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ĮVYKIŲ LENKIJOJE

JAV Atstovų Rūmuose, Va
šingtone, Lietuvos ■ Nepriklau
somybės atkūrimo’ minėjimas 
įvyks vasario 17 dieną. Ameri
kos Lietuvių Tarybos prašoųias 
tuo-rūpinasi kongresmanas Fr. 
Annunzio (dem., III.).

Amerikos: Lietuvių Taryba vi
siems Atstovų Rūmų nariams ir 
senatoriams. siuntinėja laiškus, 
prašydama į minėjimą įsijungti. 
Drauge" siunčiama ir ALTo iš
leista knygelė “Lithuania Must 

Free”, kar surinktos kon- 
ir senatorių 1981 m. 

16 d. proga pasakytos 
reikalaujant Lietuvai

Kai naujoji Lenkijos vyriau
sybė pavartojo' karinę ir polici
nę prievartą prieš žmogaus tei
sių siekiantį. Solidarumo sąjūdį 
Lenkijoje, Amerikos--tietuvių. 
Tarybos pirmininkas dr. K. šid-

' ta nskas pasiuntė: telegranrą V 
lybės sekretoriui Aleksandrui 
M. Haig, Jr., atkreipdamas dė
mesį, kad priespauda Lenkijoje 
vykdoma vadovaujant Maskvai 
ir todėl reikia paskelbti ekono
minį'boikotą prieš'įSoviėtų Są 
jungą, kartu saugojąnt /Lenkijos

' žmonių gerovė. ■ ‘ .

KALBĖTOJAI VASA
RIO16 D. PROGA

Iš ALTo vadovybės.’ žmonių 
Vasario 16-o's proga .pakviestas 
inž. Grožvydas Lazauskas pasa
kyti- kalbą Lietuvių Prekybos 
Rūmų minėjime Ghicagoje va
sario 10dieną. Kun. dr. Juozas 
Prunskis pakvfeStAs kalbėtoju 
Clevalande vasario 14' d.

■ y '• '* ♦- *

STRAIPSNIAI APIE LIE
TUVA KITATAUČIAMS

Chicago, 1’1. — Ketvirtadienis, January 1 1, 1982

KUBOJ ATSIRADO NAUJI 
SPRAUSMINIAI LĖKTUVAI

HAIG SUSITIKO SU EGIPTO PREMJE
RU, KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIU 
'sFKRETORIUI RŪPI GALIMAI GREIČIAI’ BAIGTI PASI

TARIMUS IR PASIEKTI TAIKA ARTIMUOSE RYTUOSE

KAIRAS, Egi])tas. — Sekreto
rius A. Haig, pasakęs baigiamąjį] 
žodį Briuselio šiaurės Atlanto 

. Sąjungos užsienio reikalų mi
nisterių konferencijoj, už poros 
valandų jau buvo Egipte. Sekre- 

1 to’rius buvo pa tenkintas, kad 
' suvažiavusieji užsienio reikalų 
J ministerial pasmerkė Sovietų 
j Sąjungą. JAV ir šiaurės Atlan- 
Į to Sąjungos vyriausybės keliais 
Į atvejais rimtai įspėjo Sovietu
■ Sąjungą, patardamos nesikišti į 
. Lenkijos vidaus reikalus, bet
■ Sovietų valdžia nekreipė į tai 
j reikalingo dėmesio. Dabar šiau- 
’ rėš Atlanto Sąjungos užsienio 
Į reikalų ministerial ėmėsi sank
cijų prieš Sovietų vyriausybę.

Sovietų valdžia, būk, nuste- 
i busi paskelbto’mis sankcijomis, 
nes jos turėjo būt taikomos Len
kijai, o’ ne Sovietų Sąjungai. 
Sekretorius yra įsitikinęs, kad 
sankcijos privalo liesti ir Sovietų

Nau- 
žinios rodo, kad 

is Kuboje atsirado 
sprausminiai sovietiniai 

Tai nauja problema 
Vyriau*

Amerikos Lietuvių Tarybos pa
skelbtas konkursas straipsnių 
kitataučių spaudoje atnešė geni 
vaisių. Straipsnius .apie Lietuvą, 
išspausdintus kitataučių spau
doje, atsiuntė dvylika autorių. 
Premijoms paskirta 1,000 dole
rių. Mecenatas — kun. J. Pruns
kis. Premijų įteikimas įvyks va
sario 14 d. Chicagoje per Lietu- 

* vos Nepriklausomybės minėji
mą. (ALTo informacija)

TURI PRIIMTI ATLEISTUS 
TARNAUTOJUS

WASHINGTON, D.C. — i960 
metais didžiosios aviacijos bend
rovės atleido iš darbo’ didoką 
skaičių tarnautojų. Aviacijos 
bendrovės atleisdavo kiekvieną, 
kuris vesdavo.

Federalinis teisėjas, išnagri
nėjęs bylų, priėjb įsitikinimo, 
kad ištekėjimas ar vedimas ne
gali būti pagrindas atleisti iš 
darbo. Teisėjas James B. Moran 
įsitikino, kad toks tarnautoju 
atleidimas yra neteisėtas. Teisė
jas įsakė vėl priimti nuo 1660 m. 
atleistus tarnautojus.

United Air Lines atsisakė da
ryti jokį pareiškimą. Taip pat 
neaišku, ar neteisėtai atleis
tiems tarnautojams reikės mo
kėti visą ar dalį algos, šį klau
simą turės dar svarstyti specia
listai. Taip pat reikia nustatyti, 
ar atleistieji I960 metais šian
dien tinką darbui. -

RUOŠIASI BAIGTI 
KARO STOVĮ

VARŠUVA, Lenkija. —- Tvir
tinama, kad dabartinė Lenkijos 
vyriausybė.^ ruošiasi baigti karo 
stovi vasario L dieną. Karę sto
vis buvo įvestas praeitų .metų 
gruodžio 13 dieną, .bet dabar 
negali susitarti, kad tas karo,sto 
vis galėtų būti panaikintas.

Lešek Valensa -buvo sulaiky
tas karo stovio įvedimo dieną. 
Jam buvo pasakyta, kad jis esąs 
namų arešte, bet nuo. karo sto
vio įvedimo dienos kariai jį ve
žiojo iš vieno namo į kitą. Visur 
pasakyta, kad jisi-su nieku ne
gali susižinoti, nes visi privalo 
jį saugoti ir neišleisti.

Maskva patenkinta .Lenkijoje 
įvestu-ikaro stoviu. Rusai mano', 
kad lenkų kariai pajėgs įvesti 
tvarką Lenkijoje. Rusai nenori 
siųsti savo kariuomenės į Len
kiją. Jįe yra įsitikinę, jog Karių 
komitetas Lenkijai gelbėti suge
bės palaikyti tvarką.

— Louisiancfc gubernatorius 
įsakė 'tautinės gvardijos ka
riams pasiruošti ginti kraštą 
nuo šalčio nešamos nelaimės 
įvairiose srityse.

Sekretorius Haig Egipte dvi dienas bus labai užimtas, visvisn egiptiečiai 
nori jam ir jo palydovams parodyti Asvano užtvanką.

— Europoje nebuvo tokio šal
čio paskutiniais 200 metų. Iki 
mirties sušalo 39 europiečiai.

— Floridoj citrininių vaisių 
sušalimas padarys 500 milijonų 
dol. nuostolių.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $387.

KALENDORfiLJS

Sausio 14: Feliksas, Auksė, 
Laimutis, Meksūnas, Dabonė, 
Žibąs.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:44.
Oras ialtxa. »

Gen. Kenan Evren pradžio
je norėjo teisti suimtuosius 
triukšmadarius, l>et dabar 
jis jau pradeda leisti juos 
iš stovyklų. Išleidžia tuos, 
kurie suprato ėję klaidingu 

keliu, nenaudingu Turki
jos inttres&mi.

PEKINAS. — Kinijos vyriau
sybė labai nepatenkinta prezi
dento Reagano pranešimu apie 
nutarimą parduoti Taivano vy
riausybei karo lėktuvus. Prezi
dento pranešimas sako, kad JAV 
neparduos Taivanui pačių nau
jausių Amerikos kariškų lėktu
vų, bet- sutikd parduoti F-5E 
klasės lėktuvus, kuriuos Izraelis 
vartoja kovoms su savo kaimy
nais. Prezidento pranešimas 
yra apgaulingas, sako kiniečiai. 
Kinija ruošia protestą JAV vy 
riausybei dėl tokio prez. Reaga
no pranešimo.

Pirmadienį Washingtone pa
skelbtas pranešimas sakė, kad 
JAV teiks dalus Taivano dabar 
turimiems JAV gamybos lėktu
vams.

Ir Tai va n as nepatenkintas 
JAV pranešimu

TAIPEI. — Taivano vyriau
sybė labai nepatenkinta prezi
dento Reagano putarimu nepar 
duoti pačių naujausių Amerikos 
lėktuvų.

Pradžioje Taivano vyriausybė 
suprato, kad JAV yra pasiruo
šusios parduoti Taivanui dau
giau negu šimtą FX kovos lėk 
tuvy. Dabar pasirodo’, kad pre
zidentas šių lėktuvų Taivanui 
neparduos. Jie dar yra bandymo 
stadijoje. Lėktuvai dar nėra pa
kankamai ištirti. JAV sutinka 
parduoti Taiyinui F-5JG ir F-16 
lėktuvus.

Taivanas šiuoą. lėktuvus pažįi-

ir

Su-

Kinija nepatenkinta JAV nutarimu 
parduoti lėktuvus Taivanui

PREZIDENTAS NEPARDUODA PAČIŲ NAUJAUSIŲ, 
BET JIS SUTIKO PARDUOTI F-5E LĖKTUVUS

ta, bet jis tikėjosi greitesnių 
naujesnių.

Prezidento nutarimas 
nieko nepatenkino

WASHINGTON, D.C. —
sidaro įspūdis, kad prezidentas 
Reaganas, paskelbdamas apie 
nutarimą neparduoti modernes
nių lėktuvų Taivanui, bet par
duoti ir toliau F-5E, sukėlė la
bai didelį nepasitenkinimą.

Nepatenkintas Pekinas, nes 
pranešimas pasako tik dalį tie
sos. Prezidentas vis dėlto yra 
pasiryžęs parduoti F-5E lėktu
vus Taivanui. Kinijos vyriausy
bė prolcstavo prieš bet kurių 
lėktuvų pardavimą Taivanui.

KARD. CODY LAIKĖ PINIGUS 
KANSAS CITY BANKE

KANSAS CITY, Mo. — Kar
dinolas J. Cody buvo atidaręs 
sąskaitą pinigams laikyti Kansas 
City banke, skelbia Cansas City 
Times laikraščio reporteris.

Reporteris 1969 melais atida
ryta saskaita išaiškino, kai Chi- 
cagos spaudoje pasirodė žinia, 
kad prisiekusiųjų teismas pra
dėjo tyrinėti kardinolo Cody ve
damą bažnytinių pinigų atskai
tomybę. Teismas prašė kardi
nolą pranešti kada ir kur jis 
taupė pinigus, bet tokių žinių 
kardinolas neteikė, todėl teisė
jai ir prokuratūra pati pradėjo 
ieškoti kur tie pinigai galėjo 
būti laikomi. t

J Sąjungąr nes. Sovietų valdžios 
atstovai' privertė Tenių vyriau
sybę skelbti karo stovį visoje 
Lenkijoje, laužyti pagrindine* 
žmogaus teises, kenkti Solida
rumo unijai ir kliudyti darbui. 
Visa eilė užsienio reikalų minis 
Erių pamatė Sovietų Sąjungos 
spaudimą į gen. Jaruzelskio’ vy
riausybę.

Sekretorius Haig, antradieni 
pasakęs paskutinę kalbą Briuse 
lyje vykusiame užsienio reikalų 
minislerių pasitarime, sėdo j 
lėktuvą ir išskrido į Egiptą.

Už poros valandų sekretorių 
Egipto aerodrome pasitiko Egip
to užsienio reikalų ministers 
Kamal Hasan Ali. Ten pat 
trumpai pasikeitė nuomonėmis 
apie reikalingą taiką Artimuos 
Rytuose. Sekretorius pareiškė 
noro išsikalbėti su atsakinga-- 
Egipto pareigūnais, kad galėtu 
imtis priemonių taikai įgyven 
dinti. Sekretorius yra įsitikinęs, 
kad be atidėliojimo privalo būt 
rastas būdas išspręsti palestinie
čių klausimą ir siekti taikos.

WASHINGTON, D.C. 
jai atėjusios 
šiomis dienesnis 
nauji 
lėktuvai.
prezidentui Reaganur. 
sybė turi imtis priemonių pri.š 
sovietinių lėktuvu atsiradimu. 
Bet, svarbiausia, reikia aptarti, 
kokių priemonių turėtume im
tis prieš naujus sovietinius 
sprausminius lėktuvus.

Prezidentas taip pat žino, kad 
ir kongresmenai bei senatoriai 
šį kalusimą kels. Kels demokra
tai, netylės ir respublikonai.

Savo laiku sekretorius Brown 
pastebėjo, kad sprausminių lėk
tuvų siuntimas j Kubą gali būti 
1962 metų Washington© ir Mask
uos susitarimo laužymas. Tada 
buvo uždrausta įrengti Kuboje 
sovietines raketas, Kuba ne4arė
jo teisės savo teritorijoje laikyti 
sprausminių Sovietų lėktuvu. 
Dabar ji nekreipia dėmesio’ į mi
nėtą susitarimą ir laiko sjvo te
ritorijoje sprausminius Sovietų 
Mig-23 lėktuvus.

Sekretorius planuoja Egipte 
pasilikti dvi dienas. Antradienį 
ir trečiadienį jis visą reikalą nori 
Išsiaiškinti su egiptiečiais, o ket
virtadienį planuoja skristi j 
Izraelį.

Sekretorius yra pasiruošęs už
miršti smulkmenas, aptax’ti ir 
sp ręsti pagrind i n i us k Jausim»is, 
kad Artimuose Rytuose būtų 
įvesta taika.

Antradienį sekretorius išsikal
bėjo su Egipto užsienio reikalų 
ministerių, o už poros valandų 
prie jų pokalbių prisijungs 
Egipto gynybos ininistcris gen. 
Halim Abu Gazala. Vėliau* jis 
planuoja susitikti
premjeru ir net su krašto p.*e- 
zidentu Hosni Mubaraku. Sekre
torius nori įtikinti Egipto valdo
vus, kad Artimųjų Rytų taikos 
klausimas turi gauti pirmenybę. 
Apdaręs su egi j) i iečiai s laikas su 
(zrac’iu reikalus, ketvirtadienį 
jis planuoja ^kristi į Izraelį.

Egipte scKietorius buvo labai 
šiitai priimtas. Jam yra g_rai 
žino’ma Egipto padėtis. Jis gerai 
informuotas apie fanatikų sek' 
tos pasikėsinimą. Sekretorius 
bandys įtikinti egiptiečius, kad 
jie ras'ų bendrų kalbų su Iz
raeliu. *

su Egiptu

-a-

FLORIDOJE ŠĄLA CITRI
NINIAI VAISIAI

MIAMI, Fla. — šaltis span-
Olandija pardavė du karo laivus džia ne tik šiaurę, bet ir Texas ’ 
Taivanui, tai Pekinas atšaukė Į bei Louisiana valstijas, pasiekė 
savo anribasadoriu iš Olandijos, j net Floridą. Blogiausia, kad šio- 

Grupė senatorių nepatekinta, j mis dienomis šaltis paspaudė 
nes sekr. Haic.-Hrižcs iš Tolimų-1 cif ininius Floridus vaisius. Spc- j 

ciriistai tvirtina, kad šiomis die- 
nrmis spaudęs šaltis sunaikino 
aule pusę citrininių Floridos 
vaisių. Niekais nuėjo ne tik apel
sinai, citrinai. l>et ir graip- 
fruklai.

Laimė, kad šaltis nepaspaudė 
Kalifornijos vaisių. Ten plakė 
labai smarkus lietus, bet vais
medžių jis nepagadino. Jeigu 
salt’s dar ir ten nepaspaus, tai 
gal krašto gyventojus nebran
giais apelsinais aprūpins Kali
fornija.

nes sekr. Haig,.grįžęs iš Tolimų
jų Rytų, pranešė Senato komi- j 
tetuk kad vyriausybė pasitars su | 
Senatu, bet šį kartą ir to ne
padarė.

Nepatenkintas ir Taivanas, 
nes jus iki šio meto tikrai ne 
žino, ką jis galės nusipirkti Ame
rikoje.

— Texas, Louisianos, Arkan
sas, Mississippi, Tennessee, Ala- 
bamds ir Georgia valstijose buvo 
uždarytos mokyklos d ii sniego 
ir šalčio.

i

— Nuo šalčio Illinois valstijoj— Kalifornijoj sausio 2-5 die
nomis nuo didelio lietaus žuvo mirė IX žmdnių, Pensilvanijoj?! 
36 ĮmonU, ” 1C Michigan* — 10.

Dvi dienas praleidęs Briuse
lyje ir dvi dienas Egipte, 
sekretorius Haig ketvirta
dienį ruošiasi skristi į Izrae
lį. Manoma, kad jis gali dar 
nuskristi ir į Saudi Arabiją.

S?kr. Haig yra informuotas 
apie dabartinės Egipto vyriau
sybes pasiryžimų kovoti su fana- 

? ik f s š ji tais, nužudžiusiais pre* 
» ridentą Sadatą. Preizdentas Mu- 
barakas paleido iš kalėjimo 4(|0 
fanatikų, nepriklausančių tiky- 
biniems fanatikams 
kritikavo Egipto
ypač prezidentą Sadatą, bet 
planavo’ ruošti nia šio prieš 
riau-^ybę ar kėsintis prieš 
riausybės narius. Manoma, 
šitas elgesys apramins 
nuotaikas.

Jie griežta 
vyriausybę 

ne

vy-
kad 

krašto



BUDĖKIME VILNIAUS SARGYBOJE
Budėkime, nes Pietryčių kai- žmogus kelių tautų patriotu ne- 

mynas, nežiūrint savo iki ausų 
turimų bėdų, nenuleidžia akių 
auo Lietuvos ir, atrodo, visu 
frontu ruošia želigovskiadą. O 
tam pagrindas visai rimtas, nes 
ne t>’ okupuotoje Lietuvoje, pri
tariant vyresniam brrtrui. rezgia 
lenkiška voratinkli, bet ir trem
tyje varo propagandinę akciją 
už brolišką .sugyvenimą ir “mei 
1c” \ cni kitiems. Žinoma, tam 
brolišku m ui įgyvendinti lietu
viai, anot jų. turi užmiršti visas 
padarytas skriaudas, ypatingai 
spalio 9 d., ir priimti lenkų “tė
višką globą’’ dabar ir ateityje.: 
Deja, mes aiškiai matome, kaip 
šiandien lietuviai tautiniu atžvil
giu res(xMctuojami, taip bus ir 
aLrfyje.

ITieš keletą metų Kanadoje 
įsisteigė Lietuvos Patričtų Są
junga. kurios nariai ii‘ steigėja* 
yra buvę Sovietų konelagerinin- 
kai, politkaliniai ir 100% tos idė 
jos asmenys. Gi Sąjungos ant
roji frakcija esanti pavergtoje 
'Lietuvoje, tai gana įdomi ir kar
tu nemaža kontroversinė žinia 
Kaip ten bebūtų, bet išeivijoje 
įvestas naujas Trojos arklys.

LPS-gos tikslas ir siekiai, kiek 
' matyti iš biuletenyje vedamos 

propagandos, tai intensyvus pro
pagavimas patriotizmo, žinoma, 
tik ne lietuviško, bet kosmopoli
tinio. Sąjungas statute štai ka> 
parašyta: “Mes likime į mūsų 
patriotizmą, kuris nėra tik mei 
lė gimtam kraštui, praeičiai, is-’ 
torijai, tradicijom, religijai; jis 
apima daugiau ir -plačiau — ta
rnaite pačiam žmogui, jo laisvei, 
jo teisėms, meilė visoms tau
toms. rasėms, tikyboms, meilė 
visiems žmonėms be luomo ii 
kilmės skirtumo”.

Tai va. gražiau nei pačioje 
Evangelijoje parašyta, bet kas 
po to slepiasi, įžvalgus skaityto 
jas ir be paaiškinimų lengvai 
supras, žodžiu, lietuvis turi būti 
tarptautinis patriotas, o lokiu 
būdamas, gimtojo krašto’ tėvy
nės meilė savaime ims blėsti, nes

gali vienu kartu būti. Istorija 
mums parodė, kai lietuvis, bū 
damas kaitų ir lenkų patriotu, 
prarado valstybę, laisvę, o dide
lė dalis nutautėjo. Tas dabar to 
pačio kaimyno siekiama pėr 
‘Patridtų sąjungą”, taip bent 
atrodo iš turimų duomenų. Gy
vename modernius laikus, tai ir 
siekiai yra gražiai modernūs.

Sąjunga leidžia savo biuletenį 
“Patriotas”, kur paskutiniame 
12 Nr. rašoma trim kalbomis — 
anglų, lietuvių ir lenkų. Neina 
lyta pažanga, nes lokio lietuviai 
“univei-salaus” leidinio neturėjo, 
tai tikras straipsnių ir minties 
konglomeratas, o tas vis&as lyg 
raudonas siūlas veda lenkų bi
čių lystėn.

Štai vienas “Patriote” tilpęs 
lenkiškai parašyto 'straipsnio 
vertimas:

‘'Istorinė Lietuvos valsty'bės 
sostinės yra Vilnius—Wilno.

Kieno yra Vilnius?

(Laiškas lietuviškai ir 
lenkiškai išeivijai)

Kai kuriuose lietuviškos ir len
kiškos išeivijos sluo’gsniuose dar 
neprarado savo aktualumo taip 
vadinamas vilnietiškas klausi
mas. Karts nuo karto išeivijos 
spaudoje keliamas klausimas 
kieno yra Vilnius?

Korespondencijose, liečiančiose 
si klausimą, paprastai nestoko
jama piktų (kandžių) pasisa
kymų kaimyninės tautos atžvil
giu, primetamos jai senos nuo
dėmės. Nenustoja šiandien nie
kam nereikalingas tampymas. 
Kaip iš tikrųjų su tuo Vilniu
mi? Kieno yra ir kam turi pri
klausyti ?

Kiekvienas daugiau ar mažiau 
susipažinęs su Vakarų Europos 
■storij a pasakys, kad sena Gedi
mino tvirtovė nuo seniausių lai
kų buvo ir yra Lietuvos sostinė, 
<ad Vilniaus kraštas randasi et
nografiniame plote lietuvių pa
storalių. Ir turės pagrindo’, kas 
taip pasakys. '

Tuo -pačiu laiku, kiekvienas,

ip Stipriausia IteUįvyteb tvir

darbais ir Žpasišventimu atrėmė 
jiensmetams kaltinlimams, kad 
“kas nėkatalikas — tas ir nelie-

I tuvis?. Į
Be abejo, toks evangelikų pa

rapijų lietuviškumas neliko ne
pastebėtas lietuviškoje išeivijoje 
ir buvo teigiamai įvertintas. Vie 
nok, šioje srityje reikia pažymė
ti, kad evangelikai neužsidarė 
vien savo parapijinėje veikloje, 
bet išėjo į lietuvių viešumą ir 
palaikė artimus ryšius su bro
liškomis protestantų Bažnyčio
mis gyvenamame krašte, ar su 
pasaulinio masto protestantiš
komis organizacijomis. Tuo. iš
vengė tipingų getų susidarymo, 

: kuriuose sunyktų dvasiniai ir 
fiziniai.

Argi trūksta; mums šiandien tiniais keliais reaguoti dėl reiš- 
kuris žino istorijas, kultūras, svarbesnių ir^ilabiau aktualių kiamų jų pretenzijų į Vilniaus 
tautinius papročius lenkų, lietu- problemų mums, abiems tau- kraštą.
vių ir kitų tautybių, puikiai ži-į toms? Ar turime visą laiką gro- 

mūlio’ti senas tiesas ir gadinti 
sau nervus? Vilnius buvo ir yra 
tuo, kuo yra — sostinė Lietuvos 
valstybės, kuri tai valstybei turi 
neginčijamą teisę į Nepriklauso-

no, kad Vilnius visada buvo 
centru kelių tautinių kuHžrę.i 
Vilnius buvo ‘lietuviškas, lenkiš
kas, baltgndiškas, žydiškas, net-J 
gi... rusiškas. Šie Atėnai ’{taip! 
jį vadino) Vakarų Europos kul-Į mybę, kartu pasiliks viena Iš su-; 
tūros atžvilgiu niekad nebuvo; 
nuosavybė ‘tik viends tautos. į

Neatsisakius lenkams 
nuo tų liguistų svajų, jokių bi
čiulysčių ir draugysčių negalės 
būtį kas aiškiai ir konkrečiai 
turėtų būti pasakyta.

Demokratiniuose k r a š tuose 
'lengvai suka lizdus įvairūs žmo
nių ir -tautų “mylėtojai”, kurie 
prfstdenge gražiais altruizmodedamųjų dalių tradicijos tauliJ

nės, literatūrinės ir iūRfirmės.. .į ūbaisiais ardomąjį darbą 
Vilniaus tradicijos niekas -neis-j Lenkų Tanios Miestas bi’angus 

abiems ‘tautoms ir nėpa/lalytas?brauks iš lenkų sąmonės. Egzis
tuoja tikri, perdaug giliai įsi
šakniję ryšiai. Toji, kuri -šviečia 
“Aušros Vartuose” nepriklauso mano rašyta, nes tikras lietuvis 
vien lietuviams. Kaip asmuo ir ‘ patriotas tokių tuščių priešta

raujančių įHiociu nerašytų. Tad 
kiekvienas lietuvis turi g#iai su4 
sumąstyti, perskaitęs tokį pilną 
scffižme rašinį, kuris 3&V0 ašva-; 
doje su tvirtu akcentavimu pasi
sako — Vilnius lenkų tautos? 
miestas, atseit, jis tik buvo isto-

Iš parašo atrodo, kad leriko-

kūryba genialaus pranašo Ado
mo — didžioj# sūnaus Lietuvos, 
lenko ir lietuvio. Yra 'tautos 
šventenybės, kurių neįmanoma 
padalinti. Būtutei šventvagyste.

Išeiviai (lygiai lietuviai, kaip 
ir lenkai, kurie takioje formoje
stato klausimą ir tokiu būdu, Tinės Lietuvos sostinė, bet ne šią. 
paprastai $r 'bekomprOmistiškai, dienų sostinė, Tai rafinuotąjį 
kieno yra Vilnius, parodo savo įmantrus lenkų aiškinimas, kū-? 
ribotumą ir dvasios -menkystę, riuomi pateisina Visas padarytas; 
Klausimas “Kieno yra Vilnius?” . klastas ir neleidimą Seinų ka- . 
šiandienynėje padėtyje, kiausi- tedroįe melstis lietuvių kalba,; 
mas kuris gali rėžti kaip peilis nes neva neturi lietuvio kunigo.; 
į kaimyno pečius, yra neprojin- Apie tai “Patrikas” nieko neabį

• gas ir nereikalingas... į simena, bet sugestionuoja nekel- ,
• ti klausimų, kurie gali ardyti lie į 
tuvių-lenkų “draugystę”, žodžiu, 

j lietuviai lyg plaunamos aveles 
f- turi tylėti ir tik, melstis už Len-? 
■j kiją. Tai bent graži ir įdomi-.

draugystė, kurio’s lenkomanai 
pageidauja!

Nežinia, kodėl Vilniaus Kraš
to Lietuvių S-ga dėl tokių “Pat
rioto” rašomų įžūlumų tyli, o 
turėtų tuo reikalu viešai pasisaj 
kyli ir visais galimais diplomą-1
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Pirmame veikimo etape evan
gelikai buvo įsitikinę, kad savo 
dalyvavimu protestantiškų Baž
nyčių suvažiavimuose, nuo lo
kalinio pobūdžio iki pasaulinių 
kongresų, galėtų kelti viešu-, 
mon savo Bažnyčių sunkią pa
dėtį tėvynėje, prašant konkre- 

! čios paramos, ir ta pačia proga 
Iškelti Lietuvos pavergimo klau 
rimą. Ta kryptimi ir buvo daug 
padaryta, veikiant pavienių Baž 
nyčių rėmuose, kaip ir ev- Hute-. 
ronų,i rėforrtiatų ar baptistų vi
suotiniuose-' nuvažiavimuose, ar 
išeinant f pasaulinio masto visų 
protestantiškų -Bažnyčių suva
žiavimus, kuriuose lietuviai 
evangelikai, neretai drauge su 
latvių ir estų atstovais, įteikda- 

j vo bendrus memorandumus 
>ipie religinę padėtį Pabaltijy ar

išeivijos tarpe. Tik pastabūs as
menys tuos jų darbus permato ir 
■iškelia dienos švieson, nebijoda
mi susilaukti esmeniško ant
puolio’ iš priešiškos pusės. Tai 
pagarbūs kovos rSdai, kovojan
tieji už Vilnių h* Lietuvą.

Šiuo atveju reikia pasakyti,
7 T A. R/IAVAV V* V*

■kad viena g pirmųjų spaudoje darė pranešimus žodžiu. 
iškėlė Lietuvos Patriotų S-gos” 
atsiradimą, jos tikslus ir veiklos 
darbus, jaunos kartos pastabi! ie veikloje -nebuvo pasiel<ta,bet 
“Sandaros” bendradarbė, kuriai I 5avo Apimtimi buvo ’pralenkę 
tenka pareikšti .padėką už budė-' lDūsll politinių veiksnių daro- 
jimą lietu'snų -fronto sargyboje, raus žygius pasaulinėje arenoje, 
Paminėtina, kad šią užimtą po
ziciją paremia ir VLIKo nutari
mas nepriimti .-minėtą “sąjungą” i 
savo sudėtin, ’terybon, kaip ne- į 
aiškią ir mažai dar žinomą or- 
ganfeaorją. Tas jau daug ką pa

Jokių ypatingų laimėjimų šio-

kurios lenkomanai

Tuo’ pačiu pasakytina, kad 
^Patriotas”, savo biuletenyje 
prasilenkdamas sti spaudos eti
ka, ;ncleist'inai \Skoneveikia visus 
tuos, kura iškelia jų tikslus ir 
pasisako prieš griaunamą darbą 
lietuvių tarpe. 0 tos jau parodo
“sąjungos” (kelių asmenų) di-į veikimo etappe, kuris tęsėsi per 
delį pyktį, nepasisekus tūnoti šaltojo karo laikotarpį iki prasi- 

! avies kailyje. Lietuvi, būk ap
dairus ir budėk!

J. Tijūnas į

kas neliko be atgarsio pasauli- 
’nėję protestantiškoje spau- 
! doje.

Savo keliu suvažiavimų apra
šymai, kuriuose dalyvavo lietu
vių evangelikų atstovai buvo ap
rašomi savo spaudoje ar net iš
keliami platesnėje išeivijos spau 
doje. Visa tai turėjo savo reikš
mę ne vien evangelikams, bet 
visiems lietuviams kas padėjo 
atstatyti evangelikų gerą vardą 
savo tautoje.

Taip reikalai vystėsi pirmame

V. KAROSAS <

Evangelikų padėtis lietuviu tautoje
(Tęsinys)

Šiuo kartu visu lietuviu evan-’ 
gelikų vardu Lietuvių Evange
likų Taryba pareiškė viešą pro
testą, kuriame tarp kitko pasa
kyta:

“Šiluva neišreiškia tų dva
sinių vertybių, kuriomis ga- 
lėtų didžiuotis visa lietuvių 
tauta, nes juk su Lietuvos

nologijos laimėjimais ir vakarie
tiškos demokratijos susiforma - 
vimą. Įsteigus Devenių Kultūri 
nį Fondą, susidarė platesnės są
lygos išplėsti dvasinę ir kultū- 

. rmę veiklą, leidžiant knygas ar 
remiant kitus užmojus.

Evangelikų sąmonėjimas išei 
vijoje ir savo vertės atpažinimas 
vyko dviem etapais. Pirmame,

kraštų k
vų Bažnyčių atstovavimas daly
vauti pasauliniuose suvažiavi
muose. Minėtų atstovų tarpe bu
vo infiltruoti aiškūs komunisti
niai agentai ar priversti kalbėti 
pagal gautus valdžios nurody
mus. Komunistų krašto atsto
vai suvažiavimuose kafoėjo apie 
religinę laisvę ir smerkė karo 
kurstytojus. Netrukus egzilinių 
Bažnyčių atstovams buvo atim
tos teisės kalbėti savo tėvynėje 
likusių Bažnyčių vardu, tad tu
rėjo pasitenkinti vien atstova
vimu įkurtoms Bažnyčioms išei
vijoj oe.

Įvykęs pasaulinėje politikoje 
posūkis neliko be pasekmių 
evangelikams. Teko pamažu at
sisakyti nuo egzilinių Bažnyčių 
statuso ir išimti charterius ne
priklausomoms lietuvių evange
likų Bažnyčioms gyvenamame 
krašte. Taip susidariusios nepri
klausomos lietuvių evangelikų 
Bažnyčios ar parapijos visame 
laisvajame pasaulyje buvo ap
jungtos Lietuvių Evangelikų 
Taryboje, įsteigtoje 1965 nH Chi- 
cagoje.

Nejučiomis evangelikai pe
rėjo į antrąjį savo veiklos eta
pą, kuriame pasireiškė kiti idė
jiniai motyvai. Pamažu-ėmė įsi
sąmoninti, kad greitp^ Lietuvos 
nepriklausomybę atstatymo ne 
gąlįęia laukti ir kad įvykę dide
li 'social - ekoonminiai pakitimai 
Lietuvoje verčia persvarstyti 
lietuvių tautos ateitį. Nežinia, 
kaip ilgai truks susidariusi jė
gų pusiausvyra tarp Rytų ir Va
karų, bet evang^^į-'daugiau 
kreipia dėmęsįĄp demokratinių 
idėjų pęrgaaę prieš komuniz- 
sfiįf kurios išdavoje yyįg gali
mai palankesnis 
iš visokeriopos į^įspauSos. Pa
našus:' procesas ’dabar vyksta 
Lenkijoje. • .

Evangelikai yra tvirtai įsitiki
nę, kad ateities Lietuva bus de
mokratinė, kurioje visos religi
jos teisiniu požiūriu bus suly
gintos ir atskirtos nuo valstybės. 
Tuo būdu bus užtikrinta visų 
piliečių lygybė ir pašalinta bet 
kuri diskriminacija. Antroji ir 
trečioji lietuviškos išeivjos kar
tos yra perėjusos per ameriko
niškos demokratijos mokyklas 
nors savo kilme būdami katali
kais, pradeda įsisavinti laisvo 
žmogaus ir tolerancijos princi
pus, kas juos priartina'pprie Lie 
tuvos reformacijos idėjinio ir 
kultūrinio palikimo. Ant šių pa
grindų gali išsivystyti ekumeni
nis sąjūdis lietuvių tautoje, nes 
surandamas bendras dvasinis 
vardiklis visų krikščioniškų Baž 
nyčių tradicijų pasekėjams, su
griaunant nuo amžių įsisenėju
sią, tarpusavia kovą ir neapy
kantą.

(Pabaiga)
(Mūsų Spaprnai, No. EI, 1981)

dėjusios koegzistencijos ir vė
liau detentės politikos. Jau vi-

{ suotiname Pasaulio Bažnyčių 
Tarybos suvažiavime, įvykusia
me Evanstone 1954 m., kuriame 
dalyvavo e v. reformatų Bažny
čios atstovai buvo pasisakyta už 
taiką, kas apsprendė Vakarų de-

’ mokratijų pokarinę politiką. Vė 
lesniuose suvažiavimuose pro- [ 
testantiškas pasaulis pasisakė už ' 
koegzistencijos ir detarrtės poli
tiką su komunistiniu pasauliu 
kas ppagrindinai pakeitė egzili- nuvyko į Atlantą, užėjo į niies- 
nę Bažnyčių padėtį. to savivaldybę ir pasveikino iiau-

Nuo to laiko buvo plačiau ati- jai išrinktą Atlantos merą Ap
darytos durys komunistinių drew Young.

— Buvęs prez. Jimmy Cartcris

Reformacijos sužlugdymu, evangelikai buvo pasiryžę savo
buvo pakliūti lietuvių tau
tos valstybinio, tautinio ir 
kultūrinio nepriklausomu
mo pagrindai. Istoriniai fak
tai rodo, kad po tariamo Ma-, 
rijos pasirodymo Šiluvoje, 
Lietuva pradėjo žengti nuo
smukio keliais, kurie ją nu
vedė į nepriklausomybės ne 
tekrfną” (Naujienos 1966 m

Evangelikai, pareiškę savb 
protestus, nemanė įsivelti į ilgaf- 
polemikas su katalikais, bet nu
tarė susikaupti pozityvi n iafne: 
darbe. Tam tikslui tarnavo re
formatų leidžiamas žurnalas — 
HMūsų Sparnai” fr ev liutero-1 
nų “Svečias“, kuriuose buvo ke
liami reformacijos nuopelnai Ik 
tuvių tautai, aprašoma evangeli
kų įnašas keliant tautinį susi 
pratimą, dalyvavimą nepriklau
somybės kovose ir atstatant Lie 
tu vos gyvenimą. Greta šių temų 
vis daugiau ima kreiptį dėmesio 
j dvasinį reformacijos palikimą, 
jos ryšį su naujųjų amžių epo
chos fčkilimu. mokslo ir tech-

į darbais ir veikla įrodyti savo lie
tuviškumą ir pilną ištikimybę 
savo tautai. Visos steigiamos 
evangelikų parapijos buvo gry
nai lietuviškos, prie kurių išsi
vystė lietuviška kultūrinė veik
la. Tokios veiklos pavyzdžiu ga
lima skaityti Lietuvių ev. liute
ronų “Tėviškės” parapiją Chi- 
cagoje, vadovaujamą senj. kun. 
A. Trakio, kuri net katalikų 
spaudoje susilaukė pripažinimo;

i
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JUOZAS ŠARAPNICKAS »

ĮSPŪDŽIAI IŠ S.LA. EKSKURSIJOS 
PO KARIBŲ JŪROS SALAS

(Tęsinys)
Lapkričio 9 d. dę. V. Dargis 

supažindinu su Albinu Karaliu
mi V Vakrjcfcu Pocium. Tuoj 
pat susipažinau su Antanu Lau
rinaičiu, Stefanija Vaįkutiene ir 
kitais. ?

Vakarienei pasibaigus, pyko 
bendras visų SLA suorganizuo
tos kelionės dalyvių susipažini
mo vakaras. Ap‘e tą susip?žmi- 
mą nekartosiu, nes specialų pra
nešimą buvau pasiuntęs kelio- 
nes metu iš San Juan, Puerto 
Rico.

Plaukiant laivu pro Kubą, jos 
krantai buvo matomi paprasta 
akimi. Žiūronais buvo galima A- 1 iįžiūrėti Kubos patruliuojantieji 
laivai. Važiuojant link San Juan. 
dešinėje pusėje, visai-erti mūsų 
laivo, stovėjo Amerikos kariški 
laivai ir lėktuvnešis. Grįžtant į 
Miami, lėktuvnešio nebesimatė, 
bzt kitas laivas budėjo. Rankų 
mojavimu sveikinome Amerikos 
karius. Stebėjausi, kodėl vienas 
jaunas keleivis žiūrėdamas per 
žiūronus, aiškino, kad šis laivas 
yra ginkluotas raketomis, pasa
kė laivo rūšį ir pacitavo jo’ nu
merį.

Be to, lapkričio 9 d. vakar? 
turėjome Captain: Cocktail par
ty, kur susipažinome^-sir laivu 
kapitonu ?Narciso - Fossatj<? Su 
juo šuSipažino visiMažvb kelei
viai. Fotografai visur bėgiojo ir 
fotografavo, o sekančią dieną 
fotografijas pardavinėjo po ke 
turis dolerius. Laive, kur tik vy
ko bet kokia programa, rekla
mos ir išgėrimai, jie turėjo visų 
įvykių fotografijas.

Be to, vyko įvairūs lošimai: 
bingo, “arkliu lenktynės”... Lai' 

- vo kompanija daugiausia uždir- 
. ba iš tų, kurie lošdami su pini- 
gai^mėgsta iaiuc išuiėginti? Lo- 
šimo mašinos visos automatinės.

nie-

partijos žmonės ir yra gabūs 
artistai, žirnį kaip su užsienio * 
ėiais reikia kalbėtis, rodytis 
jiems labai mandagiais, ir-a:š- j 
knti, kad Sovietų Sąjungoje tik
ras rojus. Pabrėžiau, kad tie pa
tys angelus vaizduojantieji tar
nautojai tardo naktimis ir kan- į 
4cina tuos, kurie bei kokį žodį 
pareiškia prieš Sovietų diktatu- į 
Sį. Kaip pavyzdį pacitavau visa 
eilę Sovietų okupuotų tautų J 
kur įvesta jųži^un diktatūra J 
primindamas n? tik Lietuvą bat ! 
ir Afganistaną.

priminiau, kad visos tes de
monstracijos prieš Vakarų de
mokratiškus kraštus yra organi- [ 
zuojamos Sovietų S-gos agentų, i 
o tie organizatoriai yra gerai ap- į 
mokami. I). Rik Tanes truputį' 
nustebo’tokiu mano pareiškimu,! Vėliau D. Piper persikėlė į 
bet neprieštaravo, xkad tai yra Ameriką ir yra teisėju lame pa- 
netiesa; net išsireiškė, kad Ang- teisme, kur dirba P. P
lijoje ir Amerikoje yra perdaug Dargis. Tai senas SLA narys; 
didelė laisvė. Jo manymu, to--gerai suprantąs okup. Lietuvos 
kias demonstracijas, kurių iue- problemas^ vengrų kilmės žmo- 
*u naikinamas turtas, turėtų 
būti visiškai uždraustos.

Aš D. Rik Tanes pareiškiau,’ 
kad rašau į lietuviškus laikraš- • 
šius apie sovietiškos Rusijos dik
tatūrą ir atsiklausiau, ar galiu,1

ii

ŪkininkasJules Bretdi:

gus.
Lapkričio 11 d. anksti rylą lai- 

j vas įplaukė į Puerto Rico uos
tą San Juan. Žiūrint nuo laivo, 
šis miestas atrodė puošnus.

-1 Uostas tarp kalnų ir kiek pana- 
šį pokalbį aprašant, jo pavardę šus į Vancouverio' mies'ą, B.C., 

Atsakė teigiamai ir Kanadoj. Tai didelės žemės ūkio 
parašė savo pavardę į mano’pa-1 L ■ ... —
duotą užrašų knygutę. Prieš at-' 
sisveikinant, padėkojo už infor
macijas apie Sovietų Sąjungą.

Lapkričio 10 <į oras buvo gra- iank0 apie 3,000 laivų. Jį įkūrė 
žus ir vis daugiau SLA ekskur-Į1508 melais Ponce de Leon, 

jos keleivių rinkosi anj; laivo] 1533 m. pastatyta-La Fortaleza 
j— gubernatoriaus: įstaiga ir re- 
I zislencija. Pirmoji miesto (vad 
Į Caparra) viela buvo pagrindinėj

parašė savo pavardę į mano’ pa-’srities ekonominis centras. Bo 
to, aukštuose kalnuose aptikta 
aukso, sidabro, švino ir vario. 
Sau Juan uo’stą per metus ap-

denio: '

ilges* 
foto-

To.kių, -atrodo, Kanadoje 
kur nematyti.

• Lapkričio 10 d. turėjau 
nį pasikalbėjimą su laivo
grafu D. Rik Taries. Pokalbis 
užsitęsė ilgokai, ir priėjome net 
prie temos apie sovietišką Ru
siją. Jis buvo anglų kilmės, o aš 
pasisakiau esąs lietuvis pabėgė
lis, nes dabar mario gimtas kraš-

Tanes tuojau nustebo ir į mano 
pareiškimą reagavo. Girdi, jam 
tekę būti Maskvoje ir kalbėlis 
su eiliniais tarnautojais. Jie bu
vę labai mandagūs ir nuoširdūs. 
Trumpai jam paaiškinau, k-o 
tie tarnautojai, kurie turi teises 
susitikti su’ užsieniečiais, yra

Po’ .vakarienės, kaip ir visuo
met, vykdąvair ant denio gryno 
oro pakvėpuoti. Tuo metu ant ’ sa^°b nes ^en a^ro^ -saugiau 

•denio nėra tiek daug keleivių, į nuo P^ešų. Netrukus buvo jos 
tai daug lengviau galima bet kur* atsisakyta ir įsitvirtinta anLnia-i 
gauti -sėdėjimui ar gulėjimui Pos V°^os salos-iškjršulic^^o- 
vfeta, j minuojančio San. Juan uostą.

Po-gero poilsio, turėjau vykti - ^^^5 m. miestą sunaikino olan- 
į kabiną. Ten radau keletą sve- dai> bet j° tvirtove atlaikė 1G78, 
čių, kurie lankė dr. Vvt. Dargį. 1703 ir 1797 an^ puolimus. 
Jų tarpe buvo SLA prezidentas 1897 tvirtovę apšaudė JAV 
P. P. Dargis ir jo bendradarbis * lajyyn° artderi j a, bet’ miestą 
teisėjas D. Piper, iš ] 
Jie buvo’ atvykę pasveikinti dr. 
V. Dargi, jo gimtadienio progs.

Teisėjas D. Piper, Jabai drau
giško ir malonaus būdo. Sužino
jęs, kad esu iš Kanados, teira
vosi. iš kokios provincijos esu. 
Kai pasakiau esąA iš Ontario’, 
St. Catharines įmesto, tai dar 
labiau įsitraukė į pokalbį. Pasi
rodė, kad ir D. Piper užaugės 
Kanadoje, Ontario provincijoje. aš. Vykdami autobuse, mes šu
lam Hamiltonas, St. Catharines darėme lietuvių grupę iš B. 
ir net Port Colborne miestai esą Spūdienės, D. Jonaitienės, V. 
gerai žinomi.

Pittsburgh ! užėmė tik pasibaigus karui. Dėl 
i šių salų ilgai varžėsi D. Britanija 
į ir JAV, bet 1872 m., Vokietijos 

kaizeriui tarpininkaujant, pri
pažintos JAV-ėms.

San Juan, Puerto' Rico uoslėj 
laivas išbuvo 17 valandų ir tu
rėjome laiko apžiūrėti miesto 
žymesnes vietas. Iš anksto dau
gelis buvo laive įsigiję^ turisti-
nes kelionės bilietus; turėjau ir 
aš. Vykdami autobuse, mes su-

tnętals iseis jo eilėraščių rink!’ 
nys olandų .’kalba — išverstas 
olandų poeto S. Davidsono įsa
ko Kaplano eilėraštis “Beviltiš
kumo malda*’, išverstas į olandų 
kalbą, kartu su jo didele nuo-

OLANDIJOS SPAUDOS BALSAI
APIE

š. m. lapkričio mėn. didieji 
olandų laikraščiai du kartus 
plačiai kalbėjo apie Lietuvą. 
NRC — Handelsblat tarptauti
nis apžvalgininkas H. Malta 
klausia — ar gali Lenkijos įvy
kiai “išsispinduliuoti" į arti
miausią krašto kaimyną — so- 
vietinę Lietuvos respubliką, kur 
nemažai esama lenkų kilmės gy 
ventojų, iš kur kilęs net Nobe-

eisenos.
j 40 metų nuo Hitlerio — Sta

lino pakto, dėl kurio Lietuva 
neteko nepriklausomybės, suta-

■ po su didžiojo kunigaikščio Vy
tauto mirties 550-mečiu ir per 
minėjimus tūkstančiai žmonių I trauka ir interviu buvo atspaus- 
giedojo Nepriklausomomos Lie-1 dintas žinomame Olandijos laik- 
tuves himną. Po karo Pabaltijo 
kraštai pagal savo ūkinį lygį ir 
gerbūvį pirmavo Sovietų Sąjun
goje, bet dabar skaudžiai trūk
sta maisto produktų, “visai kaip 
Lenkijoje”, kaip pareiškė gat
vėje praeiviai vienam « Vakarų 
žurnalistui.

Amserdamo Volkskrant savo 
“knygų priede” paskelbė ilgą 
interview su gyvenančiu Olan
dijoje I. Kaplanu. kuris nurodė, 
kad Lietuva liko ištikta holokau
stu du kartus — nacistinėmis 
žydų žudynėmis ir sovietinėmis 
masinėmis lietuvių deportacijo
mis bei žudynėmis, kurių auko
mis tapo ir masinio lietuvių tau
tos pasipriešinimo rusų okupan
tams dalyviai. Tačiau, anot Kap
lano, Lietuva pakėlusi per šimt
mečius sunkią vergovę nepasi
duoda dabartiniam milžinui — 
pavergėjui gindama savo tauti
nę tapatybę, ir jai paremti Tei

raštyje Volkskrant (XI.24). f 
c J. Budrėika

Amsterdamas
e (E L. Lietuvio)

Dzįko ir manęs. Kiti vyko kita
me autobuse ,0 kai kurie nusi
samdę limuzinus ir privačiai 
lankė žymesnes vietas.. Mūsų 
autobuso pranešėjas — vadovas 
buvo universiteto studentas ir 
gana .plačiai apibūdino San 
Juan ir bendrai Puerto Rico 
ankstyvesnes kovas, tvirtovių —> 
pilių statybą ir dabartmį gyve
nimą. :

Pirmiausia prariiSė, kad esą-* 
ma net 35% bedarbių; Gyvento
jai susideda iš trijų klasių. Pir
mą klasę sudaro tie, kurie' turi 
namus, automobilius, televizijas 
ir t.t. Antrą klasę sudaro tik turi 
namus ir televiziją.' Trečia gru
pė, jei ir turi namuką, tai neturi 
ne tik televizijos, bet ir maši
nos. Yra daug gražių kondomi- 
,niuro. apartamentų.-Ten gyvena 
pasiturintieji ir moka nuo 200 
iki 300 dolerių per mėnesį. Ant
ros klasės apartamentuose gy
venantieji moka po 100 dolerių 
nuomos per mėn. Trečias klasės 
apartamentuose, kurie gyvena 
iš pašalpų, moka tik po' 15 dok 
į mėnesį nuomos.

(Bus daugiau)

LIETUVĄ

lio premijos laureatas C. Milo
šas, kur, kaip ir Lenkijoje la
bai stipri R. K. bažnyčios įta
ka. be to, abu kraštai praeityje; Į.ja ųu0 daugiausiai apie Lietu- 
turėję glaudžius valstybinius va kalbėti ir rašyti. “Tikiu rria- 
ryšius. į tokį peršispinduliavi-. no tėvynės šviesesne ateitimi’’, 
mą dedą daug vilčių Pabaltijo 
emigrantai Vakaruose,bet pačio- 
j e Lituvoje tuo esą abejoja
ma, nes Vakarai de fokto pripa- Į 
žinę Lietuvos okupaciją. O vis 
dėlto Maskvos valdovai. Lenki-, 
jos įvykių prigąsdinti, tokia ga-!
limybe susirūpinę. Lietuvoje, jjngai nusikaltėlį” su stipriu kon 
kaip ir Ukrainoje ir Estijojer Vq:umi išvežė į Maskvos Lubian 
neseniai buvę streikų, Sovietų įą įr ten be jokio teismo paskel- 
spauda plačiai reklamuoja taria-. sprendimą 15 metų darbo la
mus sovietų profsąjungų atsie- gėrių. Tik Stalino mirties dėka 

j jjs, atkalėjęs septynerius metus,
l“ j sugrįžo į laisvę. Bet per pasku

tinį dešimtmetį Lietuvoje vėl 
prasidėjo sunkios. represijos 

Slopinama infer- ■ prieš inteligentiją, su ■ smarkė-

— pareiškė I. Kaplanas. Jis pa
pasakojo žurnalistui W. Kuiper- 
sui apie savo vargus — 1948 m. 
per “raganų medžioklę" prieš 
kosmopolitus — Vakarų kultū
ros simpatikus, jį suėmus Vil
niuje bei kaip “ypatingai pavo-

TRAUKIA TEISMAN 
DU RESTORANUS

CHICAGO, III.— Hazel, Wash
ington, motina Leono Washing
ton, nuteisto 35 metams kalėti, 
traukia teisman dviejų restora
nų savininkus, davusius gerti 
degtinės josios jau girtam sūnui.

Ji tvirtina, kad josios sūnus 
nebūtų nušovęs policijos kapito
no James Riordan, buvusio Chi- 
cagos policijos vado’ pavaduoto
jo. Pastarasis kiek griežčiau' pa
darė pastabą Leonui Washing
ton ui, kad restorane nedera kelti 
triukšmo, ir patarė aprimti.

si pastaba tiek paveikusi Leo
ną Washirfgtona, kad jis ten pat / 
nušovė kapitoną' J. Riprdaną. 
Washinglo'nas buvo suimtas ir 
nuteistas 36 metams kaleli. Mo
tina samprotauja, kad! restora
nai neturėję josios sūnui’ par-, 
duoti degtinės. Tiktai girtas sū
nus nušovė kap. Riordaną. Kalti 
degtinės pardavinėtojai.

Kadaise Kipro sala prie 
Graikijos buvo gausiai lanko
ma įsimylėjusių, nes toje sa
loje gyvenusi meilės deivė Af
roditė.

PlkKtfE JAV Taupymo bonus

kimu? plačiai rašyta, kad. pav.;: 
Vilniuj už blagą darbininkų na
mams skirtų fondų panaudoji- j 
mą atleidę dujų gamyklos direk- Į 
torių ir pan. f
macija apie Lenkiją, trukdomos ( jančiu- antisemitiniu prieskoniu. 
Vakarų ,'Tadijo programos apie j 1976 m. Kaplanui pavyko išva- 
Lenkiją, Lietuvoje sunku gauti žiuoti į Vakarus, bet jis savo 
lenkų laikraščių, cenzūruojami ( dvasia pasilieka Lietuvoje, da- 

imdamasis su Lietuvos žmonėm 
mis vargais ir kovomis. Nepai
sant savo senyvo amžiaus • ir 
dviej infarktu, jis dirba Amster
damo Rytų ■ Europos Institute 
prie ruošiamo disidentų žodyno, 
pernai dalyvavo kaip poeto To
mo Venclovos asistentas Rofęr- 

I damo tarptautiniame poezijos 
' festivalyje, pats dabar rašinėjo 

savo poeziją — apie savo gyve
nimo istoriją, eilėraščiams, nau- 

• dodamas anglų kalbą, o kitais

1Š ten ateiną laiškai, neįsileidžia-} 
ma lenkų, turinčių Lietuvoje 
g:minaičių.

Tačiau pabaltiečiai kratosi ru* 
sų. Dar prieš didžiuosius Lenki- 
jos įvykius Lietuvoje gyvai pra. 
dėjusi reikštis intelektualų opo
zicija, plečiasi savilaida, daugėr 
ja disidentų nuteisiamų ar už
daromų į psichiatrines ligoni- b 
nes. Religija krašte giliai įsižak;} 
nijusi. 70 ----- 76% gyventojų r‘
praktikuojanti katalikai, vaikai _ 
ko nevisi krikštijami, miestuose] 
tuokiasi' bažnyčioje apie pusę, 
jaunavedžių, kaime net 95%l 
Vis skaitlingesnės maldininkų

£

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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WISE
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save gasoline.
Oort be a Bom Leeer!

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ

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.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITekaTORA, lietuvių literatūros; meno Ir moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinca 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcmiko, V. StankoS, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V.

R Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
g M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 

: kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik 83.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUK BOSE, poetės, rašytojos Ir tau- 
•i tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
| šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
| tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
* bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūke apraly-
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. '

• LIUTUVTšKASTS PAMARYS. Henriko Tomo-Tamašauskfl 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vitovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orentaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83. . . e

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, riesuprs»- 
tas ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 p*L knygoje yn 40 ląmojingų novelių. Kaina F7.

Knygos gaunamo* Naujienose, 173* So. Halated St., Chicago,

Naujienoj Chicago, S, D! Thursday, January 14, 1QS2
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Laisvę pasiekusio dr.Prieš kelias dienas jau išmušė paskutinioji 19gl metų valanda. Tai metai kurių laiko tėkmėje ugningiau ruseno viltis kovoje su tironija ir smurtu, metai, kuriuose deja, daug kur sielvaiįas ir kančios vargino žmonės rikiuodami j benamių politinių ir ekonominių ppc.bėgėlių kilęs. Tai palietė ir lietuvių tautą pavergtoje tėvynėje ir gyvenančius Suvalkų Trikampyje ir kitur Lenkijoje. Nesitaikstanti su tėvynės pavergimu lietuvių išeivija, čia Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir kitose kraštuoose, ppuo-' selėja broliškos pagalbos dvasią. Šio humaniško nusiteikimo išraiška — ekonominė parama gi minėms pavergtoje tėvynėje ir

Kazio Eringio žodisLenkijoje, apmokant plėšikiškai didelius Sovietų muitus, šie didžiuliai muitai yra mūsų išeivių ekonominio žlugdymo ir Ameri eoš ankšto gyvenimo lygio mfeh- kinlmo sistemos dalis. Tai nieko bendro, deja, neturi su įprastine muitų politika. Sovietai patys plėšia, patys šaukia, kad dau trumai Amerikos lietuvių siuntiniai yra sunki našta ir todėl amžinu nėdateklių Sovietuos pavergtiems, neva gerai gyvtehnn- ietnš, lietuviam^ nedera jų prasyti. Iš to iŠpplaufea dar viena ?varbi išvada, kad Amerikos vi <uomenė plačiai puoselėja labdarybę ir liumanizmą, d Sovietai visaip šį Vėikirtią trypia ir žlugdo. Sovietų paradinis šocia- Jm’is triumfas Jut! tik^ą panblg-
Claude Monet Sainte Adresse (Imresfonistinė tapyba)

■-i asime atdara casdien, Iš&kyrui aekmadienlis-
- .ytu iki 5 >aL p-ipiet šeštadieniais — iki 12 v*LNepaleiskimė siūlo galo

Juozas Audėnas, Įtakingas Lietuvos valstiečių liau
dininkų veikėjas, studijavęs ekonomiją, bet visą savo 
energiją pašventęs laisvai, nepriklausomai ir demokrati
nei Lietuvai, mokėjo kartu dirbti su Įvairiausių įsitiki
nimų žmonėmis. Jis dirbo su krikščionimis demokratais, 
su Įvairiai kryptelėjusiais liaudininkais, su socialdemo
kratais, tautininkais, jauno jr vyresnio amžiaus. Jis buvo 
didelis tolerantas.

Audėnas nemėgo komunistų. Lietuviškų komunistų 
nepriklausomoje Lietuvoje nebuvo. Lietuvoje veikė Mask- 
YPS^ageutai.rJiė galėjo būti Įvairaus plauko ir nešiotis 
ĮVairiušpąvadinimus. Kartais jie vadinosi pažangiaisiais, 
kartais liberalais, kaltais vadinosi net demokratais, arba 
net marksistais, kad galėtų savo veiklą legalizuoti ir prisi
dengti nekaltu vardų, bet Audėnas su jais jokių reikalų 
neturėjo. Jis iš tolo suuosdavo jų kvapą, pranešdavo savo 
artimiesiems ir traukdavosi nuo jų iš tolo. Panašiai Au
dėnas elgdavosi ir su Įvairaus plauko naciais.-Net ir at
gimusius jis atidžiai apklausinėdavo, kad galėtų nusta
tyti, kokia dalis jau yra atgimusi -ir kiek juose- dar liko 
nepajėgianti atgimti ir liko išsigimusi.

Inž. Algimantas Gečys sudarė naują kategoriją. Jis 
nepriklausė naciams ir nebuvo komunistas; jis niekino 
visas lietuviškas grupes, kurios turėjo savo politines pro
gramas ir siekė laisvos ir nepriklausomos Lietuvos. Savo 
programos jis neturėjo. Jis galėjo būti respublikonas ir 
demokratas. Galėjo būti ir bepartinis, jeigu kildavo rei
kalas. Jam rūpėjo ir rūpi valdyti. Jis turėjo valdyti savo 
grupę, jis turėjo diktuoti savai organizacijai. Jis norėjo 
Įsakinėti visiems Amerikos lietuviams.

Savo tikslui pasiekti jis naudoja visas priemones:, 
melą, šmeižtą, apgaulę, insinuacijas. Gečys pasisakė prieš 
lietuviškas politines partijas ir grupes. Vienu plunksnos 
brūkštelėjimu jis panaikino visas senas poltines partijas. 
Bet jis veikia ne vienas. Jis yra sugrupavęs didoką grupę 
žmonių, kurie be vado negali apsieiti, kurie neturi jokių 
principų ir gali meluoti, šmeižti ir niekinti kiekvieną poli
tini savo priešą.

Gečys lapkričio 11 dieną paruoštame pranešime tvir-

tino, kad VLIKas nenorėjo padėti tuometiniam jaunimui 
suorganizuoti didelio protesto mitingo lapkričio 13 dieną 
New Yorko didžiojoje aikštėje. Kad VLIKo nariai ne tik 
patys dalyvavo toje didelėje sueigoje, bet ir iš pačių pra
džių su jaunimu glaudžiai bendradarbiavo, Gečys nutyli. 
VLIKas davė jaunimo grupei savo centrą, savo kamba
rius ir leido jaunimui Įsteigti savo veiklos centrą VLIKo 
būstinėje. Kai reikėjo pinigų, tai VLIKo reikalų vedėjas 
savo pinigų- nedavė, bet nurodė, kur jie galėtų pinguo 
pasiskolinti. ;

1968 metų lapkričio 13 dieną New Yorke suorgani
zuotą protesto mitingą jaunimas suorganizavo iš VLIKo 
.centro. Demonstracijos organizacinis komitetas naudoje 
tuometini VLIKo adresą, VLIKo raštinę, VLIKo mašinė
les, VLIKo popierių, šviesą ir visus patogumus, nemokė
dami VLIKui nė cento,'o dabar Gečys tvirtina, kad VLI
Kas su jaunimu nebendradarbiavo.

Jaunimo komitetas susirinkdavo VLIKo centre posė
džiauti ir pasitarti. Pasitarimuose dalyvavo VLIKo vice
pirmininkas, o pačioje demonstracijoje dalyvavo VLIKo 
nariai. Tuo tarpu lapkričio 11 d. parašytoje ihstrukcijojė 
inž. Gečys per akis meluoja. Jis turi drąsos tvirtinti, kad 
VLIKas tada jaunimui nepadėjo, kaip dabar VLIKas ir 
ALTas nenorėjo padėti Kalifornijoje suorganizuotai 
iygai- . " . ... . ;;,

Juozas Audėnas šitaip vertina toki žiaurų inžinie
riaus Gečio elgesį:

“Ponas Gečy, kai visuomeninės organizacijos va
dovas skelbia tokią netiesą, ji yra ne kas kita, kaip 
visuomeninis kriminalas, didesnis negu šmeižtas. Ar 
tai dera “visuomenininkui” taip žemai kristi Į despe- 

. raciją?” (Naujienos, 1982 m., sausio 12 d., 4 psl.)

Sąmoningą melo skelbimą Audėnas vadina krimina
lu. Savo rašinyje jis nepasako, kaip vadinti žmogų, kuris 
kriminalini veiksmą sąmoningai suplanuoja ir skelbia.

Gečys savo instrukcijoje sąmoningai skelbia melą, nu
vertina VLIKo vedamą darbą, šitoks Gečio elgesys kelia 
nerimą jaunimo tarpe ir stiprina pasipiktinimą VLIKu. 
Tokį patį pasipiktnimą kelia ir prieš Amerikos Lietuvių 
Tarybą.

Tais pačiais motyvais ir tais pačiais metodais bkv 
Draugo įžanginiame skelbia, kad Naujienos skaldo Ame^ 
rikos lietuvių vienybę. Bet šitokį bkv elgesį pagvildensime 
sekančia proga.

ti labdarybės pačią idėją ir įpiršti mintį, kad pavergtos tautos žmonėms nelaimės metų visai nebuvo. Anot Sovietų, fiziškai ;r dvasiškai palaužtais vakar dienos tremtiniais ir kaliniais, kurių pensijos dažniausiai visai mažos, kaip ir dabartinių kalinių šėmomis, rūpintis nedera, aet nevalia kai kuriais atvejais tiesiog pavojingaiAmerikos lietuviai, atmetę ši antihumanišką Sovietų nusistatymą ir ardomąją veiklą, yra seniai Įsisteigę veiksmingą vi- Tuęmėftinę organizaciją — Bendrąjį Amerikos Lietuvių Šalpos Fondą (sutrumpinai BALFą) ir nagai galimybęs ją remia. Dabartinė fondo pirmininkė ponia Marija Rudienė, visokeriopai pa-, dedant jos vyrui inžinieriui Antanui /Rudžiui, .vadovaudama ntto 1972 metų, šios drganizaci- oš darbą žymiai pagerino ir išplėtė, sustatant jos veiklą pagal Amerikos teisinę tvarką ir Įtrau kiant BALFą Į tarptautihių šaipi. organizacijų sąrašą.Dabar, Amerikoje gyvenančių šelptinų lietuvių Bendrasis Ame "ikos Lietuvių Šalpos Fondas turi mažai, nes čia gyvenimo lygis kaip jau- minėjau yra aukštas. Man, kaip naujausiam, gavusiam. vertingą palitinę globą, Jungtinėse Amerikos Valstybė-sė lietuviui, Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos Fondo moralinę reikšmę, lygiai kaip ir ekonomiš kai, buvo proga labai giliai sakyčiau iki graudulio pajusti. Di dėlis, didelis ačiū visiems BAL- ?o, taip pat asmeniškai mano, rėmėjams. Kaip pdauguma žinote, atsidūriau didžiulėje gyvenimo Kryžkele]. Jašvęštas paverg-

ejk-'rrės, nes nenulenkę okupacijai galvos žmonės, pagal mano rsmeniško gyvenimo patirtį, žlugdomi nuolatos ir be išimčių, pagaliau klastingiausiu būdu nai kinami sistematingai. Atsidūręs šioje kraupioje .kryžkelyje, aš būčiau tikrai žuvęs. Taigi dar kartą nuoširdžiausias ačiū Jums, sesės ir broliai lietuviai.Platesnių mastu ir organizuotai Jūs, čia, Amerikoje; šalpos ir visokį nesusijusį su bizniu humanistinį darbą galite dirbti tik dėka Amerikos, aukščiausių laisvės idealu, Įtvirtintu šalies Kon- stitucijoje, Senato ir Kongreso programose, kiekvienos demokratiškų rinkimų keliu ateinančios partinės administracijos praktiškoje veikloje.Jūsų aukos, didelės ir mažos Amerikoje gali būti ir dažniau- • šiai vra atskaitomos nuo Jūsų oajanių metinės stirnos. Tai Terškia, kad Jūs aukodami galite su- mąžintb savo uždarbio mokesčius' valstybei. Tad reiškia, kad valstybė tokio pobūdžio asmenybės veikimą toleruoja ir skatina. taigi suteikia galimybę aukoti, ir pačiam savo nuožiūrą, susimažinti valstybinius mokes- čius.Tai negirdėta Euroaz. social- kolonializmo imperijoj galimybė kur? stropiai saugoma, kad nepatektų į pavergtų tautų ausis.Nė vienas, grįžęs iš Amerikos So vietų komunistas (ne komunistai >po Ameriką beveik nevažinėja!) niekados nepasakė šios tiesios apie Ameriką. Jie skelbia išvirkščią tiesą apie kapitalo grobuonių fdndus, skiriamus dar bo žmonėms dar labiau išnaudoti. Tokia yra social-kolonia- lizmo etika, apiplėšiančio tau-tai Lietuvai mano darbas okupacijos sąlygomis manyje prarado prašftię. Atriekto mokslo diplomai, ]ir apdovanojimai neteko jokios1 apsaugos fondą, Kultūros ap
tas jų pavergimui įtvirtinti ir totaliniam apsiginklavimui plėšti. Pavyzdžiui, Lietuvoje ne kartąprofesinis pripažinimas» buvo bandyta įsteigti Gainios

saugos fondą, bet visos papstan- gos nuėjo niekais. Pagaliau nedoroms buvo leista kai kurioms ūkinėms organizacijoms būti mi nėtų draugijų nariais. Tačiau, dėl padarytų skurdžių įnašų, virš kolūkių ir įmonių vadovų galvų, visuomet kybojo tarybinių nemalonumų grasa, kol tokio finansavimo galimybės buvo stipriai apkarpytos ir galiausiai, visai panaikintos. 
tŽvelgdamas į tuos principinius aukų ir šalpos skirtumus tarp valstybių, vis labiau suvokiu Ameriką kaip asmenybės didelių galimybių kraštą, o Lietuvos okupantą — kaip didžiausią epochos etinių - moralinių vertybių menkystę. .*Pagarba Amerikai ir jos Kdh'- stitucinėms .vertybėms, kurias taip įnirtingai ir sesėkmingaL ■ stėrigiasi paneigti * tironiškoje ideologija,' pagarbŽ * Bendrajam Amerikos Lietuvių Šalpos Fondui, jo vadovybei, akylei budintiems grumtynėse su užsisklei- dušia ^pavergtos tėvynės išniekinimo tironija, užtikrintai teikiantiems pėlitinę globą ir pagalbą net pasaulo krašte atsidū- nisiems lietuviairis.Taigi, Naujųjų Metų proga nuoširdžiausiai sveikinu Amerikos lietuvius,- linkėdamas jiems laimės ir geriausios sėkmės, iškeliant JAV politinėse sferose Lietuvos laisvės bylą, taip pat Sovietų plėsįkavimus šalpos baruose, siekiančius Amerikos ir jos gyvenimo lygio nuvertinimo. Broliams lietuviams pavergtoje tėvynėje ir Sibire, linkėdamas giedresnės ateities metų dangaus mėlynės, neabejotinai viliuosi, kad Amerikos lietuviai ir ateityje ryžtingiausiai išties papgaJbos ranką varge it nelaimėje esantiems broliatns.Dr. Kazffs Hringis

J. KlauseikisPASTABOS APIE BR. RAILOS NUSIBASTYMUS
(Tęsinys)

Nemažai kariūnų tose pamokose la
bai sunkiai kovodavo su miegu. Mankštoje 
Įtrauktas grynas oras, geri pusryčiai — migdy
me migdydavo. Tie karo mokyklos vaizdai prisi
minė, kai pamačiau dialogo publikoje kai ku
riuos akademikus atkakliai kovojančius su snau
duliu, bet vis nelaimint, nes galva vis kinkuoda
vo, tai aukštyn, tai žemyn... Kitaip sakant, mie
go, o ne tos prakalbų apšvietus troškimas buvo 
didesnis, bet orgahizacihė^drausmė ir nario parei
ga atnešė Į salę.

“Drumsti verpetai”

Vien| gegužės vakarą paskambiho kaimynas 
ir maždaug šitaip prašneko:

—.Skaitau “Versmes ir verpetus’’. Rengiuos 
eiti Į dialogą su Br. Raila. Skaitau ir abejoju, ar 
anais metais, kai tie straipsniai buvo “Dirvoje” 
spausdinti, taip galėjo Bronys Raila rašyti, kaip 
dabar knygoje išspausdinta?

Toliau kaimynas klausė, gol turiu 1963 m. ko
vo 1 d. D’vvą”? Jis norėtų savo abejones patik
rinti. jei k,- : \ iki os — išsklaidyti. Nežinojau,ar 
tą laikraštį tu; n. sakiau — reiktų paieškoti. Pa- 
ž’^lėjnu .".skambinti

Kadangi kai kurie seni raštai sandėlyje pa
gal metus sukrauti, neilgai truko ir tą kaimyno 
prašomą “Dirvą” ištraukti. Paskambinau jam. 
Akimirkų rašinys pavadintas “Draugija SSSR 
tautų kultūrai pažinti”, jame aštriai kertama V. 

Kavoliui ir Brooklyno “Vienybei”, kad tame tau
tiniame lietuvių laikraštyje Įsižiebė naujas tre- 
čiafrontininkų židinys, “nekomunistinis frontas”, 
ir pradėjo spinksėti rausvomis žarijomis.

Straipsnio baigmėje Br. Raila “Dirtės* 
1963 m. akimirkose rašo: “Gausūs praeities pa
tyrimai ir visos dabarties apraiškos aiškiai pa
rodo, kad tos rūšies “trečiosios jėgos”, “tretieji 
frontai”, “pasaulinės taikos sąjūdžiai”, “liaudies 
demokratų kongresai” ir net “nekomunistiniai 
blokai” geriausiai tinka nesusivokiančioje visuo
menėje skleisti “artimesnį tarpusavio šūsdpAži- 
nimą” ir visokių prieštaravimų chaosą, o taip 
pat skaldyti, mulkinti, nuodyti ir kai kam gal 
iš to susidaryti ir klek geresrtį pragyVėhiffm Šal
tinį”.

Skaityta tai prieš aštuonetą metų, skaityta 
ir dabat tasai straipsnis — vis išvada: Br. Rai
la tuo i*aštu visu 100% stoja prieš “artimesnį 
tarpusavio susipažinimą”, kuris okupanto kon
trolėje peršamas. Bet kaimynas sako, jog kny
goj Br. Raila kitoks — pasitaiko už tą susipa
žinimą, jį savaip sąlyguodamas. Kaimynui ir 
kilusi abejonė, ar 1963 m. kovo 1 d. “Dirvoje” 
buvo toks sakinys:

“Taip, lietuvišką kultūrą ir naują lietuvių tau

tos gyvenimą mum reikia pažinti, — tik tą gy
venimą ir kultūrą mokėkim atskirti nuo jų so
vietinės Versijos5”. ~

Kaimynnui pasakiau, jog “Dirvos” straipsny
je tokio šakiūio nėra. Jis sudejavo:

— Matai, autorius ne tik kad nepažymėjo, jog 
knygoje jis pataisų ir pakeitimų padarė, bet dar 
įsakmiai pabrėžia^ jog straipsniai parašyti kny
gos leidėjui fettmitii BūJgihui dar gyvam tesant ir 
jo skaityti. Vaje... Jei Budginas iš kapo atsikel
tų, jis straipsnių neatpažintų...

Per telefoną su kaimynu patikrinova ir 
ir straipsnio pabaiga. “Dirvoje” išpausdintasis 
žodis “skaldyti” (žiūr. čia anksčiau paduotą ci
tatą) knygoje išleistas. Mat, mūsų įvairūs veiks
niai dar Ir dabar savo rezolucijose ar nutarimuo
se pavartoja, jog ryšių agitatoriai, tų ryšių mez
gėjai mus skaldo. C kadangi B r. Raila pebėjo Į 
vyžių ptisę, be abejo, jo žodyhe “skaldyti” žodis 
jiau hebeturi vietos —■ iŠ brfginalinio rašto iš
brauktas.
BENDRADARBI AUTO JAI, RYŠININKAI IR 

LABAI DRUMZLINAS POŽEMINIŲ 
VAMZDŽIŲ SKYSTIMAS

Aną kartą trumpai buvo paminėta^ jog Br, Rai
la “Dirvoje” spausdintuosius straipsniūs Į “Vers
mių ir Verpetų” knygą dėdamas yra padaręs pa
keitimų, išbraukimų ir naujų Įrašymų, tačiau 
apie tai nėra jokios pastabos padaręs. Priešin

gai: jis paliko senąją “Dirvoje” spausdinimo da
tą ir dar pabrėžtinai užakcentavo, esą, tie 
straipsniai parašyti kai dar knygos leidėjas Bro
nius Budginas buvo gyvas ir jis juos skaitęs. Pa
minėjau aną kartą, jog kaimynas, tą informaci
ją man suteikęs, pratarė, jei B. Budginas iš ka
po atsikeltų, jis Br. Railos raštų nebeatpažintų.

žinau, kad mano sandėlyje yra išlikusių “Dir
vų”, kuriuose yra Br. Railos stbapsniai, tad nė 
neskubėjau jo knygą “Versmes ir verpetus” pirk
ti. Pagaliau ir dabar nesu linkęs Į tą knygą išti
sai kibti ir sudaryti statistiką, kiek ir kokių pa
keitimų, išbraukimų ir naujų Įrašymų autorius 
yra padaręs. •

Man patiko “Tėviškės žiburų” savaitraštyje 
išspausdinta “Versmių ir verpetų” recenzija ar
ba apžvalga, pavadinta “Av polemika tolygi do
kumentacijai?” Autorius pažymėta? htfdėmis 
Vt. V. Jis labai ramiai nuosaikiai kalba apie Br. 
Railos knygoje keliamus klausimus ir klaidas. 
Baigmėje rašo: “Išvada: autorius, vienai veiks
nių konferencijai priskaičiavęs apie $1,000 būtų 
ir nebūtų išlaidų, samprotauja, kas už tokius pi
nigus būtų buvę galima ką nors naudingesnio pa
daryti (275 p.). Tokią pat minti perša “Versmės, 
ir verpetai”, juoba, k^d autorius pajėgus naudito- 
gesniems dalykams”.

(Bus daugiau)

4 — Naujienos. Chicago, Hl llmsday, Jaa. 14,



* Žmonių ir gyvulių sielos •Dėl tos priežasties Biblija pritaiko tą patį ŽGdj tiek gyvuliams, tiek žmoniškoms esybėms. Jis yra pritaikomas žemesniems sutvėrimams 4 Mozės 31:28, ir kitose vietose.Po šėtono melo —“Tu iš tikrųjų nenumirsi” — kuris netikru manymu apie nemirtingą sielą buvo padarytas panašiu j tiesą, seka dar susikrovimas įvairių tikybinių - mišinių, kuriuos dabar priderančiai meta šalin pabudusi ir susimąsčiusi publika. Kai kurios niektikystės pastatytos ant šitos klastingas teorijos yra: ‘amžinųjų kančių” slogutis; “sveistainės” doktrina; “įsifcūnrjimo” teorija; “pasikalbėjimo su numirusiais” svajonė; pasakos apie “šmėklas”; “palaiminti” indijonų “medžiokliavimo kraštai“; Dantės inferno ’; ir visos kitos pagoniškos “nėra mirties” klastos.
Kurie domitės, prašome parašyti atvirlaiškį. Gausite dovanai įvairių 

knygų, padedančių suprasti šv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St., Chicago, IL 60632
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PERK KAUSTYMAI

I

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

TL IERENAS. Tai 925-8063

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

39C7 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

rvR Pi ITT, V DARRIS
GYDYTOJAS It CHIRURGAS

direktorius
*33 I. W. Wfr^chcstor Htat.antw)S- 3—g darbo dienom** *-

W rntra Wtsdieni 3—X vi)
TaL 162-2727 ar^ 562-272*

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
ir “contact ttosea”.

INKSTŲ. PUSLtS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST £3rd STREIT 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefoną* 776-2840, 
taadcvotlM MS 5545

DR. C. K. BOBELISProstatos, inkstų ir Slapumo lakų chirurgija. .. 5025 CENTRAL AVĖ.SL Petersburg, Fla. 33710 Tel. (813) 321-4200
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KALBOS KAMPELIS
‘Idėja” (grafika)V. Vaitiekūnas

temperamentą"

Labai įdomu, kad E. Cinzas 
rato ir kana, nesilaikydamas ko-

Paimkime, kad ir tokį nevy.

Nevartokime ne vietoje sangrąžinių veiksmažodžių Skaitant įvairaus turinio korespondencijas, labai dažnaikrenta j akis netinkamas san-1 grąžinių veiksmažodžių vartojimas. J. KUZNIIGKISsakiniuose "vartojama tik tada,. TRIJŲ DIENŲ LIŪDESYS kai veiksmas atliekamas pačio. .. . . . -... -. , . , . . Neseniai minėjome vis naujaiveikėjo naudai, o ne kieno nors < . . .... . ... .kilo naudai, kam nors kdamaiškinant. •EdMTdo ??>“> “P53'kymų rinkinį, išleistą VilniausVagos" leidyklos. Tuose apsa-kusį sakinį: “Toks jo neatsargus kymuose autorius sukūrė visą išsireiškimas pasitarnauja tik'eilę naujų, įdomių veikėjų, įsta- rusams”. Kodėl pa si tarnauja, o tydamas juos į svetimų kraš- ne.patarnauja? Pasitarnauti gali tų tarptautinę.aplinką ir palies tik pats sau. Pavyzdžiui: stalo čia jums niekas naus; Viskas labri aišku.Aną kartą, būdamassusirinkime, išgirdau tokį pirmininkaujančio paklausimą: “Pa-t si sakykite, kas jus tuo reikalu i taip klaidingai informavo?” Kitam ką nors galima tik pasakyti, o ne pasisakyti. Petras, sutikęs savo artimą draugą, pa si - pasokojo visas savo bėdas. Nei pa si pasakojo, nes jam pačiam pa si pasakoti nereikėjo, o jis savo draugui tik papasakojo visas savo bėdas.Tie, kurie rašo, o tuo labiau jei jų. straipsniai verti didesnio dėmesio, privalo įsigilinti į san.

'Prie damas socialmių sąlygų speci-pa si tarnaukit

R. VILIAUS

ccnepatar- patys”.
viename

finius bruožus.Reikia labai pasidžiaugti, kad Algimante Mackaus knygų leidimo fondas Čikagoje išleido Eduardo Cinzo naują romaną “Mona”, kurį galima pavsdin Ii pagrindinės veikėjos Monos taikliu pavadinimu — trejų dienų liūdesiu, graužusiu ją kaip kirmėlė.L’etuvių kultūros lobisEduardas Cinzas dažnai paminimas ne liktai tremties, bet ir Li i tavos spaudoje, dėl to’ ne
grąžiniu veiksmažodžių tikrąją paskirtį.

VAKARŲ VĖJAI
Žemaitis

112 modernios poezijos puslapių. Kaina 35. Minkšti, 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

■iiiiiiiiiiiiKiiiiffliBiiMfflmhiiiBiiBffliiam

plano; “Neturiu jcIrios’ anna- 
"Aros”, artia griaučių, nesusi
daro jokio plfcno. ftašau pagal 
temperatūrų”.Pradėjęs rašyti romaną, rašytojas nežino, liuo jis baigsis. Apmąstė' tik veikėjus, “individus” 
ir bando įsigyvena į juos. Kuriant vieną epizodą, ima ryškėti kitas, pabaigoje iškyla trys krijmSos versijos, tada atsirenku, kttri mano išmone yra -logiškiau- sis ir, -be abejo, gražiausia".ja' (o taipgi pasakotoja) yra na Liza, pasiturinčio pilaitės savininko i.efonto duktė. Jos trejų metų meilės ryšys su dr. Staniu : Dogen-u nauja šviesa sužėruoja Šių trijų dienų liūdesio metu.tu beveik ligi paskutinio7 0 nesužinome apie juo- | s t'ieią, «es ji “priklausys quo to, ką Dogenis sugalvos per ■naktį”.Tėvo staigi mirtis, gaisras, visiškas pasimetimas, Monos gy- Hymas Lemreno -psichiatrinėje vis atitolina .galutinę atomazgą. • ‘Rodos, ir pats rašytojas lilsško- { «i tarp trijų ‘keturių gailhhybių: | ar galutinai juodu perskirti, ar ’ visam laikui suvesti? Pagaliau, kai Mona paprašo dr. “Stanį nepalikti jos vienos, ratsiverčiame paskutinį puslapį ir — Eureka: - Stanis taria šiuos esminius žo- ■ džius, be abejo, įkvėpusius ir rašytoją apsispręsti:TPąbūsiu drauge visą naktį! Rytoj, Mona, rytoj, grįšime 1 niūsų miestelį”^—-------ir juokas spurdėjo .Stanio rankoje ir gera, raminančia šiluma sunkėsiį Monos pirštus, kilo į širdį...Posūkis į žmogųEd. Cinzas gerai jaučia rašytojo atsakomybę. Kūryboje jam “svarbiausia kondensuoti mintis. Viskas turi būti santūru.į Viskas”. Be abejo, ir gerai išstu- ' 'dijucta, permąstyta.Save' gyvenime ir kūryboje jis > visuomet atsisukęs į žmogų: ; “Akmenys — ką jie man sako? I Kas kita — žmonės: leiskit man ' juos stebėti. Kiekvienas žmogus yra atskiras pasaulis: vienas eina rūškanas su savo negandom, kitas šypsodamasis su savo laime. .. Kažką matai, kažką bandai atspėti — kiek daug idėjų galvon ateina!...”Pagaliau E. Cinzas stengiasi viena dalyką .perrašinėju maž- būti ištikimas rašytojo pašauki- į daug" tris kartus”. (Nukelta į šešt' puslapį; j

mažai sužinome apie jo kuria-, mus romanus, apie patį kurj-. bos vyksmą, taisymus, keletą galimų versijų. Tai naudinga žinoti, gilinantis" jo “naujo braižo” kūrinius, kurie sudo’mina temos naujumu, charakterių originalumu, intrigos planingu augimu.Šių metų 5Q&iaus ”Ėilęratu--; ros ir menovV savaitraščio nr. 42 užtinkame\sah|uru “Vagos” t leidyklos red. Vandos šatkuvie-; nės pasikalbėjimą su 'šiuo' “Xel-^ gijoje gyvenančiu lietuvių rašytoju Eduardu Cinzu”, šis pasikalbėjimas pavadintas rašytojo noru “Prisidėti nors lašeliu” (apie lietuvių kultūros lobyno).Ed. Cinzui kūryba — rimtas,, atsakingas darbas. Pirfniau-: šia jis apmąsto siužetą, naujef-; jo kūrinio turinį. Po ilgo ir: sunkaus apgalvojimo, sako, “ra-’ sau mašinnėle maždaug nuo sep-J tintos ryto’ ligi pietų-— 11-12 va-' landos. Rašau skubotai, jei palanki nuotaika, padarau kokius ’ dešimt puslapių. Paskui ranka; viską ištaisau, belieka pusantro: ar du puslapėliai. Tada vėl maši-. nėle perrašau ir vėl ištaisau ran* ka, paskui dar kartą perrašau mašinėle ir dar kartą — jau paskutinį — ištaisau. Taigi kiek-
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSCHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

GAIDAS
EUDE

SENIAUSIA IR IHDžiAls

4605-07 SO. HERMi'i
Tel. 927-1741 -

4330-34 SO. CALIFORjTelefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

.1

Tek: 652-5245

JEAN VANCE u GEORGE ŠOKINI(Nukelta į šešt » puslapį;
NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BEO&SEPVED JUNE 1£Q0 '

Doctors of osteopathy 
D-O.'S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 

FOR THE OSTEOPATHIC 
'PROFESSION DURING 
THE 1.980'3.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

EKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJ IMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

AikStės automobiliams pastatyti

*
Crab Salad Served Id Melon Boats

SOPHIE BARČUS Sl’EPOAAb LRADIJO ŠEIMOS VALANDOS

2

let r Arai m

»aTARNAVlMA>

dXuviu 

■adotuvią 

otKloriį 

eoemcijos

Apdraustas perkra ustymas 
is {vairiy afttumy. 

ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1882 arba 37W994

Vedėja — Aldona Daukui 
Telef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nno 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš musę stud i jei 
Marquette Parke.

44** VY-bfcl oiJL&
I1U2» WbiWiW A rn *4J

T«: OLrw*c Mow

■t
■t

I 
1

M ‘Tfetnvos Aidai*

XA11 BRAZDŽ1ONYT1 
Froęrrimos vod4|t

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tedienio B:30 raT. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg. ftL. ^3© wL 
ft W11S .stotie*. 1110 AH

stmt

Chicago, BlhtOts
TeleL 778-5374

With melons abundant now at local mm^cets, an exciting 
luncheon idea is Curried Crab Melon Salad. YamHy or guests 
wiM enjoy the light, yet satisfying combination of delicious 
Ahsba Xing crab jtrfey sweet honeydew melon.

Succulent Alg^ka King crab is sliced and tossed with crirtp
wycHsrbk* "and • -seasoned mayonnaise dressing. The 
salafi B served 'Crh pe^ed and quartered melon “boats” on 
inflividfitol letUice-llnedMIad plates.

Aliska Fong meat is snowy white jn color with bright 
red striations. Fully ^cooked, with tendons and cartllaga 
removed, the meM h Trtdy to be enjoyed in a Tevofltė recipe 
after defrosting. In-shell packs of whole Alaska King crab legs 
*tnd spirt legs are ^eho available.

Curried Crab Melon Salads
1/3 
1/2 
1/4

1 
1

1

in
4

package (6 to 8 oz.) 
frozen AlarVa King 
crab meat, thawed 

cupalicėd celery 
tabkrpoon* chopped 

green onion

cop mayontmis* 
teaspoon etnry powder 
teasooon fcugtr v 
teaspoon lemon juice 
honapydew melon 
Salad greenf

Orwin and dice crab. Combine with celery dnd gre«n onton. 
Blend mayownafae, curry powder, sugar and lemon juice; 
tow with C7./b mhrtUTv. Chill. Cut melon into quarter! length
wise; remove seeds and rind. Place melon quarters on salad! 
plates lined with greens. Spoon, cr^b si lad onto melon. Makes

Manipulative
' THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT. ‘

90 PERCENT OF.

$.©.'S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE, 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

PETRAS BIELIŪNAS
U4fi So. CALIFORNIA AVB. Yet: LAfay^fir I-S572

IN PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL. AREAS.

w

gGEORGE F. RUDMINAS 4 ; ' 
J31> So. U<UXN!ČA AVE. T«U YArds M1M - UH
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TRIJŲ DIENŲ LIŪDESYS

(Atkelta iš 5-to puslapio)

ildomi

KINIEČIŲ PATARLES

dolert<

(312) 776-8700

LITHUANIAN

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

P. N EDAS, 4059 Archer Arenus, 

Chloro, III. SG632. T«L YA 7-5980

Advokatų įstaiga
6247 S. Kedzie Avė.

33etrienas lietnvie ir lietuviu draugsjr s»U 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

§ Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

Urni! use of cH s washer 
to once a day. attar the 
•veninę rneai, and cuf 
oxcesslve use of water 
and alectncfty.

DoaT be a Bora Loeaaf

Senas žmogus viskuo tiki.
Suaugęs žmogus viskuo abe 

joja.
Jaunas žmogus viską žino.

Laikrodžiai ir brangenybes
Pardavimai ir Taisymai 
2644 Wait 8<Hh Stnef 
Tai REpuMlc 7-1941

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

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

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St. 

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

Dr. A. J. Gussen 
grožis.

;-a , r_niin tautiečius ! paterglu..-

M. ilMKUl

Nrtary PuHIc
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tol. 254-745 
Taip pat daromi vertimai, plminh 
Bkviotlmai, " * - --- --

tymai ir kitokį

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

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija’’ Jau atspausdinta. 

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki n 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

Kamai, lomi — Fardovlml 
REAL ESTATE FOR SALE

» S‘ 4 uefe&o 
pacnrdoL

L-’/c Kreipkite
LA tih.pi; veikėįus jie Jims 
SLA jstraSytt

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY.

REZIDENCINIŲ IR PAJAMINTŲ 
NAMŲ PARDAVIMAS. 

INCOME TAX 
INSURANCE NOTARY PUBLIC

Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

su scnnomi. 
nariai glaud

Anglijoje — Londone gyvenan 
čiam

F. Zapoliiy Afent f 
7208/, W. 95tti M 
Evarę. Park, 111. 
4G642, , 424-1654

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis-. >•

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje

AdvoKfcta*
GINTARAS P. CEPINAf

Dirbo vaUndoc nuo 9 T*l. rft* 
iki 6 vaL vak. Sežtadienj

9 vaL ryto iki 12 vaL d.
Ir paįal auMtarima.

TU. 776-5162 arba 776-51W
, SMt Wet 63rd Stnet >

ChJeacn. Hl- *0629

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie J.ve. — 778-2233

DĖMESIO
62-50 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS < 

U45 So. ASHLAND AVfc v 
Tek 523-8775

m ns. Šia prr> 
persekiojamus 

; ■' kituose

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava» 
Tel. 927-3559

sruo 
asmenų.
Susirinkime išrinkta šiems me

tams klubo valdyba pareigomis 
pasiskirstė: pirmininkas— Jonas 
Jokubka, vicepirm — Vladas Pa 
lubeckas ir Antanas Miksas, 
sekret. — Nina Liubinienė, ka- 
r rankas —Kazys Rožanskas. lei 
dinių administratorius —Vladas 
Paliulionis, renginių komisija — 
Bronė Černiauskienė, Ilbina Ado 
maitienė ir Jonas Aukščiūnas. 
Revizijos komisija — Viktoras 
Kelmelis, Simas Jokūbaitis ir 
Bronius Kuras. į

Linkėtini klubui ir toliau ne
pavargti įvairioje klubo veik-

fUmeL bmi — Fardevlrrud 
UAL ESTATE FOR SALI

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
Kietais viršeliais___________________

Minkštais viršeliais, tik_____________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

rius. 1981 metais susirgusiems 
nariams išmokėta 500 doleriu au 
kų. Įvairioms lietuviškoms orga
nizacijoms, spaudai ir radijui iš
mokėta 1.000 dol. Šiais metais 
aukoms numatyta išleisti apie 
800 dolerių. Lietuvos Atstovy
bės namų remontui iš karos pa
skirta 250 dol. ir susirinkimo me 
tu nariai suaukojo 107 dolerius.

ŠV. VARDO DRAUGIJOS
LUSIRINK1MAS

SUSIVIENIJLMaS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yr< geniausi*, didi*ausis ir turtingiausia lietuviu tratemalinė or- 

tsniLacija, lietuviams ištikš g r ; Tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinių! darbui, geltxtJ Ir kitiemA kurie tuoc 
darbus dirba.

Karčiamoje

— Tas vyras jau užtektinai 
jsikaušė ir turėtų eiti namo.

— Jis paprastai tik tada iš
eina namo, kai jau visiškai ne
gali vaikščioti.

SLA— ižmokėle daugiau taip AŠTUONIS MILIJONUS 
lodrsudu s»vn nariami. *** >

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą

ALLIANCE OF AMERICA
N.w Yet*. M. Y. 1OOC1 

rt7 W. s*. 
tm. ant j MJtT:*

mui. Ankstyvoje jaunystėje 
keliavęs iš Lietuvos, ne ką “į 
rašyti lietuviška tematika”. ' 
čiau jam knieti “kaip nors pri
minti Lietuvą, bent vardą 
įsprausti, bent tokią tautiškumo ir salose vyriausybė laikė 24,003 

________ ____________ L i turkų. Dabar krašte daug ra
miau. žmonės gali naktimis 
vaikščioti gatvėmis, niekas jų 
neužpuola.

Antradienį krašto gyventojus 
nustebino generolo Evren nuta
rimas paleisti iš stovyklų 4.000 
suimtųjų. Jie paleisti be teismo? 
Vyriausybė įsitikino, kad teis
mas jiems nereikalingas. Jie pa
matė savo klaidas ir prižadėjo 
laikytis pagrindinių demokrati
jos ir tolerancijos dėsnių.

LAFTYEAA t*«O »OOOM 
MTWMM 

THE A4Xf OF f AMO ML f 
WCUD EY MOTOR »

YTH»CL<» U-S.'
ChaRLK* M.MAYTSf< 
FFFfcPFNT OFTMt
MOTOA CSX®, ASMSPIMWWS 
70 M r»F*OAJXV ALTTT

OMU_D«»N MOMf TMJT
'‘-''V'T'X tF

Helps Shrink 
Swelling Of * 
Hemorrhoidal 
Tissues

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

Su $15,000 pirkėjui; proga 
| Marquette Parke gauti labai 
I švariai užlaikytą mūrinį namą, 
J nes pardavėjas duoda paskolą 
į seniau imamais procentais.

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimni. sieki an čiais 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiaL

— vaikus apdnrodžii pigia terminuota apdrauds: td 
$7.000 apdraudoa rūme temoka tik $3.00 roetami-

vadovauja- 
). dar prieš 
visu Diegia-

Eilę metų Chicagoje veikian
čio Angluos Britanijos lietuvių 
klubo narių metinis susirinki
mas įvyko gruodžio 6 d., Vyčių 
salėje. Dalyvavo apie 70 narių. 
Susirinkimui pirmininkavo Vla
das Palubeckas: sekretoriavo 
Juozas Benetis. Iš metkrL k’u- 
bo veiklos pranešimą padarė klu 
bo pirmininkas Justinas Šidlau
skas. Klubas įsijungęs yra į ki
tų Chicagpje veikiančių lietuviš
kų organizacijų veiklą ir vaidy
bos nariai prisideda prie kultū- 

Kadangi buvo 21 laipsniai že- i'rinės. veiklos. Kasininkas Jonas 
miau nulio šalčio, lai mažiau na-, Jokubka pranešė kasos piniginę 
rių susirinko. Pasivaišinę kavų- apyskaitą. Turėta nemažai paja- 
te, apie 9:30 vai. skirstėmės. į mų. Vienas iš klubo tikslų yra 

Pirmininkas pranešė apie fi- ’ lankyti ir šelpti sergančius na- 
nansus: bankuose yra suvirs 
$1,700. Nariai gali įmokėti 1982 
metu nario mokesti. K. P.

TURKAI PALEIDO 
4,000 SUIMTŲJŲ

ANKARA, Turkija. — Turkų 
kariuomenės vadovybė paleido 
parlamentą, suėmė vyriausybės 
narius, padėjo į kalėjimus ir 
stovyklas visus tuos, kurie nesi
laikė pagrindinių* Kamai Pašcs 
nustatytų demokratijos ir tole
rancijos dėsnių. Kariuomenės 
vadovybė atėmė iš vaikėzų gink
lus, suvaldė mušeikas, uždrau

si dė fanatikams eiti- į seniausias 
"a- turkų bažnyčias ir rengėsi mes

ti teismus suimtiems nusikaltė
liams. Kalėjimuose, stovyklose

dalelytę išsaugoti’*. Pasak jo, 
lietuviški vardai gal ir nenatū- I 
raliai skamba jo novelėse, ta- j 
čiau tai yra tikrovė, kai auga j 
naujos kartos ir iš lietuvybės * 
kartais lieka tik vardas.

Pagerbtinas rašytojo atviru
mas, g taipgi jautimas atšakia j 
gurno, kai jis-rašo gražia lietu
vių kaLba ne kam kiuim kaip tik 
lietuviui.

Trijų dienų įvykiai
'‘Monos” romano veiksmas 

apima tris atostogaujančios Mo
nos dienas.

Pirmąją dieną šoferis Šarlis 
atveža pas tėvą Lefontą, Įsi 

kūrusį patogioje pilaitėje. Tebe
gyvi seneliai kplna anūką Kle
mensą Žaną, Monos mažą bro 
liuką. Lefontas, atsiskyręs nuo 
žmonos Valerijos, gyvena su Ža- 
uina ii’ žino, kad “išsiskyrusių 
Bendrija neluokia”. Naktį išėjus 
į mišką, Mona susitinka su se
nais pažįstamais, kurie atgami
na daugybę prisiminimų.

Antrąją dieną Moną sužino 
apie savo’ tėvo palikimą, galvoja 
apie idealią darbininkų ateitį ir 
išsikalba su buvusiu mylimuoju 
dr. Staniu Dogeniu.

Trečiąją dieną visus planus 
apverčia aukštyn kojom gaisras 
ir Satyras, kuris nužudo Monos 
tėvą ir Žaniną. Mona rūpinasi 
jos mylimasis Stanis su psichiat- 

( ru ir galų gale žada grįžti į ma- 
poetui Vladui Šlaitui pasių 1 įą miestelį: jų dviejų meilės is- 
7-doleriv auka. ■ torija, įvairių įtakų niokota,
metu klubui priklauso 300 prisikelia harmoniškam ateities i 

gyvenimui. <
(Iš Eurdpos Lietuvio) 1 '■

Šį kartą buvo 
niekuomet, net 
Nors ir komiteto 
no į suolus, visvien liko pasie
niais stovinčių.

Labai daug ėjo prie šv. Komu 
nijos. Dalino visi šeši kunigai.

Septintojo’ televizijos kanale 
atstovas nufilmavo įprakartėlę. 
kleboną laužant plotkelę ir va 
kare 7 vai. parodė per televiziją.

Visi buvome sužavėti iškil
mingomis pamaldomis, ypatin-

P??KCLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J; / . k > 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAGSKAS, Prezidentas

TeL 847-7747

&v. Mergelės Marijos G inimo 
parapijos bažnyčioje Marquette 
Parke Bernelių Mišios gruodžio 
25 d. prasidėjo 12 vai. nakties.

Šv. Mišios buvo koncelebruo- 
tos: kleb. A. Zakarauskas, kan. 
V. Zakarauskas, kun. V. Miko- 
lailis, kun. Gelažius, kun. K 
Kuzminskas ir kun. J. Juozcvi- 
č us. Priėję prie prakartė’ės siu 
kalbėjo maldas. Po to pri^blan- 
dJje ėjo apie bažnyčią. Minist- 
rantai priekyje uniformuoti ne
šė kryžių. Kai priėjo prie didžio
jo altoriaus, sušvito visos švie
sus.

Ant altoriaus dvi didelė eglai
tės, prie prakartėlės dvi ir viena 
prie kairio šoninio altoriaus de
koruota. Visos kitos — elimi
nuotos. AlKrius apkrautus rau
donomis žydinčiomis gėlėms 
Puikus vaizdas ir dvasinė at
gaiva!

P. M. siūlė parinkti Draugu?
■i’Ų J.G. užprotestavo, girdi: 

, 2 s valdybą ir ji rūpi-
cirnu. Tencsimaišo 

. Si rinktus $3 prašė 
i valdybai.

Kun. K. Kuzminskas prašė pa
remti Kronikų leidimą. Informa^ 
cijai bus leidžiami biuleteniai.

Kun. A. Markus sukalbėjo

gai choro gie< • ynru ir graz onns 
ka’odmėmis giesmėmis.

Iškilni; ngums pamaldoms pa
sibaigus, maža ispanų ekskur
santų grupelė plojo. Visi nuste- 
bom, nes pas mus bažnyčioje 
nepriimta ploti

Iš bažnyčios skirstėmės apie

Sausio 10 d. 8 va!, šv. Merge
rs Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marquette Parke 
įvyko p-maldas. S v. Mišias at
našavo’ kun. Gelažius ir pasakė 
pamokslą. Po š. Mišių klebonas 
A. Zakarauskas perskaitė lietu
vi ųir'anglų kalbomis priesaikos 
tekstą.

Po pmuidų r.nxomes į para- 
pjos salę trumpam susirinki-! 
mui ir kavutei. j

Susirinkimą pradėjo pirm. W.
Kalvaitis. Maldą sukalbėjo kuni- Į 
gus A. Mal kus. J. Bacevičius' 
priminė, kad J. Yerkes sumokė
jo už proteste' rašto atspausdini
mo prieš vienos masonės pastan- 

rinti pamaldas per tele-! 
radiją. Reikia surinkti l 
;ną parašų. P. Kiekis Į 

mano, Kad parapijose tikintieji j 
turėtų būti supažindinti bažny- į . vi
ri os e. Klebonas A. Zakarauskas Chicagos Anglikonų 
' ~?-»ešė. kad visos organizacijos 

... rezoliuciją, čia pal 
....č.ybus narys padalino rezo
liucijų ir vokelių. Remkim šj 
sMūdi prieš bedievių pastangas

— Amerikon atvažiavusi A vi
tal ščaranskienė prašo JAV vy
riausybę padėti išvykti iš Sovie
tų Sąjungos josios vyrą. Jis bu
vo komunistuojantis, o dabar 
tapo' Izraelio nacionalistu.

SLA — iraupų
i rv.vo apyi n kės :
mielai pagelbės i

HOMEOWNERS POLICY

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717




