu

žinomas pirklys Hamburge j 
Guenther Seberberlich padova- • 
nojo savo sužadėtinei, daininin
kei Nanei Gualdi brang-ų “Mer
cedes” firmos automobilį,.

Pirmutinę kelionę tuo automo
biliu ji atliko į radijo stotį, 
kur sudainavo vęliausią melodi- j 
ją: “Mano vyras daug kvailes
nis už mane”.. • 

* * *
KEISTENYBĖS ANGLŲ 

KALBOS TARMĖSE

Vienas meksikietis laikrašti
ninkas, besilankydamas Londo
ne, paklausė britų'premiero Ho
me, Jiodėl jo pavardė tariama 
“Hume”, o nę “Home” kaip ra
šome.

“Prisibijau, kad negalėsiu to 
jums išaiškiąti. Anglų pavardės, 
kurios vienodai rąšornos, dažnaį 
skirtingai ištariamos” — pareiš
kė Sir Ąlep Ęouglas Home.

*

Už PPRĄ BLOGU

"Tarybų” Lietuysjjp kopiu- 
nistų lęjdžiapias 
“Švyturys’ 1
per eilę
broliškus
Varšuvą.

J'aip iš
Tačiau, I
Maskvą praktikavo link Vil
niaus plėšikišką politiką, ir pitalistus kaip darbininkų iš- 
nepraleisdavo progos jį api-i naudotojus. Bet jis pats kapitą- 
plėsti. I listas. Chicagoj turi savo namus,

J kitus Floridoje,, ten žiemas pra
leidžia. Aš paklausiau;

— Ar buvai Sovietų Sąjungo
je, ar žinai kaip^įniones ten gy-

fortas yra Į 
o tvirtovė

žurnalai 
’ tikina, jog Vilnius 

šimhnečių palaikęs 
ryšįps sp Maskva ir

tikrųjų galėjo būti, 
kaip Varšuva kaip ir

*)*

KARIŠKAI KALBANT
— Koks skirtumą^ tarp for

to ir tvirtovės?
— Pirmiausiai, 

vy šk o s g i nū n ės, 
— moteriškos.

— Kuris iš jų pavojingesnis? •-
— Aišku kad moteriška 

tvirtovė, nes ją sunkiau nutil
dyti.g Frontininkų frontas, ypač 

jų editorialų rašytojai, daug dė
mesio ir pastangų skiria prieš 
“Naujienas”. Atrodo, kad netu
rėtų ko rašyti, jeigu nebūtų

• Vienas Kanados laikraštis 
paskelbė, kad Amerikoje gamin
ti “karštieji šuniukai” 
Dogs) gerai pagaminti iš 
liekanų, sveiki ir skanūs.

C Federalinis Fondas

(Hot 
mėsoms

skiria 
aukas už kultūrine veiklą, o Lie
tuvių Fondas — pagal politinį- 
vėją.

• Ąrnerikoje, pavyzdžiui, yra

• Illinojaus seimelis legaliza
vo mažus kulkosvaidžius nešioti, 
žinoma, su leidimu, kai miestai 
ir taip pilni ginkluotų valkatų 
Dėl tokio nutarimo kilo protes-^^.l telefono kas 1(ip žmonių 
lai ir kai kurios savivaldybės I tuo tarpu Sovietų Sąjungoje —

— Labas, tėve! Ką naujo gir
dėjai šiais mętąis?

— Naujo visuomet buvo ir 
bus, bet blogo daugiau bus. Ma
no nuotaiką sugadino vienas lie
tuvis, pavirtęs komunistų da
vatka, kuris sakė:

— Neišmanėliai tie lenkai, 
tarp savęs pešasi. ir nenorį So- 
/isrų glęboą.

Ąs jam pasakiau:
— Jeigu Sųviętąi paimtų len

kus “globoti”, tai ir jų erelį išsi
keptų.

O davatka kad ims plūsti ka-

Kaip vyrui, taip 
riai — didžiausias 
geras, vardas. Kas 
piniginę, tas atima
kuris buvo šiandien 
vakąr kito — vergas tūkstan
čių.

Tačiau, kai atima gerą var
dą — apiplėšia mane taip, 
kad pats nep ra t u įdėdamas, 
paverčia, mane elgeta.

V°USv\ \\

"V?-

POLICE?

enki ja rinkimams.

, Kąip aš tapau žinomu rašytoju
i Kiekvieną dalvką, norint jį nuodugniai ištirti, rei
kia surast jo pradžia, nes galas be pradžios yra lygiai 
negalimas, kaip paukštis be snano, ar, sakysim, katė be 
ūsų. Tai yra neginčijama privalomybė.

Mano karjeros pradžia išdygo beeinant Laisvės 
Alėia! — Daug kas vaikščioja Laisvės Alėja, o karjeros 
nesuranda, — kas nors bepaabejos, bet palauk: dalykas 
ne tame, tik ve kame, kad aš įkišau koją į trotuaro tar- 
plentę ir, žinomas daiktas, ją nikstelėjau. 0 tuo tarpu, 
koją besitaisant (nepataisęs nepąeisi), pro šalį bėgo 

j laisvas Šuva ir, pastebėjęs mane ardant bendrąją gat
vės tvarką, nuplėšė skverną.. .

Tai ir buvo mano literatūrinės karjeros pradžia, 
tiesa, iš viršaus žiūrint, ne labai temasinanti, praktiškai 
paėmus nebloga, iš ko padarysim išvadą, jog nėra to 
poga, kur neišeitų į gerą.

Tada man kniosterėjo — parašyt. Visvien kam ir 
ką parašyt, tik išsiplūst, nes žinojau, kad atkeršyt ne
žinomam priešui, arba tokiems sutvėrimams, kurie ne
pripažįsta nustatytos bendros tęįsės, kaip antai šunės, 
katės, išlaužyti trotuarai, vielos, tvorų spigliai, yką išsis- 
kėtę lyg vorai laukia, kam įsivelt j' skverną — keršyt 
tokiems, reiškia, parašyt į laikraštį.,

Aprašęs visą atsitikimą ir dadėjęs sūroką užbaigą, 
kaip yrą daroma interpeliacijose, būtent: “ar yra žino
ma (kam, pats nežinau), kad piliečiai gatvės vidury die
novidžiu laužosi kojas, kad prie visų bėdų dar šunės už
puola ir trauko žemėn skvernus, neatsižvelgdami i tai, 
kad šiandien medžiaga yra brangi, o pasiuvimas dar 
brangesnis; kad tai veda piliečius į bankrotą,„neminint 
jau to, kad kalėkomis paverčia? Jei žinoma, tai kas ma
noma padaryti,kad nusikaltušieji būtų patraukti atsa
komybėn ir tinkamai nubausti?”

Taigi, parašęs, kaip sakiau, tokį paklausimą ne pa
klausimą, straipsnį ne. straipsnį, nuėjau į visų didžiau- 

. H LietuvoJ redakciją, kur daroma daug klaidų, čia
bėtilšvk'žavp į 3pyietį Sąjungų, nereikia stebėtis, kad daug klaidų dąro^ nęs pirma, kur 
Maškovas Amerikos pilietybės yra daug bendradarbių, kitą, kur daug darbo, paklaidų 
popieriais nusišluostė ir užgie- turi būti. Iš to išvada, kad tokia' redakcija turi būti ne- 
dojo: J maža,

Denben, Der^eji, Kaluga 
Derben rodina moja...

Sąjungos imperijos kėslus. Ko- 
kip velnių Nla^kya lenda į Afga
nistaną, į Ęųbą, į Į^etų Ameri- 
Ką ir visur kitur? Pasakyk man, 
lu raudonasis mulki, kodėl žmo-1 
nės nebėga į Sąjungą,
tįet bėgą į JAV? kaip pa
vyzdį, atsitiko su
dvigių rusais Seliotkinu ir Mas- 
kq>ų, kurie Ąųję^pję studija- 
yg ypiyersitętę. Agentų prikal-

i)

Į ^Pasirodo, neklydau. taip manydamas* 'nės' kaip tik 
tuojau sargas ir pa- 

klausė: ‘Kūno tamstai?77 — žinoma, visų didžiausio-

vena? .
Jis atsakė:
— Nebuvau, bet žinau, kad 

Brooklyno “Laisvė” visą tiesą 
parašo, kad tenai- yra darbinin
kų valdžia ir visi ją myli. { 

— Tu, asile, nežinai, kad Soj 
vietų Sąjungoje darbininkai ne-į 

x į turi nė uniju, nė teisės streikuo- • ir mote- . v . ". iti. Kiek sviesiu protų sėdi kale- lurtas vra į .. v \ , j .j ,. : . iimuose uz tai, kad reikalauja«
kėsinasi ii -- / > • . x K ' v

metala"J S^ZmeS *alsves- *en ne^aJ] į 
laisvai žodžio pasakyti, kad sun-; įvairiu tarnautoju unijos ir dar- mano, I ,; kus gyvenimas ir negali jnekam j bminkai gauna didelius atlygim- 
pasiskųsti. Karolis Marksas Į mus už darbą. Net apie 30,000, 
skelbė socialistinės sistemos ; 40,000 dol. per metus. Kai ku- 

{ doktriną, bet ne totalinę dikta-; rię aukšti tarnautojai uždirba 
turą, kokią dabar vykdo Sovie- Į iki 75,000 dol. Kas išnaudoja 
tų Sąjunga. Dabartinė Sovietų Į užsieniečius? Tai komunistai, 
Sąjungos sistema nieko bendra c lupdami neleistinus mokesčius 
neturi su Karolio Marksų moks
lu. Marksas nesakė, kad reikia 
uždaryti bažnyčias, naikinti re
ligiją. Maskvos imperialistiniai 
užmojai aiškūs: vykdyti tautinį crjoje. 
genocidą, plėsti sovietinę impe
riją. Tu neprivalai tikėti Dievu, 

i turi klausyti, ką tau sako komu-1 
nist partija, užnūrsU savo įsi
tikinimus, tautybę, nes komu
nizmas yra virš visko. Kokia} j j
žiauri ironija, žmogaus sąžinės 
išprievartavimas! Komu nistų 
(ne tikslu sakyti komunistų, ge
riau sakyti Sovietų) vergijoje 
žmogus gyveną nuolatinėje bai- i pienų, — sako katinas, laižyda- 
niėje. Tave be jokio inusikaltiino J niasis.
gali suimti, tąsyti pp‘ teismus ii | 
apkaltinti... Už ką gi Soyietai Į 
kankiną Petkų, Gąjąusl^ą, Skuo
dį, Sacharovą ir šnptus Ritų ne
kaltų žipopių ? Nu§i£ąlfimus jie 
sufabrikuoją, net ‘mokyklų yair 
kus terori^pųja, alkalhmėja nuo 
tikėjimo, nuo prigimtos žųipt 
gaus IpLsės. Kas tas per kraštas 
Sovietų Sąjunga? — klausia 
•aisvasis pasaulis.

— Tu vis už tą kapitalizmą, —- 
sako raudonasis tautietis.

— Aš nekalbu apie kapitaliz- 
j mg, l>cl kalbų ką tiktai žinau.
i Lenkija ligi šiol buvo pusiau ko- 
■ munistinė, kaip ir Jugoslavija, 
j bet lenkai pasiryžtf atsikratyt) 
; jungo, kuris Lenkiją laikė paža

botą. Lenkija- Maskvos ponams 
yra kaip ašaka gerklėje, kuri jų 
panosėje pakėlė balsą prieš ne
girdėtą despotizmą — Sdvictų

sė raudonasis lietuvis. . .
— Buvo'. Ar Žinai, kas atsiti- Į į?? sakau, nes didžioj redakcijoj kitaip ir būti negali,

ko su jais? įmanau sau. Tai .ir nurodė man Į tą pati dideliausįjį. Bet
— Nežinau. / į čia neilgai, teviešėjau, nes did. redaktorius, mandagiai
’— Matai, kai jie.nųvykp į So

vietu Sąjungą Stalino laikais, 
tai jiems vietoje pažadėtų stu
dijų Maskvoje, nuvarė Į Kolpi- 
ųo plytinę plytų dirbti. O kai 
Maškovas gavo džiovą, bandė 
pabėgti. Bet prie Lenkijos sie
nos sargai jį pagavo'.

— Gaila draugo Maškovo...
— Kas dėl kapitalizmo, tai 

tau trumpai galiu pasakyti: 
Amerikoje yra darbininkų ir

už siunčiamas dovanas gimi
nėms. Turistams su giminėmis 
pasimatyti Vilniuje teleidžia ta
rytum kalėjime, bet ne provin-

— Tu. tėve, gerai atsikirtai 
tam fanatikui.

GERIAUSIAS DAIKTAS

Klojime susitiko keturi kai
mynai — katinas, gaidys, šuo 
ir ožys^ Ėmė kalbėtis, kuris vi- ‘ 
su geriausias daiktas pasaulyje.

— Nėra geresnio daikto už

parodęs duris, paprašė mane... (atsiprašau, ne taip 
■SRRTatptę) nueit pas jo pavaduotoją. Pavaduotojas taip 
pat pasiuntė pas savo padėjėją. Šis taip pat mandagiai 
patarė man kreiptis į kronikos skyriaus vedėją..

Čia buvo paskutinioji stacija, iš kur mano straips
nis turėjo eit pas metrampažą, ir iš ten jau spaudom

Išėjau iš redakcijos smaguriaudamas, kaip rytoj 
mano raštas sukels "sferose šurmulį, kaip ji skaitys. 
tūkstančiai piliečių ir sakys: — 0 tai parašė, o tai pa
taikė, juk ir su manim panašiai yra atsitikę, o dėlto 
nedasiprotėjau; kad taip galima parašyt. <

Laukiu savaitę, laukiu kitą. Kasdien perku laikraš
ti ir tvaksinčia širdžia seku chroniką, kada čia pasiro
dys mano laiškas, toks stambiomis raidėmis: — ar vra 
žinoma, girdi...

Galų gale nutrūko mano kantrybė. Bėgu tiesiai i 
kronikos vedėją: ar pasiųstas, girdi, mano laiškas me- 
trompažui, kada jau laukiu: — Cit, cit, tamsta, čia vra 
tvarka, sako. Koks, girdi, buvo antgalvis, kokios datos, 
kada -paduotas? Visą išpasakojau,, išdėsčiau aš ponui 
vedėjui, taip kaip per išpažintį. Pasklaidė, pasklaido po- 
pieras — Eina, sako, per redaktorius; kitaip negalimą, 

i mat reikia, tvarka mat, sako. Vėl laukiau savaitę, kitą, 
j Belaukdamas pavirtau į skiedrą, išdžiuvau* suliesėjau, 
i valgis nebeėmė, pradėjau nebemiegot. Visai bloga ėmė 
darytis.

Galų gale dar kartą perplyšo kantrybė. Leidaus tie
siai Į pačius redaktorius. Beldžiups į tą visų didžiausia- • • • « • x v • t ‘ - - *-■* *■į jį, — nėra sako, išvažiavo atostogų. Pas poną pavaduo-

— Ką, pienas? Tai vieni nie
kai! Kruopų žiupsnelis ar mie
žių saujelė — kur kas geriau už 
tavo pieną, — ginčijosi gaidys.

— Niekus, vyrai, kalbate, — 
kišosi į kalba šuo> — Ar begali 
bėii geresnis daiktas už kaulą? 
Kiek aš jų esu sukrimtęs, o juk 
nusnųąnaų, kas sjtapų, kas ne. 
Ar ne ląip?

— Jūs nežinote, koks skanus 
yra pievų Šienelis, ypač su la
peliais, — pasigėrėdamas ėmė 
aiškinti ožys. j

Ir taip ginčijosi gyvuliai ir 
negalėjo išspręsti, kuris visų 
geriausias daiktas pasaulyje. į

toją — nėra, išėjo; pas vice — 
dėjėją —] " - - _____ _
sivėlinau. Einu, prakeikimus uždanty voą besulaikyda
mas pas* tą patį kronikų skyriaus vedėją — tąį, sako, 
apsirgo... Laimei pasitaikė sargas. Tai ant jo ir pąįęi- 

. dau pilti visas pamazgas. (Bus daugiau).
S=/T— "T, ■ ■■ . . -------------(

dar neatėjo; pas jo pa- 
priimą tik tokiomis tai valandomis, reiška, pa-

Barzdukas nieku netikėjo.
Barzdukas nieku neabejojo.
Ęarzduką§ įsivaizdavo, kad jis 

viską žinojo, bet nežinojo.
j

2 — Naujienos, Chicaaa. X, DL
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V. PRCSAS

VARDAN TEISYBĖS
. (Tęsinys) i|

1219 metų taikės sutartyje 
teritorija buvo jau vadinama 
“Pruszia” (atrodo, kad . pagal ' 
1 nlcišką kalbą), o- gyventojai ‘ 
“prutheni”. Betgi, iš kur ordin
as ištraaukė “prutenius”, kurių 
tokių ten negyventa ir kurie se
novės raštuose neminimi? ši « 4

klausimą bene geriausiai išaį^ 
kiną istorijos prof. dr. Z. Ivins- 
lis (“Enc. Lit.’’, IV t., 372 p.):

"Prutenis (Prutenus), le- 
gendarinis Prūsijos kunigai! š 
tis ir vyriausias kumgas-krivis. 
mintis savo legendai .G runa u 
ištraukė iš Erazmo Stelei 
(Stella) raštų, kuris-buvo su 
kūręs fantastiškai nebūtą sę- 
novės prūsų vaizdą.,

Pagal Stęllą, kadaise bajor
as Vidvutas (Vidvutus); Ąlan 
(Sarmatian): pagal kilmę 'ir 
pagal galybę, ir pagal garbę 
didžiai buvo vertinamas vietos- 
gyventojų. Kartą, jis ■ patari 
nevieningiems vietos gyvento
jams išsirinkti sairvieną bend
rą. valdovą, imant pavyzdį iš 
bičių. Prūsai paklausė ir išsi
rinko savo valdovu Vidvulą 
(Vidvutus)). Išrinkę-, suteikė 
vadovui Biotterus .vardą, reiš
kiantį “bičių karalių”.

Grunau dar daugiau legendą 
praplėtė, padarydamas Biote- 
rą (Biottęrus) vyriausiu kuni 
gu, pakeikdamas jo vardą į 
Brutenus. šis toks legendarinis 
asmuo vėliau jau buvo įtrauk
tas į istorines knygas bei raš
tus, kuriuose Brutenus buvo 
jau vadinamas Prutenus ir 
Prutenis. (Lotyniškai — Pru- 
teni.) Tuo būdu, šios legendos 
Prutenis bei. Prutenus susira
do vietą XIX šimtmečio roman-' 
tiku raštuose ir net prieš Pir
mąjį Pasaulinį kara Lietuvos 
istorijos leidiniuose”
Pašak Tviriskio^ si legenda ir 

jos variacijos bei nukrypimai 
neturi jokio istorinio pagrindo. 
Betgi ji turėjo pakankamai “pa
grindo” mažlietuvius paversti 
prūsais/
' šia proga pravartu prisiminti 

1667 m. sausio 30 d. Lietuvos, 
Lenkijos ir Maskvos . valdovų 
Andrusave pasirašyta sutartis. 
Pagal tą sutartį, nužymėtos Lie
tuvos karalijos ribos, tiek pat ir 
lenkiškosios, buvo neliečiamos 
beveik per ištisą šimtmetį, iki 
pat pirmojo Lietuvos-Lenkijos 
karaliją padalijimo', įvykusio 
1772 metais (Z. Wojcik, “Trak 
tat Andruszowski 1667 r. i jego 
geneza”, Warszawa, 1959; žemė
lapis).

; Žemėlapyje vaizduojama Lie
tuvos teritorija jau buvo tokio

pat dydžio karaliaus Mindaugo 
laikais XIII-ine šimtmety. Titk 
pat primintina. kad šiame J. i 
Andriaus nubrėžtame X’IĮ-!o a. ■ 
žemėlapyje, "rusiški vietovių pa-1 
vadinimai teatsiradd rusinant 
užimtas vietoves. Polockas piicš 
padalijimą buvo vadinamas Pa- Į 
lota, Minskas — Mena ir t.t. Tai: 
vis užkariautojų Skepti nauja- ] 
vardžiai, kaip, pavyztižiui, Ma i.; 
Lietuvoje vietos gy ventoj ų * 
Tvariške vadinta’vietovė vokie-L. ■ 
Čių buvo “perkrikštyta” Koe- Į 
nigsberg’u, o' rusų gi Vėl naujai 
‘pakrikštyta” Kaliningrado var-J 
du. Taip tuo būdu tebeklastoja-! 
ma istorinė praeitis. Keisčiausia, 
kad tam pritaria ir kai kur 
savieji. L ,

VIII
Braižant že-mėlrpius netikslu, 

lam tikrais "sumetimais, remtis 
vien t.’k-buvusios nepriklauso- j 
mos Lietuves teritorija, nes tuo

ant stalo du raktai tr Informa-
? į cijos lapas. Reiškia, pirmas at 

vykau į kabinų. Kadangi vienas 
esu iš Kanados, tai nežinau, 
koks bus antras keleivis. Nerei
kalingus daiktus palikau kabino
je ir išėjau į vii šų apžiūrėti kaip 
atrodo uostas ir Miami priemies
čiai, žiūrint nuo laivo. Oras ne
paprastai gražus ir gerokai šil
ta. Vanduo ramus. Laive vaikš 
tai lyg būtumei namuose. Prisi
miniau 1918 metus, kada pali
kęs Aust riję, iš Vokietijos uosto 
Išlaukiau laivu į Kanadą. Kilus 
vandenyne audrai, bangos labai 

laivę ir užlipdavo net ant 
si. buvome pri 
<;e sėdėti. Daug 
i Gros liga, nes 
yginus su Car- 
uvkštukas. Car-

metė

** - v
Schalttlein "Etudes žur U nztionslltė des Aesti 

išleistos Bad® 1948 m., Vol. I, 80 psl.

|)€<

Try 21 k tamer šimtmetyje’’po Kristaus taitiečių ep^yvenLos 
vietos ptgul K. a. peruoštu žeiaeiapį

rai ja: žemes. At- ’
sĄnintina, k^d 1918 metais atsi-.J 
stačiusi nepriklausoma denio-] 
kratiniais pagrindais Lietuva ne-] 
galėjo- tas visas, jai teisėtai pri
klausančias, sritis įjungti į savo 
teritorijos ribas vien tik todėl, 
kad ji buvo silpna, 
ginkluota ir buvo 
tižiųjų kaimynų. ’

Nepriklausomos 
bemis vadovautis 
išimtinu atveju, išryškinant isto
rinį momentą, bet tik ne isto
rinius.

(Mūsų Sparnai, Nr. 51)

. JUOZAS šARAPNICKAS

menkai į 
puolama di-

Lietuvos 
tegalima

ĮSPŪDŽIAI Iš S.L.A. EKSKURSIJOS 
PO KARIBŲ JŪROS SALAS

Šios ekskursijos, organizato
rium reikia laikyti SLA prezi- 

į dentą Povilą P.'Dargį. ši idėja 
j buvo P. P. Dargio su SLA Cent- 

. ro sekretore G. Meiliūniene ap- 
._ 1 tarta 1981 in. sausio 27 di.ną tik. ....................i Vėliau tam uzsunojimui jgyven

dini! buvo papildytas organiza
cinis komitetas iš. KrisĮinos 
Austin ir Josephines Mileriūtės. 
Ši komisija, apsvarsčiusi SLA 
ekskursijos reikšmę, susitarė su 

į American Travel Service Bu
reau Chicagoje ir nustatė eks
kursijos laiką, pasirinkdami 
1981 m. lapkričio :8-5. d.d. Apie

$20,946 BAŽNYČIAI
; GERINTI.

šv. M. Marijos Gimimo para
pijos biuletenyje skaitome:

“Mūsų garbingi parapijiečiai! šią ekskursiją pirmiausia paste-
Išreikšdami dėkingumą Dievui { bėjau spaudoje, o -vėliau gavau 

ir įvertindami savo parapiją ir 4 ir laišku pranešįmą iš ,,SLA 
gražią bažnyčią, mokyklą, šalę,1 centro. Būdamas žemaiti^ ^pe- 
sporto aikštę, ir t. t., mūsų ge^ skubu su registracija ir renku 
raširdžiai parapijiečiai suaukojo žinias apie kelionės vįetoves, 
$20,946. Kalėdų šventėje. klimatą ir t. t. Pagaliau vieną

Tai yra įspūdinga parama i sekmadienį paskambina telefo- 
mūsų parapijai, šis pavyzdin-J nu SLA prezidentas Dargis ir 
gas duosnumas teikia galimybę? pirmiausia paklausė, ar da'ly- 
užlaikyti mūsų bažnyčią, mokyk- ‘ yausiu SLA ekskursijoje. Ka
lą, Seselių namą, kleboniją, ir? dangi tuo metu Kanados paštas 
sykiu įvykdyti reikalingus ,paj streikavo ir neturėjau tikslių 
gerinimus. Tikimės kad šis dos-j informacijų apie organizuojamą 
numas tęsis ir Sekmadienių au-?. SLA ekskursiją, tai tas infor< 
koše. - . Į ihacijas gavau tiesiai iš P. Dar-i

Mūsų Klebonas ir Kunigai gio ir pasakiau, kad toje SLA 
nuoširdžiai dėkoja visiems au- ' ekskursijoje aš noriu dalyvauti, 
kotojams už dosnumą Kalėdose Su American Travel Service 
ir sykiu dėkoja visiems Parapi-j kelionių biuru, kol Kanados paš- 
jes Gerinimo Fondo aukoto-'tas streikavo, infprinaėinį ryšį 
jams”. _ ’ - teko palaikyti telefonu, o regis-

 į tracijos mokestį pasiųsti Ameri- 
v • Labdarybė yra širdies, d nę' kos paštu. Pradėjus veikti Ka- 

rankų dorybė. (Addison)

I 
nados paštui, visais ekskursijos 
reikalais smulkias informacijas 
patiekė Laima Luneckienė lie
tuvių ir anglų kalbomis. Atsar
gos dėlei, pasirūpinau visus rei
kiamus draudimus, kad ligos at
veju algaučiau įmokėtus už ke
lionę pinigus, nes visas kelionės 
išlaidas reikėjo pasiųsti porą mė
nesių prieš, kelionę.

Štai prisiartino ir lapkričio 
8-oji. Lėktuvas iš Tdronto į Mia
mi (Florida) išskrenda 7 vai. 
ryto. Iš St. Catharines į aero
dromą teko išvykti 4 vai. ryto. 
Laivas . “Carnivale” iš Miami 
uosto išplaukia -4 vai. .popiet. 
Pasivėlavus, jokios apdraudos 
negalib’ja ir įmokėti pinigai žūs
ta. Lėktuvas iš Toronto išskrido 
punktualiai ir į Miami aerodro
mą nusileido laiku — lygiai 
10 vai. ryto. 11:15 vai., jau tu
rėdamas savo kelionės čemoda
nus, pradėjau ieškoti Red Top 
Ho’stess limuzino, nes už kelionę 
jau buvau apsimokėjęs ir turė
jau bilietus. . t :

Niekur nesurasdamas tokio 
limuzino ar autobuso, pasiteira- 

, vau Vieno uniformuoto pareigū
no. Man besikalbant, šalia, sto- ' . ' i—’ '■»
vėjęs Red Top Service: autobuso 
vąiruotojas pakviečia mane va
žiuoti jo: autobusu j uostą. Paro
džiau turimą bilietą, šcfferis 

.pranešė, kad mano bilietas ne
tinka ir, norėdamas važiuoti, tu
rėsiu mokėti grynais pinigais, o 
už sumokėtus^pinigus pažadėjo

išduoti kvitą. Limuzino vairuo
tojas, nieko neklausdamas, čiu
po mano- du čemodanus ir pa
liepė eiti į jo mašiną. 12 valan
dą buvau jau uoste ir turėjau 
sumokėti $5 už atvežimą. Limu
zino vairuotojas tuoj iškrovė vi
su keleiviu čemodanus ir, išda
vęs man pakvitavimą, grįžo į 
aerodromą kitų keleivių, atvežti. 
Nežiūrint mažų nesklandumų, 
buvau patenkintas, kad uc'ste 
prie laivo atsiradau nepavė
luotai.

Lygiai 12:30 vai. j laivą “Car
nivale” atvyko kontrolieriai pa
tikrinti dokumentų. Visiems bu
vo paaiškinta, kokius asmens do
kumentus turėti rankose ir ku
rioje, eilėje pereiti kontrolę. Be 
to’, ne Amerikos piliečiams bu
vo įteiktas informacinis raštas, 
'kas reikės atlikti išeinant iš lai
vo, ekskursijai pasibaigus.

Kontrolė vyko sklandžiai. Pa-

50 tonų talpos, 
įbai supa. Dėl kelio

nėje susirgimo' rūpesčio neturė
jau, nes buvau nuo ligos apsi
draudęs.

Apžiūrėjęs nuo laivo uostą ir 
jūrą, -grįžau atgal į kabiną. Kito 
keleivio joje dar nebuvo’. Po ke
liolikos minučių pasibeldžia j 
duris ir įeina dr. Vytautas Dar
gis. Apsidžiaugiau, nes su dr. V. 
Dargiu jau seniai buvom pažįsta 
mi iš vykusių SLA ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos seimų.

Vykstame su dr. V. Dargiu vėl 
į viršų pažiūrėti kaip atsipalai
duos ir pradės veikti mūsų kelio* 
nės laivas. Vaikščiodami po de
nį, sutikome daug lietuvių: H. 
Prekerienę, G. Meiliūnienę, B. 
Spūdiene, D. Janaitienę, J. Mile- 
riūtę, E. Mikužiūtę ir daugiau 
SLA veikėjų. Visus juos jau se
niau pažinojau.

Per garsiakalbį pranešė, kad 
i vai. visi keleiviai užsidėtų sau
gias nuo nuskendimo aprangas 
ir išeitų į viršų, kur buvo paaiš
kinta, kaip elgtis nelaimės atve
ju. Po informacijos grįžome vėl 
{ kabinas ir apsaugos aprangas

8 vai. ėjdine vakarieniauti. A! / 
buvau paskirtas pne 50-ojo sta- / 
lo, kur buvo 10 lietuvių, bet ne- -- 
buvo nei vieno pažįstamo, štai 
jų pavardės: dvi jaunos sesutės 
— Kristina ir Regina Jautokai- 
tės (abi gražiai ir be akcento 
kalbančios lietuviškai), Elena 
Pajedknė, Julia Kay, Aldona 
Krulikienė, Jadvyga Gasiliūnie- 
nė, Br. Gelažius, Vac. Džigas ir 
Jenas Kay. Visi malonūs ir 
draugiški.

Po vakarienės, nuvykau pa
sveikinti dar nebaigusius vaka
rieniauti prie stalo SLA prezi
dentą P. P. Dargį ir jo žmona 
Gertrūdą. Ta proga P. Darg’s 
supažindino su savo kolega tei
sėju Daniel Piper ir ponia Mary 
Piper. Daniel Piper yra SLA na
rys. Pradėjęs jausti nuovargį, 
kiek pasižmonėjęs, nutariau vi
siems pasakyti labanakt ir nu
ėjau miegoti, nes pzr po’rą die- 

buvau labai išsivarginęs.
(Bus daugiau)

nu c

Sovietų karininkas apsistoja 
pas lietuvį ūkininką. Norėda- 
masįrodyti savo galią ir paska
tinti, kad ūkininkas suteiktų 
jam daugiau maisto, karininkas 
atsisėdo, ištraukė kardą • iš 
makšties ir radėjo ant stalo.

Padėjęs užkandžių, ūkininkas 
nubėgo į tvartą ir grįžo su ša
kėmis ir padėjo jas ant stalo-, 
prie kardo.

— Ka tas viskas reiškia? — 
piktai suriko karininkas.

— Matot, kadangi tamsta var
toji prie valgio didelį peilį, lai 
aš maniau, kad bus reikalingos 
jums ir didelės šakutės, — aiš
kinosi ūkininkas.

matę iš mano dokumentų, kad] padėjome į savo spintas. Stebė
ju Kanados pilietis, tuojau už-j jausi, kad lapkričio 8 d. saulė' 
dėjo antspaudą ir leido žygiuoti] Miami uoste leidžiasi 5:30 vai. 
į laivą. Vos įėjęs į laivą, tuojau;] Nežiūrint, kad saulė nusileidi, 
pastebėjau, kad keleiviai foto- Į bet Šiltos naktys ir sveikas oras

esu Kanados pilietis, tuojau už jausi, kad lapkričio 8 d. saulė

pastebėjau, kad keleiviai foto*! bet'šiltos naktys ir sveikas oras 
grafuojami. Kadangi pirmą kar^ vilioja keleivius ant laivo denio, 
tą dalyvauju tokioje kelionėje, 
pamaniau, kad nuotraukos da;
romos saugumo sumetimais. Są- specialios kėdės. *
pančių dieną pastebėjau, ka'&j 6 valandą pradėjo atvežti-če 
koridoriuje po- stiklu išdėliota, niodanus. Aš. turėjau du čėmo- 
šimtai nuotraukų. Jų tarpe at- danus- o randu tik, vieną. Tru- 
radau ir savo, veidą. Paaiškėjo^ pūtį susirūpinau. Bet po poros

Kai kurie keleiviai net ir miega 
viršuje, nes ten per naktį stovi

ENERGY 
WISE

Organlzs carpcoU to '
uvi šuoline,
Port be t Bom i

. A-’č’ J
kad šias nuotraukas daro foto
grafai ne veltui. Viena nuotrau? 
ka — keturi doleriai. ’

Vykstu į keltb'nių biuro nuret

greit - suradau^ Durys nebuvo- NEBRANGIOS, BĖT VERTINGOS KNYGOS

valandų- radau atvežtą ir antrą
jį. Laive daug keleivių ir apy--1 
tikriai yra. 3,000 čerrtodanų.

l

užrakintos. Kabinoje dvi lovos, ■ ♦ LITERATCRA,' lietuvių literatūros, ineno ir- mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio*,

4
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Inž. UODAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip.

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

( J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip »pat K. Matusevičiaus Ir V. 
Mennu? straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis b 
M. K. CiurĮionio, M, Sįleikio.. V. Kašubos, A. Rūkštelės Ir A. Varno 
kūrybos ^veikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik -J3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimiž 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VTENTSO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūke aprašy
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 32.

• LLt/l U v LAKASIS PAMARYS. Henriko Tomo-Tamašauska 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalba. Laba! 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina |6.

• KĄ LAUMtS LIMt, rašytojos Petronėlės Orintaltės atri«
minimai ir minty* apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos meteis. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 13. t-«į

( • JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupm- 
to Ir klaidingai interpretaojamaa gyvenime Ir politikoje; tik n< 
Burgio Jalinsko knygoje, apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe» 
riją. Dabar butų jj galima pavadinti kovotoju už Žmogaus teisei 
Ka/ga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

• SATYRINI NOVELAS, Zzw^nko kūryba, J. Valaičio 
rertima*. 200 pri. knygoje yra W aemojingų novelių. Kaina
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Truktelėjom kamuolio siūlo galą
Vakarykščiose Nau jenose (šių metų sausio 12 d.) at

spausdintas Juozo Audėno straipsnis “Buvo visai kitaip 
negu parašyta”. Vakarykščiose Naujienose yra keletas 
naudingų straipsnių, bet Audėno straipsnis — vienas iš 
atmintinų. Kas jį lengvai pravertė ir neatkreipė dėmesio' 
Į tai, kas jame buvo parašyta, tai patariame susirasti 
vakarykšti numeri ir ji atidžiai perskaityti. Jeigu Nau
jienų nekomplektuojate, tai patariame jį išsikirpti, nes 
prie jo teks grįžti.

Naujienos .praeitų metų gruodžio 11 dieną temptelėjo 
kamuolio, siūlo galą. Iki šio meto buvo Naujienos vienos 
Jos patempdavo siūlą čia, tempdavo .kitur, bet vienoms 
sunku išvynioti visąi kamuolį. Dabar prie Naujienų prisi
dėjo ir Juozas Audėnas, kuris žinojo ir žino daugelį da
lykų, bet iki šio meto nieko nesakė. . . s , •.

Matyt; kad Naujienų temptelėjimas Audėną tiek pa
veikė, kad jis nutarė ilgiau nebetylėti. Jis neiškentė ir 
prašneko. Audėnas turi gerą sveikatą ir stiprius nervus, 
bet jo kantrybei atėjo galas. . r — .

Kad Naujienos sučiupo siūlo galą, pajuto ne vienas 
Audėnas, žinojo ir kiti. Kas nežinojo, tai nujautė. Vienas 
naujai samdytas marijonų propagandos redaktorius tvir
tino, kad naujieniečiai gyvena ir dirba “urvinėje landy
nėje”. Volertas tvirtino, kad Naujienų redaktorius grau
žia lietuviškos visuomenės pagrindus, kaip ta sparnuotoji 
skruzdelė, o Bronius Kviklys tvirtino, kad Naujienos ne
turinčios jokios įtakos lietuviškoje visuomenėje.

Pagaliau, nesvarbu ar naujieniečiai dirba urvinėse 
sąlygose, ar jie medinius pamatus graužia, kaip sparnuo
tos skruzdės, ar jie skaldo lietuviškąją visuomenę. Svar
bu, kad jie pačiupo siūlo galą ir mokytus melagius pra
dėjo vilkti dienos švieson ir parodyti juos lietuviams to
kius, kokie yra.

Reikia turėti galvoje, kad inžinierius Algimantas 
Gečys ruošė instrukcijas ne suaugusiems žmonėms, bet 
jaunimui. Jis rašė ne istoriją, bet ruošė dirvą prieš Ame
rikos betuvius. Jis rašė ne taip, kaip buvo, bet taip, kaip 

pad būtų. Jam reikėjo nuteikti lietuviškąjį 
jaunimą prieš Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą,

tai jis tvinno, kad VLIKas ne tik dabar yra priešingas 
bet kokiam jaunimo pasiryžimui, bet taip buvo nusista
tęs ir prieš dešimt metų. Jis norėjo pakenkti daug svar
baus darbo atlikusiai Amerikos Lietuvių Tarybai, tai ra
šė, kad ALTas nieko naudingo negali atlikti, nes ALTo 
nariai norėjo paimti visą veiklos monopoli į savo rankas.

Jeigu Naujienos nebūtų iškėlusios viešumon inž. Ge- 
čio melagingu, instrukcijų savo bendradarbiams, tai nie
kas apie tai nebūtų žinojęs. Bet kai lapkričio 11 dienos 
inž. Gečio instrukcijos Naujienų gruodžio 11 d. numeryje 
buvo paskelbtos, tai ponas Audėnas sausio 12 dieną pa
skelbė skirtumą tarp tikrovės ir inž. Gečio jaunimui ka
lamo į galvą melo.

Inž. Gečys nurodo, kad VLIKas visą laiką priešinęsis 
visuomeninį darbą norinčiam dirbti jaunimui, o J. Audė
nas, būdamas VLIKo vicepirmininkas ir reikalų vedėjas, 
šitaip vaizduoja santykius tarp VLIKo ir-jaunimo:

“Pravartu sustoti ties lapkričio 13 d. žygiu i JT. 
New Yorko keturi jauni ir energingi vyrai — A Ma
žeika, Miklovas, R. Kezys ir A. Budreckis, susitarę, 
ėmėsi organizuotis tam žygiui. Jų organizacinis cent
ras buvo VLIKo ir Lietuvos Laisvės Komiteto būs
tinė. Šių institucijų adresas buvo ir žygininkų adre
sas. Ten dirbo žygininkų raštininkės, pirmiau San- 
danavičiūtė, vėliau Aldona šileikaitė. Jos naudojosi 
VLIKo rašomąja mašinėle ir rašomąja medžiaga. 
Kasdieną Į čia ateidavo vienas kitas, 6 kartais ir visi 
keturi žygininkai. žygio pradžioje reikėjo jiems pi
nigų. Jie atvyko pas mane į butą, tai buvo šeštadienis 
ar sekmadienis, ir prašė $500. Suabejojęs, kad VLI
Kas; veikdamas pagal sąmatą ir tokiam reikalui ne
turėdamas kredito, greičiausiai negalės jų pageida
vimo patenkinti. Todėl pasiūliau jiems vykti pas Tau
tos Fondo pirm. prel. Balkūną. Prelatas jiems padėjo 
ir savo asmeniška rizika davė prašomus 500 dolerių. 
Žygiui pasibaigus, jie paskolą grąžino. Žygyje daly
vavo visi VLIKo nariai; o prel. Balkūnas prie JT 
pasakė pagrindinę kalbą. Netrukus du žygio vykdy
tojai R. Kezys ir A. Budreckis buvo Įtraukti į VLIKo 
valdybą.” (Naujienos, 1982 m. sausio 12 d., .4 psl.j,

Inž; Gečys dabar tvirtina, kad VLIKas nenorėjęs pa
dėti lapkričio 13 dienos žygiui į New Yorką, kad- VLIKas 
atsisakė kooperuoti su jaunimu. Jeigu VLIKas nebūtų 
atidavęs raktus jaunoms mašninkėms,- tai jos bebūtų ga
lėjusios pradėti organizacinio darbo.. Iš VLIKo centro 
ėjo visos instrukcijos Amerikos lietuviškam jaunimui, o 
Gečys dabar bando įtikinti jaunimą, kad VLIKas nieko 
bendro su jaunimo neturėjęs. \ . ■

Audėnas taip toli nuėjo, bendradarbiaudamas su jau
nimu, kžd R. Kezį ir dr. A. Budreckį įtraukė net į VLIKo 
valdybą. Ne tarybos nariais, ne bendradarbiais, bet VLI
Ko valdybos nariais.

Visiems Amerikos lietuviams labai svarbus dar vie
nas klausimas: Ar šie du politikai, įtraukti į VLIKo val
dybą, buvo tuometinės VLIKo tarybos patvirtinti?

Bet Amerikos lietuviams svarbiau patirti, ar šie ke
turi davė VLIKui atskaitomybę iš $8,000, kuriuos pri
žadėjo atiduoti VLIKo vedantiems Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Atsimename, kad vienas iš tų keturių paskelbė 
vieną pareiškimą, kad jis nieko bendro neturi su lapkri
čio 13 dieną gautu pelnu ir laisvinimo reikalams surink
tomis aukomis.

Nepaleisime iš savo rankų siūlo galo, kol neišvynio
sime viso kamuolio. Esame tikri, kad p. Audėnas, tuo

K. VAINOTAS , katastrofą, kad net ir Vakarai

MASKVA IR LENKUOS KRIZĖ- - t

Lenkijos darbininkų unijos 
“Solidarumo” vardu prasidėju
sį “laisvės pavasarį’’ Maskva 
sąmoningai toleravo. Kaip len
kai darbininkai nepabūgo Len
kijos pasieniuose kaimyninių 
valstybių ir Maskvos sutrauktų 
karinių dalinių ilgų karinių pra
timų, Maskva planavo kitokią 
strategą lenkų “solidarumo” 
vardu sąjūdį sunaikinti. Kaip 
dabar jau pilnai aiškėja, Maskva 
pirmiausia sustiprino Lenkijos 
“karo ir vidaus saugumo milici- 
jos’dalinius -iškilniausiais len
kų ir rusų lenkiškai kalbančiais 
kartais. Tiem daliniam karinin
kus patuose Kievo politrukų 
mokykoje. Kaip viskas buvo pa
ruošta, kariai' ir karininkai ap
vilkti lenku kariuomenės uni
formomis, Maskvos įsakymą 
skelbti karo stovį Lenkijoje, 
atvežė Varšuvos pakto karinių 
jėgų vadas maršalas Kulikovas, 
lydimas gausaus būrio aukš
tesnio laipsnio rusų karininkų, 
kuriems ir buvo pavesta prižiū
rėti gėn. W. Jarūzelskio įsaky
mo įvykdymas.

Kad šis spėliojimas nėra iš 
piršto išlaužtas, patys Amerikos 
lenkų vadai patvirtino ir dabar 
tą patį tvirtina. Pradėjus gen. 
Jaruzelskiui 1981 m. gruodžio 
13 d. vykdyti Lenkijoje karo 
stovio įsakymą, žinomas lenkų 
politikas ir veikėjas Roman Pu- 
činski pirmasis spaudoje, tele- 
vižijčje ir per radiją pasakė, 
kad' gen. Jaruzelski paskelbė

Lenkijoje karo stovį spaudžia
mai Maskvos. Maskva infiltra
vo, aprengė lenku karių unifor
momis rusus karius, atsiuntė 
rusus karininkus ne tik į kari
nius Lenkijos dalinius, bet, ypa
tingai, į Lenkijos karo ir sau
gumo milicijos dalinius. Ne ka
riuomenė šaudė, gaudė, mušė 
lenkus darbininkus,, veikėjus, 
profesionalus, angliakasius, bet 
vidaus saugumo ir karinių da
linių speciali milicija. -Nuo re
guliarios policijos vyrų kulkos 
nežuvo nei vienas'darbininkas 
ar veikėjas, bet tik nuo milici
jos vyrų. * r w i

Lenkijos^ krizės ^kaltininku 
sukeltu ekonominių chaosu, ka
rinio stovio Lenkijoje paskelbi- 
nu laikoma Kremliaus politinis 
biuras su pačiu Brežnevu"prieša
kyje. Tokios nepalaužiamos ir 
be kompromisinės nuomonės 
laikosi Amerikos lenkų visuo
menės vadovai ir plačioji lenkų 
visuomenė. Neseniai suteiktame 
žurnalui “U.S. AND WORLD 
REPORT” pasikalbėjime, buvęs 
prez. Carterio saugumo patarė
jas Zbigniew Brzezinski, dabar 
Columbijos universiteto profe
sorius, Lenkijos krizę taip įver
tino, prieidamas išvados, kad 
Sovietų strategija Lenkijos re
miasi jų viltimis- “Solidarumą” 
ir visas laisvės apraiškas sutriuš
kins pati Lenkijos saugumo 
milicija. Jei tas nepavyktų, So
vietai nenuleistų rankų, bet 
bandytų Lenkiją įstumti į tokią

sveikintų eventualų Sovietų 
įsikišiką* ypatingai tokį įsikiši
mą sveikintų Vakarų bankinin
kai. Tačiau, jei ir tai nepavyktų, 
Sovietai pasirinktų susitaikymą 
tarp lenkų komunistų partijos, 
Bažnyčios ir “Solidarumo” liku
čių. Amerikos sankcijos, spau
dimas Maskvai ir lenkų komu
nistams, pagal Brzezinskio nuo
monę, turėtų siekti Lenkijoje 
įvykdymo trečiosios galimybės.

1982 m. sausio mėn. pradžio
je Briuselyje, posėdžiavę Euro
pos 10 užsienio reikalų minis
ter! ų svarstė ir Lenkijos krizės 
klausimą. Po septynių 
posėdyje ginčų paskelbta dek- 
ląracija^kpri tik žada netrukdy
ti Amerikos paskelbtoms sank
cijoms. Europa neparduos pre
kių, kurių pardavimą sustabdė 
Amerika. Europos Rinkos mi
nisterial pripažino, kad Sovietai 
ir kitos Bloko valstybės išvystė 
Lenkijai didelį spaudimą ir įsi
jungė į karo stovio paskelbimą 
Lenkijoje, dalyvavo kampanijo
je prieš Lenkijos atsinaujinimą. 
Deklaracija baigiama reikala
vimu, kad Lenkijos vyriausybė 
oradėtų rimtus pasitarimus su 
Bažnyčia ir su darbininkų fro- 
fesine sąjunga.

1982 m. sausio 5 d. prez.- Rėa- 
canas ir Vakarų Vokietijos kan
cleris Helmut Schmidtas susiti
ko Washingtone pasitarimams 
Lenkijos križės reikalu. Šis su
sitikimas tarp stipriausių NA
TO sąjungininkų vadu sukėlė 
nuomonių skirtumą; Kancleris 
ne katą yra pasisakęs, kad Vo
kietijos padėtis yra skirtinga

metu buvęs VLIKo vicepirmininkas ir reikalų vedėjas, 
žino daugiau negu bet kuris kitas VLIKo narys.

nuo Amerikos. Jo posakis, kad 
“Sovietų tankai stovi už 60 kilo- 

(Nukelta į penktų puslapį;

J. Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS 
NUSIBASTYMUS

(Tęsinys)
Mano manymu, visai ne vietoje buvo tas Pr. 

Visvydo poleminis šuolis. “Draugo” autorius ne
peikė, nenuvertino Br. Railos gražaus stiliaus bei 
elegantiško sakinio, o tik nurodė, kur autoriaus 
prasilenkta su istorine tiesa, kur esą perdaug 
partinio šališkumo.

Visai pagristai K. GahnantO paminėta, jog 
Br. Railos verpetai sudrumsti, nes knyga išėjo, 
kaip jis rašo: “nutrynusi visus pirmuosius žen
klus, todėl dažnai nelengva ątsekti ir pirmutinį 
tekstą, kuris buvo spausdinamas Dirvoje, žodžiu, 
visos Akimirksnių kronikos įgavusios naują ar 
išvalytą drab'užėlį, todėl daugeliui reikalų suvokti 
vėl bus neišvengiama žvelgti j senąjį Dr, Railą, 
į jo pirminj tekstą, kuris dar neišcenzūruotas, 
todėl jam būdingesnis ir padeda kartais suprasti 
vieno gabalo prieštarybes kitai to paties rašto 
vietai”. . --

Pr. Visvydą publikai kalbantį man pasitaikė 
pirmą kartą matyti. Mano supratimo, jis labai 
jaudinosi. Gal dėl tokios jausmingos dvasinės bū- 

pti b artini r. kas ir Įšoko į drumstų, niekuo 
nepai emtą, ve tetų kritiką. J “dialogą” einant jau 
buvo žinoma. i< kai kurie k>sangeliečiai sugre-

•;įay:r-T, /L ,ir>j ir knygos tekstą ir rado žy

mių pakeitimų, naujų minčių prirašytu. Jei kam (niuojama. Kitaip sakant — gerbtas Raila, pagar- 
nepatinka sakyti, jog šitaip tie verpetai sudrums- bintą ir Čekiene.
ti, tad galima sakyti, jog jie iškošti, išcenzūruoti, I Be paminėtojo raštoA- žemaitaitis dar pers

kaitė Br. R. straipsnį apie vadus. Sakė, jog pats 
autorius prašęs jį paskaityti. Giedra Gustaitė 
skaitė Br. Railos diskusiją su Vac. Sidzikausku. 

Tokia menine dalimi, kurioje nieko kito ne-

šiems laikams pritaikyti. Gaila, apie tai nė vienas 
iš paskaitininkų neprasitarė.

GERBTAS RAILA, PAGARBINTA 
IR ČEKIENĖ

Po paskaitų, gegužės 16 d., Br. Railos knygų 
losangeliečiams pristatyriid’ šūėigdje, buvo ir va
dinamoji meninė dalis. Pradėjo studentė Giedra 
Gustaitė. Kalbėjo apie buvusų Vilniaus operų 
solistų koncertų populiarumą. Sakė, jog Bronys 
Raila ir Emilija Čekienė (Dirvos bendradarbė) 
fesą nuo jaunystės pažįstami, abu nu d Rozalimo. ‘ 
tačiau dėl Vilnaus selistų koncertų jų nuomonės 
esančios labai skrtingos.

Įžangėlę baigusi, G. Gustaitė kalbėtojo tri
būną užleido A. žemaitaičiui. Jis skaitė Br. Railos 
poleminį arba diskusijų rastą — atsakymą f ^e-. 
kienės “Dirvoje” išdėstytas mintis, nukreiptas 
prieš koncertus ir vadinamąjį bendradarbiavintą.

Neabejotina, jog Br. Railos knygų pristaty
me publka buvo įvairi: viena pritaria dėl ryšių 
su kraštu palaikymo dabar Br. Railos užimtai’ 
linijai, o kiti sutinka su Emilijos čekienės išvado
ms. Paprastai, jei priešininkas menkas, tai jis 
tylimas, praeinamas lyg nepastebėtas, kaip ne
pavojingas. Br. Railos knygų pristatyme sušidarė 
įspūdis, jog tikrai Emilijos čekienės esančios ne
menkos, kadangi jos pavardė čia tiek daug links- 

buvo kaip tik tie paprasčiausi paskaitymai, ofi
cialioji dalis baigta. Kas norėjo galėjo stoti prie 
kavos ir pyragaičių. Įeinant išlaidoms buvo ima
mas mokestėlis.

Apie rengėjus
Paprastai tokiose kavutėse kalbos sukasi 

aj»ė stebėtą ar girdėtą programą. Esu jau anks
čiau. minėjęs, jog nemažai kam rūpėjo ir skaudėjo 
faktas, kodėl autoriui Br. Railai nebuvo duota į 
publiką prakalbėti, kodėl neleista jam viešai' pro- 
gramos metu prieš publiką atsistoti, kad jo ger- 
bejai galėtų jį pasveikinti — paploti.

Kita gyva pašnekų tema buvo: kodėl šią po
pietę rengė Skautų Htistėrių Sąjunga? Prieš 
melus kitus fer. Raila būdavo kalbėtojas ar pa
skaitininkas įvairiose tautininkų rengtose pra
mogose. Dabar, kai santykiai yra pašliję, be abe
jo, tautininkai, kap paskutiniųjų Br. Railos kny
gų pristatymo rengėjai, atpuola. Yra žurnalis
tų skyrius, galėtų tas žurnalistui į talką ateiti, 
bet, sakoma, jog iki šios vasaros, iki A. Gintne- 
rio vizito, s-gos skyrius ilgesnį laiką susirinki
mų neturėjo, jokios veiklos nedarė, išskyrus gal

vojimą, kaip ir toliau pratęsti apsnūdusį veikimą.
Iki šiol losangeliečiai skautai nelabai į vi

suomeninę veiklą tekibo. Yra surengę savo gar
bės nario Vydūno pagerbimą; gražiai gerbė prof. 
Mykolą Biržišką, skautų akademikų garbės juos
ta ir kepure apdovanotą; paruošė rinkinį straips
nių apie garbės narį kum Lindę Dobilą ir tuos 
raštus savo lėšomis išspausdino žurnale “Mūsų 
Vytis”. Bet, juk Br. Raila nei skautas, nei aka
deminio laipsnio žmogus. Kodėl į jį, išskirtinai 
iš kitų losangeliečių kultūrininkų, nukrypo filis
terių dėmesys? Ar tai gera pradžia, žadanti, jog 
akademikai daugiau ir plačiau žengs į visuome
ninę veiklą? Jef taip, tai geros sėkmės!

Tačiau teko girdėti ir tokių aiškinimų, kai 
Br. Raila persiorientavo ir pradėjo rašyti už 
bendradarbiavimą, už ryšius su kraštu, jis sto
jo ir į Vilniaus operos sofiste Vaclovu bauboro 
koncerto Los Angelėj rengimo komitetą, kuriahft 
pradžią arba branduolį sudarė paskiri skautų 
akademikų nariai. Atsilygindami už talką, fi
listeriai surengė tą vadinamąjį dialogą.

Sekant dialogo programą ir publiką, mane 
kai kurie vaizdai nukėlė į Pirmojo Lietuvos Pre
zidento Antano Smetonos Karo Mokyklą, į tą 
metą, kai ten karinę prievolę atlikau. Anksti 
trimitas prikeldavo. Gera mankšta, po to pusry
čiai ir pamokos.

(Bus daugiau)
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žmonių, ir gyvulių sielos
Bet argi B.blija neskelbia, kad žmogus turi nemirtingų sielą’. 

Ne! Biblijoje nerandama pareiškimo “nipiif^iąga sieU”, nė tam 
panašių žodžių. Ieškokitę patys, ir nerasįte. Prašyki^ savo ku
nigo, kad padėtų ieškoti, ir persitikrinsite, kad tokių žodžių Bib
lijoje nėra.

žodis ‘‘siela’’ vartojamas Biblijoje daugiau kaip 500 sykių, 
bet nė sykį nesakoma, kad ji nemirtinga. Pirma vieta Biblijoje, 
kurioje pasirodo žodis “siela", yra 1 Mozės 2:7, ir ten yra pa
sakyta, kad žmogus “pasidarė gyva siela”, ne kad jam buvo duota 
siela. Kitaip sakant, žmogus pasidarė gyva esybė — ir ta yra. 
tikroji prasmė žodžio siela, kaip apie ją kalbama Biblijoje.

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

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St., Chicago, IL 60637

V DARGIS 
vrv’OJAS IR CHIRURGAS 

‘ munitv tlWkf* 
«UdldRM dlraktariui

‘T* K Rd_ W^stctowter. H.
<T ANTV\s« $—9 darbo dienom^ *“ 

•Titrą Mtadienl 8—4 vi)

TEL. 233-5393

'IR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBĖ: AKIU LIGOS 

3907 West 103 rd Street 

balandos pagal susitarimą.

'R. p HANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 

>61 > « ?1*. v rę| 737-5149 

rikrina sktn Pritaiko akinius 

' "ontact ’enset”

įKiBi ri>
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

’ROSTATOS CHIRURGU* 
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MASKVA IR LENKIJOS 
KRIZĖ

Atkelta iš 4 psl.)
metrų nuo namų Hamburge”, 
rodytų V. Vokietijos lankstumą, 
pažiūros kryptį ir socialdemo
kratų partijos vado Wily 
Brandt pralaužtą “Ostpo/itic” 
traukos dvasią. Vakarų Vokie
tijos sucialistų vyriausybės pra- : 
dėta linkmė “Ostpolitic” jau ir 
vaisius neša. Kada Lenkijos ka- 
krašte karo 'stovį, kancleris 
Schmidtas viešėjo Rytų Vokie
tijoje. Jis nepertraukė savo pa-1 
sitarimų su komunistinės Rytų 
Vokietijos vadu Honeckeriu, tik 
šaltai pasakė, kad Lenkijos rei
kalai yra lenkų vidaus reikalu.

1982 m. sausio 7 d. vakare per 
televizijos stotį 11 buvo de- 
mokstruojama - apie Lenkiją 
filmas, o pasibaigus, -buvo, kai- ’ 
bos Amerikos lenkų vadų ir.' 
susirinkusių žmonių . pasisaky- >' 
mai. Žinomas politikas Romanas |

LAIŠKAS REDAKCIJAI

METAI BE MYLIMO PUOLIO 
A. A. PETRO

Didž. Gerb. p. Redaktorius:
1982 m. sausio mėn. 24'dieną 

sueis lygiai metai, kai negailes
tinga mirtis uždėjo savo ledinę 
ranką ant mylimo brolio Petro 
širdies.

Jo mirties sukakčiai atžymėti, 
Piahc škonų koplyčioj Brukly- 
ne bus atlaikytos “gedulingos 
šy. Mišios ir pašventintas ant jo 
kapo paminklas.

Labai pageidaučiau ir būčiau 
dioeLai dėkinga, 
straipsnis * “Metai 
brolio A.Ą. Petro 
būtir ‘‘Naujienose” 
tas, kurių Ištikimu

kad maiiQ 
be mylimo 

Paprocko” 
atspausd-n- 
prenumera-

Ofiso telefonas: 776-2880.

laiji, veikėjų įpaleidimo ir 
Iraugiškais į pasitarimais pasiek- 
i visiems priimtinos krašte san- 

Pučinskis ir Amerikos lenkų' tvarkos valdymo ■ pasirinkimo.
■ kongreso pirmininkas palaikė 
prez. Ręagano pradėtą Lenkijos 
ažvilgiu liniją, prašė visuomenės 
jungtis į Lenkijos “Solidarumo” 
darbininkų unijos iškovotų -lais-

i vės apraiškų atstatymo, karo 
.stovio pąnąikinįmo, sulaikytų
j ir įkalintų darbininkų intelek- 
( ------------- - -----

Vienas iš minios asmuo pa- 
eiške ir paprašė, kad V. Vokie

tijos prekės Amerikoje būtų ne- 
pe-karnos, nes V. Vokietija ir 
tcl-au nori su Maskva prekiauti, 
tipr nti vergiją, kuri siekia sp- 

pasaulyje laisvę ir de
mokratiją.

PAPROCKO
torium ir skaitytoju jis liko iki 
pat savp nurses, 

Su gilia pagarba.
K. Paprockaitė — 
šunaiti* n ė,‘ M.D.

m. sausio įpėn. 24 d. sueis

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

R. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI

*ER KRAUSTYMAI

M 0 V I N G 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles
R. ŠERĖNAS, TeL 925-8063

112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

fliiHBiiiiinuiaiiiiinniniiiiiiiHiuiim

MOVING 
Apdraustas perkraustyma* 

iš įvairiu atstu m ų. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1832arba 37M99f

iVHATIS THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE PROFESSION-ANDVIHT?

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

transliuojamos iš mūšy s+udijo: 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: 778-1543

7159 $0. AA^PLEWPQD AVĖ 
CHICAGO, IL 60629

©5TEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY, 
D.O.’S, WILL MORETHAN ’ 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
16,000 TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
JN THE NEXT 20 YEARS/

®.0,’3 ARE FULLY pCENSEDTO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE. 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
M^A’NS ĖOR’t RpATING IN JURY AND DISEASE, 
itLSE’i- THE MANIPULATIVE }̂

Primary reasom 
FOR THE PROFESSION'S 
RAPID GROWTHUTHS 
EMPHASIS {T PLACES 1 
ON TRAINING GENERAL , 
PRACTITIONERS.' ’ Y

-Liętuyos Ąidai”
KĄZt BRAZDŽIONYTU 

?roflramo« vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stotiea 
banga 1450 AM

St Petersburg, Fla, 12:30 vai. pp. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga

2646 W. 71»t Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

ONLY RVI

SICIAN POPULATION, t 
, D. ^.3 PROVIDE TOTAL 
'HEALTH CARE FOR MORE 
.THAN TEN PERCENT OF

Jadjytj, kurį Pętras pųo pat 
ngi na labai mylėjo ir prie ku 
o Jjpvtt ląbąi pnairiįęš.
.\tr<4|«, X|4 su brpljo pirtim 

prarado ų p<uą gyventi.
|^uĮ:q, dr. Yaclwyg fgtųgrafiją 

14 Hike s)¥q lnl ko-
l|~Vl JhS. liūdim
us akimis žiūiidąmąą į ją daž- 
4 jia^.ąrdąvo: “ĮSjų |gks vie- 

a šąs, toks neapmatomai vieni
ja, kaij ncrip eiti $ąyp įpylimo 

• itiUJipis ’.
'ILųiiuū”, atągkyilSVĮiy jam, 
i nęs. vienišas. }'urį (įar dvi

ąč ąy jis, gj.įąi ąUi(|ų§ęs, at- 
.kyįįąyo: “Juę ĮuriĮ yiena kitą, | 

ij.oi.o n.tūrių
ijayo piiytį prieš

■sHmI |y# uujaųt^.
lE4u metais ijg ląhąi ąkonin- 

L'pacąė į^Įėilopų eglutę, iš 
,u-u«į ii .s -jujfo pusės įšdeko- 

aąaią. jžiębė jvaiiiąępalves 
<.fakųtęs if pasj^aul^ė piane.

"kĮąip tap pątiųįią mąno deko
raciją?’’ —

'broliuk, fu nepaprastai pui- 
i&i &hd«ir$vfti1’. B&&P jam.

I t “Per?j. įsižiūrėk”, .pasakė jis. 
‘Kitoms Kalėdoms turėsi pati 
tulpei”

“Ęodėi?l 
kląųąiąu.

' “Kilpųis Kalėdoms manęs gy
vųjų tarpe jau nebebus’’.

“Broliuk, iš Kur pas tave atsi
rado tokios. pesimistiškos min
tys? Tu dar gerai atrodai ir pa- 

| lyginti .turi neblogą sveikatą”.
■‘Kitoms Kalėdoms įsitikinsi, 

kai} teisybę sakiau’-, nesileisda- 
mas į tolimesnes diskusijas, jis 
atsakė. ' i

I ĮsĮdl) metais darželyje prisėjo 
įvau iąurių gėlių, fr-iai gė.ės bu
vo pačiame žydėj imę^iš-pašau
kę mane ir mano vyrą. ’

“Ach, kaip neapsakomai gra-

nustebusi jį pa- <

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
,»-- š af ■ • -W ■ *■,.;* * < r • * r * V 4 - . «

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME — 

1729 South Halsted Street, Chicago 

Tel. 226-1344

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 1

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE i
Telefonas 523-0440

MQDERNUKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Š.
lygiai vieneri mętai, kaip amži
nai sųętojo' plakusi mylimo bro
liuko, diplomuoto ekonomisto, 
Neo-Lithuania Korporacijos fi
listerio, širdelė.. .

Gimė jis Rusijoj. Augo ir mo
kėsi Zarasuose.

žavingą Zarąsų gamta paliko 
nelsdildcThus pėdsakus jo būdo 
susiformavime,

A.A. Petras Jjuvo labai jaut
rios sielos. Ljnksmo būdo. Pimas 
sąmojaus. Mylėjo žmonės ir su 
visais buvo labai draugiškas.v .sais ouv o lapai ar a ūgiais. žiai š et alrodo dar2ejis į _ a

Mėgo grozp Mylėjo gamtą, o į sąkiau jam<
jaunystėj ir sportą, žiema sr pr-; . .. v...f /v , .1 r i As Kaip tik ir norėjau sjnutciuzom iiš išlaužydavo veidrodi-1 , ,. , iv. kuo’ gražiausiai padaryti’, aisa-mus Zarasu ežerų paviršius, o .. . • ■ r J 1
su paMiūžora išbrjKdyaayo bal- .“/s- ““o BH;
tu pūku padengtus kumelius. ' darbas. Kd, pavasa.j

•J - M .r ' ■_, ‘manęs jau nebus. Nueisiu savoVasarą jis, mėgdavo meske- 1 ■»- ■>
1 -
pat savo mirties. , ■

Nuo mažų dienų lošdavo šach
matais ir, būdamas gimnazistu, 
neretai laimėdavo pirųienybes. 1 

Ekonominius mokslus jis bai
gė Vytauto Didžidjo universite- 
te Kaune ir dirbo įvairiose afsa- • ■ 
kingose paieigose.-Nuo pat pir- I 
mųjų studentavimo metų pri- ! 
klausė Neo-Lithuania kirporaci- 
jai ,kurios filisteriu išbuvo iki 
pat savo mirties..

Tremtyje būdamas, pradžioje tį, atvažiavo į Naujienas prenu-, - 
gyveno' Austrijoj, o vėliau švei- merą tai atnaujinti. *
carijoj. Gyvendamas Šveicarijoj, I 
aktyviai dalyvavo-Lietuvių ben
druomenėj. Vienu metu buvo 
jos vicepirmininkas. Nesvetimas 
jam buvo ir plunkąnęs dąrbas. l 
Jis rašinėjo į lietuvišką spaudą.

Nuo 1950 metų iki savo mir
ties gyvęno Nevy Yorke ir iki iš
ėjimo' į pensiją dirbo Eminer-!
šono radijo ir telęvizijps kompa- • Volungės balso' debesys 
nijoj. , klauso.

VdČdld ILS 11L C12 U d V U illtSAC' \ ’
• i- \ \ ’ ’* . .. vi -i • niyuuio urulio pėdomis .noti. Aisfrjngu zveiu.jis liko ikj ; H

— l'-T.’ -?*• *■ « lipia in nranaxvKtp i«Deja, jo pranašystė išsipildė. 
1981 -inądįis kalėdinės eglutės 
jis jau nębepuošė. Gulėjo St. 
F'rancis ligoninėj ir labai sun
kiai sirgo. O pavasario jau ne
besulaukė. Išėjo savo' mylimo 
brolio A.A. dr. Vadovo pėdomis.

Dr. K. Paprockaitė — 
Šimaitienė, sesuo

— Senukas Jonas Tijūnas, ne
kreipdamas dėmesio į didelį šal-

— Teisėjas Marvin E. Aspin, 
paskyrė po $250 baudą ketu- 
r.ems buvusiems lėktuvų nusi
leidimo kontrolierių unijos val- 

j dybos nariams. Jie neturėjo tęi- 
sės skę.bti strčiŲo.

p* SOME CMICAGC V-OTOR CUJB TIPS OH

DON'T CUT IN BETWEEN GARS 
THĄT ARE Allowing SAFE 
following distances.., *

ycx/tx run into rRoušue
THERE^ * SCtOOEN STO«> wmi _& 
MDtTRE FOLLOWING TOO

IF YOU PFIYE AT ' 
/Į///V/A4 </4/ Sp€EP 
THE A// LANE,

u
TĘVAS ir sūnus 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street -1 1410 So. 50th Ave., Cicero
S Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
i - . .

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
L'el .. 652 524b

iKlJV UAlUUJUVlU dlLlviHt-ALAf

Patarėjai tr laidojimu direKLuriai

4ibAiN VAiXCt u utUKUL GViUl\‘

kJ.ASi.er lUiuiii jinii uHi pa.-»dLV

-Ago

^(t

STEPONAS, C. LACb IK SUNUb
X A Vk ,

3OUIH VY žJaS'1 tllufi ; <xuu Lb <4 < «

P. J. RIDIKAb
UltM >V> HAjLMTED 8TRKK*

BUTKUS - VASAITIS
«4« Mo $otb Ave^ Cicero, flj OLymp»< MOO-

PETRAS BIELIŪNAS
i'ALIFCIHNIa < <6

UI 9

GEORGF F RHDMINAS
UTUANKM AVF Tel- V4rd. liti

^•Ujienos, Gbicago. 8, UL Wednesday, January 13, 1982



V KAROSAS

EvanTeL’f

l ai de.ta lut.ą -aro p.stan
gų ir ypačiai Įkurtus Ani rikoje 
<ir. M. Dcvenio p. stangomis 
Li.tuvių Proteslan ’.ų sąjungos, 
įstengė nugalėti daug kl.ūėių ir 
bent .3-1 tūkstančius evangelikų 
perkelti į JAV ir Kanadą, tuo 
sudarant pagrindus lietuvių pro
testantiškai veiklai išeivijoj?.

šių ĮKrgyveninių eigoje ėmė 
rvškė'.i lietuviu evangeliku eilė- 
se savotiškas dvasins persiku 
Žanas. Lietuvu’jc veik visa lie
tuviu evangeliku veikla re škėsi *■ K / t,
religinėje plotinėje, užsidarius 
savųjų tarpa, gi viešumoje buvo 
pabrėžiamas patriotizmas ir iš
tikimybė lietuvių tautsi. Pc 
pergyventų karo audrų, sekusių 
okupacijų ir išgyventų tremtyje 
skaudžių patyrimų, teko evan
gelikams iš naujo persvarslyti 
savo padėtį lietuvių tautoje.-

s lietuvių tautoje 
rado platesnį pritarimą lietu* 
visko,e visuomenėje.

Tremtyje 
evangelikų 
‘TDLvbnti

t'Utl ;

Vyresniosios kartos evaageli-
kų vadovui ir dvas:škiai buvo
gllic'd sukiėsti vykstančios nė
pakantos ev:m ge likų atžvilgiu,
nuo kurių r.< a atsikratyti
kaip nuo .svo: v ų tau-
tai elemcmc.' <Jio negalėjo su
prasti ir verki 'U mirtimi,
kad (Edžiai n . La Ii: In vi u

pasirodė kuklūs 
periodiniai leidiniai, 
rašerra mašinėle ii 

multi plakuojami, kuriuose be re
lig ! io turinio straipsnelių buvo 
teikiamos ž»nios iš evangelikų 
gyvenimo. Iš visų evangelikų* 
leidinių tenka išskirti leistą ir 
redaguoją M. Zablovsk-'o “Mū- 
xų Pasaulis”, kuriame jau bu
vo keliama protestantiškoji min
tis. Viename straipsnyje buvo 
aiškiai pasisakyta, kad ne ka- 
\dik*škas. bet protestantiškas pa
saulis lems Lietuvos likimą ir 
jos ateiti. Nors Įprastai vengta 
poleminio tono ir nė vienu žo- ’ 
džiu neužsiminta apie plačiai 
skelbiamą “Roma ar Maskva 
kakdikišką pažiūrą, bet tai bu- 
vo pirmas reagavimas iš evan
gelikų tarpo.

Nepriklausomai nuo spaudos 
evangelikai 4

utis

i stoti į ko-

kridami

ke.

e ir. e;

šių pripažinimą evengelikams 
ssvo tautoje. Pirmuoju balsu 
prabilo Jurgis Jašinskas, išėjęs 
į tremtinių spaudą ginti mėta-

to balsas j

genkus ginu sevo

re’škiarru minčių.V fe- ■
* uvo -urengę eilę suvažiavimų,!
juukė savo S;nodus, kuriuose
ėmė bręsti įsitikinimas, kad lie-;
tuviai evangelikai nėra kokia tai naudoojo turimus galimumus pa- 
pašalinė, nereikšminga ar visai j/ycikti į protestantiškų tautų ar 
svetima mažuma lietuvių tauto-. vyriausybių prielankumą Lietu
je, bei dalis pasaulinio protes-: yOs laisvės byloje. Šie argumen- 
"antizmo, kuris po šio karo iš- yai’ pado atgarsį lietuvių veiks* 
kilo į vadovaujančias pozicųas muose ir netrukus evangelikams 
šią istorinę tikrovę, evangelikai, atsidarė durys ir į politinę veik- 
oajuto* savyue savo vertę, svo- f lą Evangelikų dvasiškiams bu
ri ir reikšmę savo tautoje. Taip, vo pripažintos lygios teisės tar- 
pamažu vyko lietuviu evange-* invokacijos žodį bendruose 
dkų eilėse reikšmingas dvasinis lietuvių suvažiavimuose ar per

i i.-L ... rengiamus Vasario 16 minėjimus 
Lygiai buvo pripažinta teisė 
evangelikų dvasiškiams sukal
bėti maldą Amerikos Kongrese 
Lietuvos nepriklausomybės mi-

_ . . nėjimo proga.
daug jėgų ir' pastangų įsi- Į ’
ti naujuose kraštuose ir įtvir-j Bendrai imant, lietuvių evan.

. -t -ru.v._I gelikų padėtis išeivijoje ėmė žy- į
- ~ - - - . naiai stiprėti ir gerėti. Vienok___ __ _ _ ___ _ _ __ o__  _r 1 °

kultūrinė veikla bei susirūpinta 
savo spauda. Atsipalaidavę nuo 
slegiančio DP stovyklų gyveni-! 
mo drąsiau ryškinti viešumoje 
-avo protestantišką nusistatymą, • 
kurio Lietuvoje ir tremtyje ven-: 
gė. Reikalaudami sau pripažint- • 
mc Ikuiviškcje išeivi jo’e. nepa* j

4. X—I * ’ V « 1

prCvCstantiskuoju nasauliu ir pa-:

persilaužimas, kuris galutinai suj • 
brendo įsikūrus Amerikoje ar 
kituose protestantiškuose kraš-1 
touse.

Pirmame po persikėlimo de
šimtmetyje evangelikai pašven- j' 
<ė i

Jnti savo egzilines Bažnyčias, 
prie kurių telkėsi religinė ir.

SAVINGS...
the best wsy tn savvegularfyi

cd 
Coapc^sded

OUR SAVINGS _ 
.Certificates 

, EARN UP TO '8

see us for 
financin9 

Si AT CUR LOW RATE

L INSURED

Mutual Fedeml 
Savings and Loan j

522 WEST CHUMAK ROAD

ftal Kata?ue£Ea& Prt&iesl P^et Vlrgfcsla 7*7747 
SXRSi Moa.Taa.fri.9-4 Thor.9-8 Sat. 9-1

SERVING CmCKGO ABD SE8UHBS SINCE 1305

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo. rr rni--r> v veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

A. Gr- ' MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
*, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
________________________________18.00

A.t.— DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. x- 'tax viršeliais J4.00

* r > šiais viršeliais, tik __ -_____________ $3.00
4. J. C i- e 1T K-TA KULTŪRA — ŽIAURŪS
?.:r< 'Y t < •< po Europą įspūdžiai. Tik ?2.00
Galim i 's-p pr- • zi-'kyti paštu, atsiuntus čekį arba 

monm orderi, prie nurodytos kainos pri
ded an4 91 perriuntimo išlaidomis.

N A U JI E N O S,
irs. S«. BALSTED ST, CHICAGO, IL «0«««

Mb

•se katalikų sluoksniuose atsisa
kyta nuo priešiškumo lietuvių 
evangelikams ar protestantizmo 
atžvilgiu. Tam tikras nuolaidu- 
rąas evangelikams buvo daro
mas veik išimtinai progmatiniais 
sumetimais katalikiškos Lietuvos 
atstatymui. Aišku, pasiekus sa
vo tikslo, evangelikai vėl atsi
durtų paniekintųjų ir nužemin
tųjų pašaliuose.

Toks' nusistatymas išryškėjo 
skaitant katalikiškąją sppaudą, 
jų leidžiamas knygas ir net

šventas visų lietuvių reikalas*. | 
Lyg’ai, pamiršę diplomatinį tak- • 
tą, Koplyčios dedikaciją anglų 
kalboje platino amerikiečių tar~, 
pe, kurių ne vienas egzemplio-1 

i rius pateko į protestantų ran- 
_ kas. . )
i lietuviams evangelikams bu- 
j vo savaime aišku, kaip Ameri- 
j kos protestantai reaguos į - to

kia lietuvių katalikų mestą pa- a 
į nieką protestantizmui, sulygi
nus su komunizmu, nesivaržant 
spaudoje vadinti reformaciją ir 

j bolševizmą tikėjimo priešais.
Pavienių evangelikų veikėjų bu
vo mėginta privačiai pakreipti 
Koplyčios dedikaciją Aušros 
Vartų Marijai^ kuri nesukeltų 
kontrovers:jų lietuvių tarpe ir 
neiššauktų neigiamo nusistaty
mo protestantų tarpe.

(Bus daugiau)

Kad aiškiai žinotum mūsų tau
tos tikrąją praeitį, ios kilnumą, 
jos viršžmdnišką būdą ir jos 
gamtos nesugriaunamais dės
niais sukurtą gyvenimą bei tik 

; rą visatos pastovumo nustaty
tą amžinumą, remdamasis mū
sų tautos padavimais, tikra tau
tine valia ir sveiku, tarptautinių

buvo apibūdinta kaip herezija,. šmėklų neužburtu protu, aš pa
či evangejikai kaip eretikai, at-Į rašiau šias knygas:
skalūnai, kreivatikiai, kitatikiai Į 1) Karalienė Birutė. Čia apra- 
ir pan. į somas jos kilnus gyvenimas,

Vysk. V. Brizgys savo rasi- Į kai mus puolė žiaurūs kryžiuo- 
nyje “Į Tave Mes Šaukiamės”, 
tūpusio Draugo 1953. VI. 12 lai
doje, Lietuvos reformaciją-api
būdino kaip “tvaną, atnešusį 
Lietuviai dvasinį ir filologinį 
išsigimimą”. Letuvių E v. Refor-, 
matų Kolegija pareiškė viešą 
protestą tuo Jklausimu, kuris til
po išeivijos spaudoje. Atsiliep
damas . vysk. V. Brizgys įspė
jęs Kolegiją, kad jos protestas 
galįs būti' “Lietuvos protestan
tams nenaudingas”. :
•Nežiūrint reformatų protesto, 

I praslinkus dešimtmečiui, vysk.
V. Brizgio iniciatyva būva sta
toma Šiluvos Marijos Koplyčia Į 
Washingtono katalikų šventovė- I

KmmL Žwn4 — **rd*vlmui , . Namai, t*ma —
UAL ESTATI FOR SALI | UAL 1 STATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMiNAMJ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: z

MUTUAL FEDERAL SAVINGS ;
PETRAS KAZANAUSKAS;-Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. TeL 847-7747 Į

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie ,1 ve. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIU IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME^ TAX

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu ęhieagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, Srelt, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tai. 927-3559

čiai, naikindami viską, ką mūsų 
kilni tauta gerbė ir mylėjo.

2) Po Galindų Skydu. Galin
dų kovos ir gyvenimas, išlai
kyti mūsų tautą kilnią ir savi
stovią.

3) Kalnų Dievaitė. Ledyną.’ 
Ledynos kilni pagalba apsaugo- Ja^euTpIrke"

3 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina £52,000

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio

Liability apdraudimas pensinio- .
kams. - Kreiptis:

A. LAURAITI!
4^45 $o. ASHLAND AVt

TeL 523-8775 1'
• Statybai gražus sklypas

ti mūsų tautą, pradedant nuo _____
lEA< I s Su $15,000 pirkėjui proga

4) Lietuviu Sosune Vilnius. L Iah^ette parte gauH
tn °'a -s UC10’į švariai užlaikytą mūrinį namą,

pradėjus statyti V.lmaus tmea-1 pardavėjas ’ duoda paskolą 
a* _ . ( .1 seniau imamais procentais.

o) Lietuvos Senove. Kilnus ir 
jautrus lietuvių tauto's gyveni
mo, ir’ jos kovų aprašymas.

________ ____  ] 6) Karaliaus Vytauto Vaini
uje, kuri buvo skirta atžymėti J kas. Kruopštus vainiko aprašy- 
kontrreformacijos pergalei prieš} inas,: kaip lenkai jį pagrobė ir 
reformaciją Lietuvoje. Koplyčios kaip lietuvių jaunimas tą vaini- 
dedikacija buvo' užbaigta reikš- 
bėjo Lietuvą prieš 300 metų 
mingnis žodžiais: “Marija išgel- 
nuo protestantizmo, Ji išgelbės 
ją ir dabar nuo ateistinio ko
munizme”.

ką, lenkų bažnyčioj paslėptą, 
•surado..

Koplyčios statymo komitetas - 
buvo tiek įsitikinęs į savo misi-

• jos svarbą, kad nepasidrovėjo 
vartant Lietuvių enciklopedijos prašyti aukų net pas evangeli- 
puslapius, kuriuose Reformacija kus, nes “tai esąs bendras ir

Geroji Naujiena Lietuviams

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

i ČIKAGOJE kiek, sekmadieni 12:15 vai. ryto (naktį), } 
/ TORONTE kiekv. sekmadieni 1:15 vai. ryto (naktį). £ 
z ' ^5

Dėl smulkesnių informacijų skambinti:
Tel.: 735-4048

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausi lietuviu traternallnė ar- 
faniadja, lietuviams iitiknual tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA —ftmokėlc daubas taip AŠTUONIS MILIJONUS doleriw 
apdrandu savn nariams <

ELA — ipdraucffia pigiausiomis kainomis SLA nete&o pelno, M- 
rlams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

SJekvienas lietuvis ir lietuviu draugas g»l> 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, čeki ančiai 
aukite j o mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

WLA — vaikus tpdraudži i pigia terminuota apdrsoda: už 
IL000 apdraudoi suma temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopų vyra visoje lietuviu kolonijoje. KreipkitZs 
1 savo apylinkės SLA kuopų veikėjus jie Juma 
mielai pagelbės t SLA įsirašyti.

Galite tarlpto ir tfotfii 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALL’ANCE OF AMERICA

T< (til) MB-KIS

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Dengiame ir taisome visu rū
siu stogus. Už darbą garan- 

i tuo ja me ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue

! ’• Chicago, Il 60629

434-9655 ar 737-1717

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

Mieli Lietuviai, padėkit man, 
šias knygas; išleisti. Tos knygos 
tikrai pagelbės mūsų jaunimui 
užaugti tikrais lietuviais.

Su aukšta pagarba,
Mantas Aukštuolis
4 Elizabeth Avenue

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
oadėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*

Laikrodžiai Ir brangenybfe
Perdavimas Ir Taisymas 
2646 Wa*t «9fh Strset 
Tat. REpubllc 7-1941

Springdale, Conn. 06907 išleista knyga su legališkomis

200,000 JAV MOTERŲ
<5! RŪKO cigarus
f1 New Yorkas. — Nemažiau
J kaip 200,000 moterų šiame 

krašte rūko cigarus, teigia Ame- 
rikes Cigarų institutas.

Skandinavų kraštuose yra 
daugiau moterų, negu vyrų, 
rūkančių cigarus.

— JAV ambasadorius Samue’. 
j W. Lewis grįžo į Tel Avivą ir 
, atvežė premjerui Begin asme 
nišką prez. Reagano laišką.

— Kardinolas Cody North
western ligoninėje perkeltas į 
privatų kambarį. Dabar jį kan
kina cukraligė.

— Šiaurės Indianoje sniegas 
j tiek užvertė kelius,- kad žmef- 
. nės negalėjo pasiekti pravalytų 
vieškelių ir plentų.

e žinok: proga pasitaiko, bet 
j nesikartoja.

Swelling Of > 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation 

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

formomis.
Knyga su formomis gauna

ma Naujienų administracijoje.

“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

Laiškas Naujienoms
Sveiki mieli Naujienieciai!

Ar dar nesušalot? Nors šal
ta lauke, bet kambaryje yra šil
ta, kur beskaitydamas laikraš
tį prisiminiau, kad mano pre
numerata baigiasi. Nieko nelau. 
kęs išpirkau ir siunčiu piniginę 
perlaidą $65. Prašau .iš jų atsi
skaityti už prenumeratą, o liku
tis tebūnie Naujienų paramai.

Lai šie metai (nors pradžia 
šalta) atneša šiltą ir gražią va
sarą, o lietuvių tarpe — taiką 
ir ramybę. Teisingai sakoma, 
kad vienybė yra tautos galybė. 
Tik bendromis jėgomis lengviau 
išvaduosime mūsų tėvynę.

Jums ir jūsų laikraščiui ilgo 
gyvavimo linki —

Kazys ir Stasė Ulevičiai

• Piešk lunką, kada plyšta, 
kai prikeps — nespėsi.

« 1 " 1 11

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avwue,
Chicago, 1 IL 60632. TtI. YA 7-5980

IMC0M1 TAX SBRVIC1
S. T«I. 254-7W
pat daromi vertimai, fimlni\

4259 
Taip . _
iškviatimal, pildomi pilietybes prf

tymai Ir Idtokl b lanka L

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolia. A«enf f 

W. 95th &t 
Erttf, Park, ’Ill, 
*0642, . 4244654 k

fam He and CasuaHy

Advokatai
GINTARAS P. ČEPENA3

Darbo valtodor nuo 8 raL ryl*
Iki 8 vai vak. Šeštadieni nno

9 vaL ryto iki 12 vaL d.
Ir pažai auaitarima

TU. 776-5162 arba 776-5181
M4S Wwt 63rd Street '

< Chieaeo. IO- 60621

WINTER 
OVERCOAT.

Don i GO Out Without It
’<4F 4 ■■ ?. HW.I.

6 — Naujienos, Chicago, 8, m. Widn<Jdaf, Jinuary 13, 1982
\ * i




