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Damascus
KARO STOVĮ VISOJE LENKIJOJE 

VOKIEČIAI REIKALAUJA PANAIKINT
PARLAMENT.AS PRITARIA KANCLERIO SCHMIDTO 

PASTOLYMUI PASMERKTI SOVIETŲ SPAUDIMĄ
*”B0NA. — Vakaru Vokietijos! dauja ir kad jie neprisidėjo prie
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kancleris ketvirtadienį informa
vo Vak. Vok'gtijos parlamentą 
apie vyriausybės politiką Lenki
jos atžvilgiu. Kancleris kalbėjo 
70 minučių. Jis išdėstė parla
mentui visą užsienio politiką ir 
gavo pilną-pritarimą. Ą

Kancleris Schmidt pasmerkė 
Sovietų vyriausybę už įsikišimą . 
į Lenkijos vidaus reikalus, kurs- 

- tymą įvesti karo stovį Lenkijoj. 
Kancleriui pasiūlė parlamentui., 
Kancleris pasiūlė parlamentui 
karo stovis visoje Lenkijoje.! 
Kancleriui atrodo,' kad nebuvo' 
jokio būtino reikalo karo stoviui 
skelbti, nes valstybei nebuvo jo
kio pavojaus.

Niekas nekalba apie karo 
stovio atšaukimą , ; 

. ■ ” ’ - - ? ■ ■

Kancleris nustebęs priminė 
parlamehtuj,7 kad daugelis kalba 
apie reikalą panaikinti Ikaro 
stovį Lenkijoje, jįą^mim ęk ja- 
sario I dieną' karo stoviui panai-! 
kinti, bet tos. kalbos vien ,užsie
nyje labai plačiai eina. 'Kancleris 
nustebino 'Visą parlamentą, .ka>i 
pareiškė,. kad iki šio meto jis 
dar negirdėjo nė vieno žodžio, 
kurį būtų pasakęs atsakingas 
asmuo, galįs prisidėti 'prie karo 
stovio panaikinimo Lenkijoje,

Kancleriui pasiūlius, Vokieti-
< 6 - - - - ’. ■ ' e •” • .
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karo stovio įvedimo. Parlamen- Į 
tas įpareigojo vyriausybę orga- • 
nizuoti lenkams pagalbą. Vokie
tijos kardintas Iloeffner pa-j 
reiškė, kad Lenkijos įvykiai I 
nėra vienų lenkų dalykas. Klau
simas daug gilesnis.

Vyriausybe neteko darbi
ninkų paramos

i VARŠUVA,. Lenkija, 
riausybės pareigūnai dabar pri 
pažįsta, kad jie padarė didelę! 
klaidą, .išeidami prieš organi J 
zuotus darbininkus. Pats Jaru-j 
zelskis tvirtina, kad jis norėjęs 
visiškai sunaikinti Solidarumo 
unijos veiklą. Kariubmenės va
dai dabar mato, kad Įbe darbi
ninkų pritarimo jie jokiu būdu 
nepajėgs atstatyti Lenkijos ūkid.
Darbininkai gali būti dirbtuvė- į 
se, bet jeigu jie nesidomės dar-J 
bu. ir įvedės į darbą energijos,' 
-lai niekas iš tokių darbininkų 
nebus. Bandymas įvesti karius 
į kasyklas ir didesnes dirbtuves 
visiškai išardė Lenkijos darbo 
ritmą. Lenkijos generolai, jų 
tarpe ir Jaruzelskis, bando su
rasti būdus, kaip darbininkus 
vėl įtremkli. į darbą. r '

Katalikų - bažnyčia patarė ge
nerolams nepersekioti darbinin-1 

. , ku, bet įtraukti juos į-k-rašlo
jos .parlamentas- nutarė prašytį ūkidrircikalus. ’ / '
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Lenkijos vyriausybę panaikint 
karo stovį. Tai bus "pirmas of i 
dalus prašymas, į kurį lenką, 
turės atsakyti. .

Kancleris pasiūlė iparląmen 
tui nutarti teikti paramą Lenki 
j os gyvėn tojams. . Vokiečių vy
riausybė žino, kad Lenkijoje 
trūksta maisto, drabužių. Kanc
leris nori, kad bėddn patekusie 
ji lenkai 'gautų paramos. Jo vy 
riausybė imsis priemonių, kad 
teikiama parama eitų tiesia; 
krašto gyventojams. Parlamen 
tas ir šiuo atveju pritarė prem
jero pasiūlymui.

Lenkijoje vis trūksta
; maisto, riebalu

Iš kanclerio informacinės kal
bos paaiškėjo’, .kad dabartiniu 
metu Lenkijoj trūksta maisto, 
drabužių, apavo ir šilumos. Vo
kiečių vyriausybė, žinodama 
sunkią lenkų padėtį, yra pasi 
ruošusi padėti krašto gyvento
jams nugalėti badą ir šaltį. Vo
kiečiai žino, kad gyventojai ba-

— Sovietų pirkliai pradėjo su
pirkinėti maistą lenkams;; Jie 
negali maisto vežti rs Rusijos, 
nes Javai, mėsa ir Apavas reika
lingas .patiems rusams; •. . ,

■~r
— Sostinės aerodromams kei

čia taisykles, kad lėktuvai tu
rėtų progos trumpuose aerodro
muose pakilti.

UŽMUŠTUS IŠTRAUKĖ, LĖKTUVAS 
DAR TEBEGULI POTOMAC DUGNE
VYRIAUSYBĖ NELEIDŽIA. RAUDONOSIOS BRIGADOS 

TERORISTAMS PAJUDĖTI, JUOS KIŠA KALeJIMAN
737 turėjo juodąją dėžę, bet 
spauda dar nieko apie ją nepa
tyrė. Ji gali pasakyti. apie svar
biausią nelaimės priežastį.

— Sovietų valdžia vėl atvežė 
į Šveicariją didelį aukso kieki 
doleriams pirkti. Doleriai pa
brango, o auksas atpigo.

£ -

17: Antanas atsiskyrė-

KALENDORkLIS
16: Marcelis, Jovaras,
Romantas, Surkantė,

WASHINGTON, D.C.— Narai 
ištraukė iš nukritusio lėktuvo 
Boeing 737 visus žuvusiųjų ke
leivių lavonus, bet pats, lėktuvas 
dar tebeguli Potomac upės 
dugne. Malūnsparniai dieną ir 
naktį apšviečia tą sritį. Narai, 
nekreipdami dėmesio į šaltį, nė
rė į upės dugną, atleido prigė- 
rusiųjų diržus, iškėlė į viršų su 
visais dokumentais ir išvežė į 
ligonines, kad artimieji galėtų 
žuvusius atpažinti.

i Susisiekimo sekretorius Drew 
Lewis nuvažiavo į nelaimės vie- 

( tą ir apžiūrėjo, tilto rankenas, 
’ kad savo akimis pamatytų, kaip 
j pakilti nepajėgęs lėktuvas palie

tė tiltu važiavusių automobilių 
stogus, juos įlenkė, ir kaip užka
binęs tilto rankenas, nėrė į van
denį.

Nieko nesako apie 
juodąją dėžę

Visi žino, kad kiekvienas Ame
rikos keleivinis lėktuvas, lakūnų 
kambaryje, turi “juodąją dėžę”, 
kur įrašomi visi lėktuvo kapito- 

’ no pokalbiai su kontrolieriais ir 
kiekvienas lėktuvo garsas, kurį 
paleidžia motorai, jungtukai ir 
ką pasako lakūnai arba į kapi 
tono kambarį įžengusieji žmo 
n ės.

Į Nelaimėn patekusio lėktuvo

6,000 VERČIA-SALVA
DORO VYRIAUSYBĘ

SAN SALVADOR, Salvadoras 
— Specialistai apskaičiuoja, kad 
dabartiniu metu yra nuo 4,500 
iki 6,000 gerai apmokytų jaunų 
karių, kurie planuoja duoti mir
tiną smūgį Salvadoro vyria usy- 
bei ir kariuomenei.

Gerai apmokytas jaunimas 
yra susikoncentravęs Salvadoro 
šiaurėje, kur dabartiniu melu 
jau visai nėra Salvadoro karių. 
Šią fhaištininkų jėgą sudaro Ku
bos, Nikaragvos ir kitų Pietų 
Amerikos valstybių jauni kariai. 
Dabartiniu metu jie slapstosi 
kalnuose, bet nutartu momentu 
jie ruošiasi leistis į pakraštį ir 
sunaikinti alvadoro karius. Da
bartiniu metu jie yra Morazan 
provincijoje, Jocaitkjue kalnuo
se. Nikaragva juos aprūpina 
maistu.

NEW YORKO GUBERNATO
RIUS NEKANDIDATUOS
New Yorko gubernatorius 

Hugh Carey* ketvirtadienį pa
skelbė, kad jis nesirengia kan

Sausio
Gedam ė, 
Ntfrgalis.

Sausio
lis, .Kalnius, Ragvaldis, Tulevąl- 
dė, Pukė.

Sausio 18: Priska, Ragnytė, 
Kaributė, Darejis, * Galvainis, 
Laba.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:45.
Orai illtfis, snigA.

Sekretorius Haig įtikino Be
giną ir gen. šaroną. kad ga
limai greičiau duotų auto
nomiją pakstiniečiam, esan
tiems Izraelio ginkluotų pa
jėgų okupuotose Jordanijos 

ir Egipto žemėse.

juodoji dėžė nesudūžta, nesu ' didatuoti trečiam terminui su
šlampa ir nesugadina magneto
foninių juostelių. Dėžės **ausys” 
nelaimės atveju automatiškai 
užsidaro nuo vandens, nuo bet 
kokio skysčio ir nuo gaisro.

Juodojoj dėžėj esančią mag
netinę juostelę gali skaityti tik
tai spčckuūi pareigūnai Boeing

bernątoriaus pareigoms.
Jis vedė turtingą čikagietę 

Evangelina Gouletas. Sugyvena 
jiedu gražiai, mėgsta dalyvauti 
renginiuose ir šokti. Gubernato
rius yra katalikas, bot paaiškė
jo, kad jo žmona buvo' jau tris 
kartui vėduįi. Katalikų bažny- v *► ■ • “kv ♦ a f >

PITTSBURGH© MOKYTOJA 
TEISMUI NEPRISIPAŽĮSTA
PITTSBURGH, Pa. — Vakar 

pranešėme žinią, kad 31 metų 
l’iltsburgho mokytoja turėjusi 
lytinius santykius su dviem ber
niukais — vienas 13 melų, kitas 
15 metų. Pirmasis atėjęs pas ją 
žolės nupjauti, o kai baigęs dar
bą, buvo pakviestas užeiti į vi
dų ir užkąsti, tai jis mokytoją 
išprievartavęs; grasindamas šan 
tažu ir antrasis berniukas vėliau 
užėjo į namus ir mokytoją išnie
kinęs. Jis teismui pasakęs, kad 
jis kelis kartus buvo užėjęs pas 
mokytoją ir su ja turėjęs lyti
nius santykius.

Ketvirtadienį mokytoja Kath
leen Harden pranešė teismui, 
kad ji neturėjusi jokių santykių 
.su berniukais, o pasirašusi skun
dą labai didelės baimės apimta 
ir pasiuntusi teismui. Tai esanti 
didelė klaida. Teismo sprendi
mas dar nežinomas.

— Pinki keleiviai pajėgė išsi
gelbėti iš nukritusio Boeing 737 
keleivinio lėktuvo.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $377.

— Kalifornijos gubernatorius 
Edward Brown pranešė, kad jis 
kandidatuos senatoriaus parei
goms ateinančių ritikiinų metu.

JEBUZALĖ, Izraelis. — Sek
retorius Haig, dvi dienas pralei
dęs Izraelyje ir pasimatęs su vi
sa eile atsakingų Izraelio parei
gūnų, ketvirtadienio naktį pa
tenkintas išskrido namo. Sekre-, 
torius įtikino Izraelio pareigū
nus, kad reikia siekti taikos tarp 
Izraelio ir kaimyninių valstybių. 
Oficialus pranešimas sako, kad 
Izraelis sutiko priimti sekreto- 
riaus Haig ir Egipto prezidento 
Mubarako sūlomą autonomiją 
palestiniečiams, iš anksto nusta
tant tam tikras ribas palestinie
čiams ir tai autonomijai.

Sekretorius Haig, patarėjų ly
dimas, atskrido į Izraelį trečia
dienį, dvi dienas vedė įvairius 
pasitarimus. Sekretoriui Haig 
pavyko įtikinti izraelitus, kad 
pirmiausja reikia susitarti dėl 
kelių autonomijos principų, pa 
skelbti juos, pravesti rinkimus 
ir, prisilaikant tų principų, ban
dyti išspręsti laikaus sugyveni 
mo 'gatimybesr

Sekretorių Haig Izraelyje pasi 
tiko ir priėnrė dabartinis Izrae
lio užsienio reikalų minister’s 
Icakas -šamiras. Jis pirmiausi?, 
nuvedė sekretorių Haig ir jo' pa
dėjėjus pas premjerą Menachen 
Beginą.. Beginąs, išklausęs sek 
retorįaus ir įsitikinęs, kad 
ir Egipto prezidentas nc'ri pa 
lestinlęčių. autonomijos, pareis 
kė. įk/<L Izraelis pritaria duot 
dabar Izraelio ginkluotų pajėg’. 
okupuotose žemėse gyvenan
tiem^ - palcotihiečiams tvarkyt 
savo’-šąvivak<ų reikalus, bet iz 
raelilar nori nurodyti tam tikrai 
sąlygas, kujių palestiniečiai pri
valės prisilaikjli.

Baigęs pokalbj su premjeru 
sekretorius A. Haig pasimati 
skyrium si.* Izraelio užsienio rei
kalų nifniiteriu I. šamiru. II 
ginusiai sekretoriui teko kalbėt’ 
su Izraeli) gynybos ministeriu 
Ariel Šarūnu. Pastarasis buvo 
labai nepatenkintas JAV gyny
bos ministeriu (Caspar Weinber- 
geriu. Jus veik visą laiką kalbė 
jo, šaro iui neleido prašnekti, o 
vėliau ?sakė pasirašyti susitari
mą. G?n. šaronas pasirašė, bet 
pasiski ndė savo premjerui ir ne! 
parlamentui.

Sekretorius Haig’ taip pat yra 
karys. Jis moka trumpus ir, aiš 
kius Įsakymus duoti ir gali pa-
sakyki, kad kitas karys privalo w Floridos.

SEKR. HAIG TARĖSI SU BEGINU, 
GYNYBOS MINISTERIU ŠARONU

SEKRETORIUS, BAIGĘS PASITARIMUS SU IZRAELITAIS, 
KETVIRTADIENIO VAKARE GRIŽO NAMO

nutilti. Bet gen. Haig ta-p pat 
tapo liplomatu. Jis pratyrė, kad 
be įsakymd, jis turi mokėti klau
sytoją įtikinti. Jis ne tik leido 
gen šaronui savo nuomonę pa
reikšti, bet vėliau jam papasa
kojo, kodėl šitoks kelias gali būti 
naudingesnis, negu trumpes ir 
aiškus įsakymas. Tikslas bus pa
siektas tas pats, tik prie jo bus 
pi iartėta kitomis priemonėmis.

Sekretorius Haig įtikino gen. 
šaroną, kad reikia baigti nesusi
pratimus su Izraelio žinioj esan
čiais Jordanijos ir Gazos srities 
.laleslini.ičais. Sekretorius nu
rodė, kad šio klausimo vilkini
mas gali padaryti daugiau žalos, 
negu skubesnis jo sprendimas. 
Generolas šaro'nas pilniausiai 
sutiko su sekretoriaus Haig ar
gumentais ir pasižadėjo daryti 
Įtakos šiems klausiniams grei
čiau Išspręsti.

Ketvirtadienio vakare Izrae
lio užsienio reikalų ministerisjŠ- 
fydėjo sekretorių Haig ir visus 
jo patarėjus, buvusius šioje ke
lionėje. Sekretorius nutarė grįž- 

į Washingtonu.

NELEIS IŠVEŽTI 
PAŠALUSIŲ VAISIŲ ’

MIAMI, Fla. — 'šalčio metu 
gerokai pašalo Floridos .citrini
niai vaisiai. Vietomis-nukentėjo 
apelsinai, citrinai, graipfruklrii.

Kad ncbūlv išvežami iš Flori
dos šalčio pakąsti vaisiai, Flori
dos vyriausybė uždraudė pet de- 
š’ml dienų išvežti iš Floridos 
bet kokius citrininius vaisius. 
Per 10 dienų bus matyti kiek
vienas šalčio pakąstas vaistus. 
Dabar gali juos išvežti ir par
duoti kaip sveikus vaisius, bet 
po 10 dienų to negalės padaryti.

Florida nori išvežti ir į me
duoli tiktai sveikus vaisius. Ji 
nenori pasinaudoti šalčio’ pakąs
tais citrininiais vaisiais.

Floridicčiai nėra tikri, kad 
šalčio banga dar kartą neatskris 
į Floridą ir r.epnkąs daugiau cit
rininių vaisių. Pakąsti — ne
sveiki.

— Dauguma Boeing 737 lėk
tuvo kelcvių buvo iš Floridos 
—- Tampa ir Ft. Lauderdale. Jio 
norėjo grįžti n-mo iš Washing- 
tono. Visa lėkiuvo ūmia būva

čia tokių vedybų nepripažįsta.
Gub. Carey pareiškė, kad jis 

visuomeniniais reikalais daugiau 
nesirūpins, gyvens privalų gy
venimą ir nekreips dėmesio į 
pastangas jį išskirti. _

Gubernatorius žino, kad rinki
minės kampanijas melu jam 
kenks tokios vedybos, todėl jis 
ir traukiasi iš politikos.

n.-.

Sniegas kalnų pašlaitėmis sudaro geriausias sąlygas pačiū
žomis šokti nuo vienos pašlaitės į kitą.



Atviras laiškas lietuviškai periodinei 
spaudai Naujienose

Pnsisiųsdamas Naujienoms. 
prenumeratos mokestį $40 už 
1982 metus, pridedu $40 au- i 
ką kad dienraštis lengviau ver- j 
stV5r« ir oaveikliau reikštųsi per | 
visus melus.

Su išskirtinu dėmėsiu ir pa.si-; 
tenkinimu Naujienose perskai
tau A. Svilonio. V. K. ir I. Pet
rausko redakcinius. Pasigerėjau 
Kiau>eik;o tikrai išsamiu, turi 
r ir uu. b< nuokrypu į bereikš
me smulkmenas, repartažu iŠ 
dr. K. ringio pareikštų minčių 
Los Angeles visuomenei. Be 
Nau‘:enų nemažai tiesios liktu 
nesuminėta ir klaidinančių užsi
puolimų neatitaisytų.

Spaudoje suklydimai, ar tie- 
sioh prieš ką nors išpuoliai, pa 
šita’ko dėl žmogaus valios silp 
namo, o dažnai ir pykčio.

Br. Kviklys Drauge (1^1 nr. 
12 31). peržvelgdamas lietuvių 
atliktų darbų metinį derlių, pa- į 
^igiria Draugo pirmavimu lie
tuviškoje perijodikoje (sakoma: 
kas savo prekę peikia, tą iš ker
mošiaus išvaro), ir tarp stipriai 
besireiškiančios spaudos sumini 
Aky račius ir net Brooklyno 
Vienybę (trūksta tik Laisvės ū 
Vilnies ar Gimtojo Krašto).Bei 
girdi: “Išskirtinai minėtinos. . 
<4Naujienos’' jau eilę metų ve 
dančius mūsų visuomenės skai
dymo darbą ir lietuviškam rei 
kalui nebetarnaujančios. Tai lyg 
deguto šaukštas darnios lietuv 
veiklos medaus statinėj”. Kiek 
čia pagiežos ir niekuo neparem
to tvirtinimo.. Drauge panašių, 
savė nusiblizginančių ir kitus 
murzinančiu, rašinių metų gale 
buvo ir daugiau. Faktų nenuro 
do — teigia bendrybėmis. . Kai 
Rtitfh’ni Draugė konkrečius' su 
tiesa prasilenkimus, tai jame 
rašantieji “auksaburniai” atsi
kerta: “Drauge pasitaikančios 
klaidos ar ir pikti pareiškimai, 
nephnaikina kitoje spaudoje pa
našius išpuolius.” Atseit, čia vis-, 
tiek medus, tik kitur degutas. 
Kagi. visakios esame logikos.

Galima pasigerėti, kad yra ii 
blaivių vertintojų. L.K.D‘Sk biu
letenyje (1981 m. gruodžio mėn. 
— Nr. 3) rašoma: “Metams bė
gant. vis labiau išdyškėja pras
mingumas mūsų institucijų:

VLIKas — Vyriausias politi
nis organas, kalbąs pavergtos 
kautos vardu.

ALTas — Amerikos lietuvių | telefonu visoje I^nkijoje.

xditinis balsas JAV.
PLB — lietuvybės išlaikymas ' 

r talka VLIKui ir ALTuL
BALFas — lietuvių globa be

los atveju.
. .Naujienos visada nesvyruo- 

ančiai remia šią sąrangą*.
. .šia’s metais ir Draugas . . • 

orieš ALTos ir VLIKo seimus 
■sėjo su palankiais vedamai
siais.” Vilčių kelia ir Drauge iš- 
•'pausdin ta s A Juodvalkio laiš 
cas ‘Nelaiku ir nevietoje'’. C 
Tai iš liktųjų papūs naujesni vė- 
;ai — ir Draugo skaitytojai ne- ‘ 
">ebis vienšališkai įtaigojami ar 
leo’lnc.: .^formuojami.

Kaip visai liėtuviškai per i jo- 
Jin H spaudai, taip ir Naujie-; 
nor^s linkiu per 1982 metus su-: 
dorinti savo vahą ir išvengti 
<?r įbumo: kitaipp galvojančius ; 
neorpvardž’ūoti ar įžeidinėti. 
Ne būtu didelės naudos pavienių 
la ik’ ašč:ų pasitaikančius išpuo- 
1 us išvardyti. Geriau te kiek- 
ven is perkrato savo sąžinę šių t 
metų pradžioje. Gal tas daugiau f 
□arėtų Lietuvai laisvės atstaty
mo besiekiant.

Su nuoširdžia pagarba,
P. Šilas

PRAKTIŠKI PATARIMAI

Tilžės vaizdas ii Panemunės žiūrint

ritį ftauiumais, žudant afganu leido L p .u a nl-
mčtėriš ir vlikus, nai- nufių Nugrįžo, tai phma ant 

lentos pastebėjo tokį užrašu: 
"Aš myliu mergaites..

— Kas tą parašė? — paklau
sė mokytoja.

— Aš, — prisipažino mokinu
kas Jomikas.

— Tu pasiliksi pd pamokų! - - 
suriko mokytoja.

Sekančią dieną klasės draugė, 
priėjusi prie Jonuko, sako:

— Matai, niekad neverta blo 
gai elgtis.

— Tiesa, kad neverta, bet aš 
tik norėjau patirti, ar apsimoka 
garsintis, — aiškinosi Jonuką*

vyrus, 
nant jų turtą ir skelbė afganų 
ryž*ą vesti kovą su įsibrovė
lius tol, ko^nei vieno ruso kojos 
nemirtdžios Afganistano žemės. 
Jo kalba buvo vis peprptraukia- 
kiama klausytojų šūkiais — ru
sai, lauk iš Afganistano ir pan.

Paskutinieji kalbėtojai vėl for 
mulavo demonstrantų reikalavi
mus. išreikštus jų plakatuose ir 
minios skandavimu. Demonstra- 
ci;a baigta Vokietijos himnu.

Lietuvių grupė, vėl žygiuo
dama su vėliavomis ir plakatais 
per miestą, grįžo pprie savo au
tobuso. Paskubomis’ numalšinus 
alkį iš namų pasiimtais užkan
džiais, nelaukiant kol ims temti, 
tuo pačiu autobusu ir su tuo pa
čiu jaunimu bei jo vadovais be
sidalindami demonstracijos įspū 
džiais, sgrįžome namo.
Nors lapkritys slinko į pabaigą, 

diena pasitaikė šilta ir sausa.. 
Visi sutiko, kad demonstracija 
buvo malonus papsį vaikščioji
mas Bonnos gatvėmis.

(Iš Vok. LB biuletenio)

SPRENDIMAS

— Gailė, kad tamsta pervėlai 
ateini pas mate Ūž trijų mene 
šių tamstos nebebus gyvųjų tar

Mokytoja trumpam laikui ap-

Po pusės metų gydytojas su 
tinka savo btivuš| pacientą, ku
ris atrodė sveikas, kaip ridikas. 
Gydytojas pakrapštęs galvą, sa 
ko

— Tamsta tur būti gydeis pas 
tą, kuris neturi nei mažiausio 
supratimo apie in ėdi ciną.

’Jeigu ant kilimo (karpeto, 
djvono) išsilieja rašalas, tai { 
ant tos vietos reikia luč tuo- j 
jau pabarstyti miltų arba drus- • 
kos, o paskiau išvalyti pienu.

Jei išvirta sriuba yra per- j 
daug sūrį, tai į ją reikia įpilti > 
truputį geltono cukraus j 
(brown sugar) ir tuomeI 
bus gulima valgyti.

— Šiaurės šalčio ir sniego 
metu JAV-se nuo šalčio mirė 
126 žmonės.

r

Lietuvių jaunimo demonstracija Bonoje
Vokietijos lietuvių jaunimo są tais. Susirinko per 30 lietuvių 

junga buvo, pakviesta krikščio- demonsstrantų. Čia pat atsirado 
niško vokiečių jaunimo (Junge latvių jaunimas su savo plaka- 
Union) dalyvauti pr. m. lapkri- J tais bei gaysifįtuvu ir keletas ės* 
čio 22* d. demonostracijoje L. 1 tų su savo vėliava. Tokia šauni 
Brežnevo Vokietijoje lankymosi i pabaltiečiu grttppė žygiavo dide- 
proga. Lietuviškasis jaunimus iš • Įėję dernonšlfUdjghČto vokiėčiit 
savo pusės papūalė ‘ plFr Vbkie-1 jaunimo srovijė per šUsf’ttę nuo 

krantinės iki cėhtro 
Marktplatz’e. Automobilių judė
jimas buvo sustabdytas.

Demonstrantų reikalvimus iš
reiškė įrašai jų plakatuose- 
Lietuvių jaunimo nešami plaka, 
tai vokiečių kalba skelbė: Lie
tuva nori ne ŠS 20, bet laisvės 
Laisvė Paulaičiui, Skuodžiui 
Petkui, Kovilėvui^ Gajauskui!

tijos L Bendruomenę visus lie- į Reino 
tuvius tą žygį paremti. Pr. m. • 
lapkričio pradžioje vfkęs Vo- { 
kietijos LB darbuotojų suvažia-j 
vimą jaunimo užmčjui pri- i 
tarė.

Didesnė grupė susidarė Huet-! 
tenfelde. Su vyresniaisiais apie ' 
20 asmenų. Iš pradžių galvota ‘ 
pasisamdyti atskirą autobusą. ‘

ĄŽUOLAS IR NENDRE
Su Nendre buvo kartą Ąžuolas šnekus: 

“Iš tikro, dėl ^gamtos tau reiktų kelti skundą, — 
Pasakė, — žvirblis, o ir tas tau persunkus.

Vanduo dėl vėjo vos jtiktai sujunda,
~ Tu susvyruoji, pradedi silpnėti

Ir taip jau niilinksti vargingai, " 
Kad Į tave graudu žiūrėti. ' 

O aš, Kaukazui kai prilygdamašAdiclingai,
Ne vien tik ųžtvaru jąa šaulės stoju: 

Juokaudamas^ iš audrų, viesulų klastingą^ f
-' r Status ir tvirtas stoviu, ’TW

Lyg būčiau apsuptas pasaulio tyrų.' ■ '
Tau audra visa kas, o man tiktai zefyras.

Nors augtum pagaliau tu mano skrituly,
Kur po šakom šešėly globą rast gali, 

Nuo darganų saugi gal būtum tu.
Vienok gamtos tau skirta pakraštys 'krantų 

Audringosios Valdos;
Juk aišku — nerūpėsit jūs jiems niekados.” — 
“Tu gailestngas, — Nendrė sako pagaliau, — 

Tačiau nesisielokie! Tiek bėdos nebūtų.
Ne dėl savęs aš viesulų prisibijau:

Nors ir linkstu, tačiau nelūžtu, 
Tad audros mari mažai tekenkia.

Ar nedaugiau jos tau pavojaus teikia?
Tatai tiesa, kad jų žiaurybė

Dar nepalaužė ligi šiol tavos tvirtybės, 
Ir tu nuo smūgių jų nenulenki galvos.

Vienok palaukim pabaigos!”
Kai Nendrė jam vos šitaipos pasako, 

Staiga atūžia jau šiaurinio būdo 
Audringas viesulas — lietum, ledais, patrako. 

Stovėjo Ąžuolas, prie žemės Nendrė gludo. 
Bet vėjas siautė — dvigubai jėgos pridėjo.

Sustaugęs su šaknim jis tą išrovė,
Kuris viršūne debesis pasiekt galėjo 

Ir pėda rėmėsi šešėlių jis vietovėj.
(J. A. Krylovas — Pasakėčios; vertė J. Valaitis)

Po laiko susiprato

— Pasakyk man, gerbiamasis, • 
kokiais sumetimais apsivedei —! ,v_ .. . , • r • - t T .r Į Paaiskejus, kaa važiuojant su t Laisves Estijaų Jįatvijai,, Lietu-

vokiečiais kelionė žymiai piges-{ vai! Norime grįžti į laisvą Lie
ja ė. prisidėta prie jų.

Iš Huett enfeldo autobusas iš
važiavo 7:30 v. Viernbeune įsė
do dar 12 demonstruotojų. Susi
rinkimo vieta Josephshoehe šim i 
rėš Bonnoje pasiekto nustatutu J- 
laiku—11 vai. Iškėlus Lietuvon 
trispalvę ir plakatus, prie huet 
tenfeldiečiu grupės prisidėjo ; 
negausūs Bonnos apylinkių lie
tuviai su savo vėliava ir plaka- ;

ar iš meilės,. ar dėl turto?
— Atvirai pasakius, bičiuli, 

- - tai iš kvailumo.

Pirmas įspūdis
— Ar tamsia manai, kad 

asilas?
— Aš niekad nesivaduoju pir

mais įspūdžiais.

aš

— Jau atstatytas susisiekimas

1
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1 tuvą! Ir pan. Vokiečių jaunimas 
plakatais ir skanduojančiais šū 
kiais pirmiausia reikalavo so
vietų pasitraukti iš Afganista 
no, nusiginkluoti, išgriauti Ber
lyne mūro sieną, leisti -susijung
ti Vokietijai ir pan. Ir vokiečių 
plakatuose matėsi Lietuvą . ir 
lietuvius užsimeančių įrašų. Tue 
bingeno žmogaus teisių draugi
ja reikalavo laisves A. Čechana- 
vičiui ir S. Krasiwskiui. Paklau
stos plakato nešėjos studentės 
paaiškino, kad . Čechanavičiūs 
yra Rytprūsiuose psichiatrinėje 
ligoninėje laikomas visiškai sve? 
kas lietuvis, kurio išlaisvinimu 
jos rūpinasi. Vokiečių šeima Hei- 
er Plakatu prieš Brežnevą iš
leisti į Vokietiją4Alytuje gyve
nančius tėvus. .

Mitingas prasidėjo 2 v. p. p. ir 
tęsėsi 1H v. Jį atidarė ir pra
vedi Junge Union pirmininkas 
Wissmann. Jis pasveikino sve
čius. atvykusius , iš Norvegijos- 
Prancūzijos, Anginos. Belgijos 
ir ktfų kraštų, j&unujų demo 
kratų ir jaunųjų^ respublikonu 
atstovus iš JAV-tių. afganų at
stovus. 120 žurnalistų iš visų pa
saulio kraštų ir .< kr. Pashaerke 
Notdrheim Westfalijos vi. 
daus reikalu ministeric įsakymą 
tame krašte gyvenantiems afga- j negu lavonu). Tokios altematy-

I vos nėra. Yra tik vienas pasirin- - 
I kimas — arba Laisvas^ arba lavo- ’ 
i nos. Paskelbė, kad 40,000 demon . 
brantų v<irtfti siunčiama tele-. 
gtarta badAtijhnčiafn Šačhato- 
' u n, oritaTiaht jo reikalimams. | 

Sntatkią kalbą išreiškė ktfvo- 
' jdrfČi 1 afganu islamu grupės at
stovas. Jds skundėsi sovietų ka

nams du kartus per dieną regi- 
stniotis policijoje, o kitų laiku 
būti namuose. Tą žinią miniė 
sutiko švilpimu ir pfui šauks* 
mais. Vokiečių laikraščiai rašė, 
kad BonnoT gyvenančiafn lat
vių papstoriui Klevinšui. taip pat 
uždėtas namų areštas. Radijo 
koū’iėhLitOriai fiSfnū

- T*

Bukoski įspėjo nebandyti 
taikos laisvės kaina. Neti- 
sovietų plepalais apie tai_ 
žinome, kas pastatė mūro 
Berlyne. Brežnevas nori

arešte laikytinų Asmenų ilgą są. 
rašą įteikė sovietai ir vokiečiai 
sovietų reikalavimą patenki
no.

Wissmann sveikino ir giminiu 
gbs partijos SDU vadus dr. 
Kohl, dr. Geissler, prof. Bieden- 
k6pf, Buiitfeštą’go narį Muelle- 
mann.^FDP), kuris taip pat kal
bėjo. Jis statė tokius reikalavi
mus: laisvės Afganistanui! So
vietai turi išsinešdinti iš-to kraš
to, leidžiant visiems afganams? 
grįžti namo (dpie 3,5 milijonui 
benamių). Parėmė Amnesty In-,i 
terhatiohal reikalavimą gerbti 
žmogaus teises ir suteikti laisvę 
Š\chardvui, pradėti nusiginkla- * 
vimą, laisvės žmonėms ir tau-i 
toms. Baigdamas pabrėžė atsiri-j 
bojimą nuo ekstremistų iš de
šinės ir iš kairės.

Žinomas rusų disidentas Wla
dimir 
pirkti 
kime 
ką — 
sieną
Afganistarią paversti 16-ta so
vietų respublika. Ten jis ei-Į 
na per žmonių lavonus: šimtai • 
tūkstančių nužudytų, milijonai; 
benamių. Pačioj Sovietų Sąjun
goje garbingi žmonės kišami į 
gulagus ir psichiatrines ligoni
nes. Laisvės šiaurės ir rytų Eu
ropos tautoms! — šaukė Bukow
skis. Tik tada, kai Brežnevas iš
pildys tuos reikalavimus, galė
sime čia ramiai gyventi.

Rusų rašytojas Maksimovas ’ 
kalbėjo laisvų rašytojų vardu, 
pastebėdamas, kad prieš porą sa 
vaičių Raudonojoje aikštėje taip 
pat vyko demonstracijos, kur 
kalbas sakė rašytojai, dvasinih- 
kai ir kt. Ten jie buvo prievartą I 
suvaryti, o čia esame laisvai su-! 
•linkę. Neseniai nepriklausomi . 
ovietų rašytojai nusiuntė laišką 

prezidentui Reaganui. Jame yra 
ir lietuvio Terlecko parašas. ' 
Laiškas ištisai perskaitytas. To
liau Maksimovas pastebi, kad Va 
karuose garsus posakis — besser 
rot a Is tot (geriau būti raudonu,

CAT CHAT
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BRAND BOFT DRiRk M*X • <

Frozeh Suckers
1 onveinpe KOOL-AID*

2/3 etop iu$M>
1 quart water

' t 1 .rnly and
Unsweetened Soft Drink Mix, sugar m ,ya‘ts< Hour V° *

smell paper cūps rree?ė» • 
until almost frm. insert 
wood**"' mto
each. Freeze unM hrrft 
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' urmsomo _
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JUOZAS ŠARAPNICKAS

PO KARIBŲ JŪROS SALAS
(Tęsinys) 

* A
Mūsų vadovė . pranešė apie 

Dominikos Rėspublikcs prezi
dentą ir jo išrinkimą. Paaiškina, 
kad Dominikos Respublikoje 
daugumą sudaro katalikai. Ant
rąją savo skaičiumi religinę gru
pę sudaro stačiatikiai. DūnunP 

es r 
rū 
Že- 
ten 

auga.,bananai, tabakas/ saldžio- 
s 
šiai. Pats kraštas gana turtinga- 
visokiais žemės mineralais. Ž2- 
mes paviršius yra tinkamas že
mės ūkiui. Nežiūrint to, visur 
pastebimas skurdas vir *atsi.iki- 
kimas nuo kultūros. Apšę k3QG 
gyventojų yra analfabetai, nors 
pradžios mokslas ir privalomas 
visiems vaikams ligi 14 metų 
amžiaus.

kos Respublikos žemėje 
aukso, vario, cinko, geležies 
<Ios, stores, msrmuro ir t.L 
mė slėniuose yra derlinga ir

kurie tų šokėjų eina ir veda 
šokti turistus amerikiečius, Jų 
apranga įvairi. Vieni džinsais 
dėvi, kiti apsirengę paprastai 
rūbais. Mergaites visos basom s 
kojomis. Gaunasi vaizdas, kad 
basomis kojomis jos gali dau
giau pinigų iš amerikiečių išvi
lioti.

Kur tik sustojame, ten tuojau 
prisistato visokie pardavėjai. 
Ji3 turi gražias dėžutes prisidė
ję žiedų, blizgančių apyrank ų,

:.UU,d MČLllcUldl, lcLUcLi%.di>, ^dLUZatJ- j . . i . *-. . , . ’ .... . motėmis neva auksiniu reteze
s;os bulves, kava ir pairus vai-ĮTaU.

Pavažiavus keletą mylių nuo 
uosto, prasidėjo ir gyvenamų 
namų pastatai. Daugiausia na
mai be langų ir durų. Stiklo 
net o j e, langai užkabinėti plona 
medžiaga, durys — taip įpat. 
Elektros neturi, apsišviečia žiba
linėmis lempomis. Verda lauke, 
virdulius pakabinę ant primity
viškų įtaisų. Stogai medžio' žie
vėmis ir skarda apdengti. Pa
prastas darbininkas4 uždirba- ^1 
per dieną, specialistai — nuo 6 
ligi 8 doleriu. Nors važiavome 
darbo dieną, bet ‘ nesimatė, kad 
kas nors iš vyrų dirbtų šalimai 
narnų. Daug vyrų .matėsi sėdin-j 
čįų prie namų, dažniausia past- • 
slėpusių šešėlyje. Daug kur prie 
namų matėsi 4)0 pustuzinį pus-: 
nuogių vaikų. Taip ir pagalvo
jau, kad tikrai čia kada nors 
bus gira dirva komunizmui įsi
galėti* -r v- ; - •

Dominikcs Respublikoje už
sienietis . gali . važinėti laisvai, 
gaH kalbėtis su' vietos- gyvento 
jais, ir už tai nei vietiniai, nei 
užsieniečiai nėra persekiojami 
ar baudžiami.

Čia gyventojai pagal sugebė
jimą gali viską įsigyti. Tenka 
manyti, kad vietos gyventojai 
yra aptingę ir dirba • tik tiek, 
kiek reikalinga apsiginti nuo 
bado. Sprendžiant iš jų pasisa
kymų, jie esąs patenkinti gyve
nimu. j

Privažiavome .puošnesnį svai
ginamų gėrimų pastatą.. Auto
busui sustojus, einame į vidų. 
Viduje švaru, muzika grc’jo ir 
vįetinių jaunų šokėjų grupė šo
ko. Po šokių serijos, \ ienas iš, 
jaunimo su skrybėle eina aukų 
parinkti. Lajks nuo laiko, kailikoje su turistais važinėtis, ne

M

nutilo af 
būti vie- 
organiza-

negalime nutilti Kas 
pasidavė, tam negali 
tos stovėti lietuviškos 
rijos priešakyje. Toks lietuvių 
hepriklauscmybienei kovai ne- 
benaudingns, greičiau gal kenks
mingas.

Mes negalimo uždrausi i, jei 
kas važinėja į Lietuvą ar kvie
čiasi iš Lietuvos gimines. Savų
jų pap>iilgimas visiems supran 
tamąs. Bet mums turi būti svar
bu, kad lietuvių organizacijos 
tūtų politiškai sveikos, ir tik 
nuo mūsų priklausys, ar tie, 
kurie jau politiškai susikompro
mitavę ir toliau vadovaus mūsų 
organizacijoms ir dirbs lietuvių 
centre. Lietuvių Namuose, ku
rie dabar jau gana plačiai vadi
nami raudonuoju kampeliu. To
kį vardą Londono Lietuvių Na* 
mai gavo dėl ten dirbančių lie
tuviu važinėjimo i Lietuvą ir 
dėl pastoviai teikiamos globos 
Lietuvių Namuose atvažiuojan
tiems iš Lietuvos. Taigi, nieko 
nelaukiant reikia padaryti būti
ną operaciją, kad įsimetęs vėžys 
nenumarntų visos , mūsų

o kai kas gauna tekę išbūti Lie
tuvoje net visų mėnesį ir gy
venti ne Viešbutyje, bet priva 
čiai ir dar pavažinėti po įvairias 
Lietuvos vietas. Tokias privile 
gijas yra gavę kai kurie asme
nys, dirbantieji Londono cent
re. Re’kia špili, kad už tokias 
privilegijas tenka kaip nors at
silyginti. Ar jie yra pasitarnavę, 
kad gavo leidimus ilgiau pabūti 
Lietuvoje, gal niekada nesuži
nosime, gal tik KGB adcchyvuo- 
se išliks žinios.

, Kai kurie jau yra važinėj? 
. net po keletą kartų. Naivūs nu 

važiavę duoda ten “Gimtam 
Kraštui’’ visokius save kompro
mituojančius pasikalbėjimus,ku
rie kenkia ir mūsų kovai. Gud
resni gal kitaip

ų pavardžių nėra
krašte”, nors jie ir kasmet 
važjnėja. O visi parvažiuoja 

luptomis burnomis. K* 
va d c va u j a n t i e j i ar ti - 

n. o grįžta tylūs neby
lų. pasikeitimas pakan- 
įprantalnas. Jei ir toliau 
nepalankumą politinei 
Lietuvoje, tai rizikuo* 

ten gyvenantiems
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Eglė Žalčių Karalienė (Tapyba)

lių snt-kaklo. Tokius pardavėjus 
policija persekioja ir tik polici
ninkui priėjus prie pardavėja, 
pastarasis tuojau užsidaro savo 
dėžę ir šalinasi. Taip ir vėl pa
galvojau: jei taip atsitiktų So
vietų Sąjungoje ,tai tuojau to-Į 
kiarn pardavėjui konfiskuotų I Antanas Tamošaitis 
brangenybių dėžutę, jis būtų J 
areštuotas ir nuteistas mažiau-Į mačiau 
šia 10 metų kabėti. Dominikos j dviračiu. 
Respublikoj kas tik' sugeba,, gali; mačiau.
atidaryti verslą ir tapti' turtin- j valdiškų įstaigų tarnautojai. Au
gu. čia niekas jam nevaržo, tik} toniobilių kelyje irgi retenybė, 
reaguoja į tokius “dėžinius“ par
davėjus, nes jje dažnai turi blo
gos kokybės prekes.

Besikalbant su saviškiais, pa
juntu, kad kažkas batus valo. 
Žiūriu, ant kelių atsiklaupęs I rikietiškus dolerius į lėkšto, 
jaunas berniukas darbuojasi ir] Lapkričio 13 d. 1 vai. popiet 
nieko nesako. Tada viena poniai lajvas pasijudino kelionei be su- 

; stojimo iš Dominikos Respubli
kos į Floridą, Miami uostą.

Po turistinės kelionės po Do
minikos Respublika, grįžę lietu
viai įvairiai komentavo. Vieni 

j pasisakė, kad jei kada teks vėl 
į ten važiuoti, tai veš čemodaną 
vartotų rpbų ir išdalins pakelė
se išmaldos prašantiems. Kiti 

. ; kaltino valdžia, kad nesirūpina
«rmuką tuoj pavarė, pa-) bjednaisiais 5l.‘ u Tdkiosę sal 

onrriTi IrnlKo noofnkn *

padarė man pastabą, kad tam 
berniukui reikės duoti 50 centų. 
Vargingai atrc'daneiam berniu
kui, manau, duosiu vieną dolerį.

s valyti, nei ne
šė du .dolerius. . . 
e minkąs tuoj nu- 
Let jau ne lietu-

Pabaigęs 
klausęs, 
S amok ė-

vjo.-a
siklau
Sis tą
darydamas anglų kalba pastabą.

- Važiuojame į turgų pažiūrėti 
kaip eina ūkininkų suvežtų, su
neštų. vaisių, daržovių ir viščiu-

ivti. Pastara-

busu, teko matyti ir tokių žem
dirbių, kurie, apkrovę Įvairiais 
produktais asilą, žygiuoja Į tur
gų. Kai kurie net ir patys sėdi 
ant mažiuko asilo. Važiuojančio 
su tikru vežimu, deja, nema
čiau. Moterys Į turgų eina pės
čios, užsidėjusias ant galvų pre-: 
kių prikrautas pintines.

Ne aš vienas, bet ir kiti at
kreipė dėmesį į vieną moterį, 
kuri užsidėjusi ant galvos didelį 
pintinį krepšį, prikrautą šviežių 
geltonų bananų, sparčiai žygia
vo į turgų. Buvo matyti ir pės
čiomis einančių vyrų, bet nie; 
ko nenešė.

Kiek teko Dominikos Respub-

%. r

įž

nei vieno važiuojančio
Motcciklistų keletą1 

Greičiausiai jie buvo

.’.DBLS TURI BŪTI POLITIŠKAI ŠVARŲ

Grįžę po turistinės kelionės, 
prie laivo radome tuos pačius 
muzikantus, kurie tuoj* pradėjo 
groti, kai tik pamatė mus lipant, 
iš autobuso. Ir vėl dedame ame-į ties, kai teroras šiek t'ek suma

žėjo, daugelis lietuvių užmezgė i 
ryšį, su savo aftimais ais 
voje ar ėmė. rem'J juos 
niais. Toks išeivijos Re
gimasis buvo visiškai nermak1 
Savo metu tuo reikalu’-puankiai 
pasisakė ir’mūsų išeivijos vy
riausieji vadovaujantieji j veiks
niai, o taip pat ir DELS suva
žiavimas buvo už asmeniškus ry 
£ius su tautiečiais Lietuvoje.Bet 
buvo tada griežtai pasisakyta

-gose gyvendamas, lengvai gali 
tapti komunistu. Aš neįsijun- 
giau į diskusijas, nes, nežinant 
tikros padėties, galima labai 

.greit suklysti. ; .s
Kaip minėjau, Dominikos Res

publika yra turtingas žemės tur
tais. kraštas. Slėniuose žemė 
derlinga. Išskyrus aukštuosius 
kalnus, aukštose vietose net 
drebulės ir eglės auga. Matosi ir 
vaismedžių, kurie dtfoda derlių. 
Daleiskime, jei Lietuva būtų 
toks turtingas kraštas ir nebūtų 
okupuotas, Lietuvo būtų vadina 
ma ne -mažoji Amerika,- kaip 
patys rusai ją skaito, o būtų va
dinama antrąja Amerika.

Dominikos Respublikos gyven
tojai, atrodo, tingi dirbti. Na
mai, tikrumoje, landynės nuo 
lietaus, apleisti, nejauku pažiū-

nes 
me 
ten 
su 
važiuoja 
‘ęolšcyiki 
lia;. Tas 
karnai sr

pasitarnauja, 
‘Gimta-

Britanijoje ilgą laiką turėjo- prieš bet kokį bendradarbis vi 
me politiškai labai vieningą Di
džiosios Britanijos Lietuvių Są- mis. 
jungą, kuri buvo drausminga ir 
turėjo kietą nusistatymą neben- ’ šio krašto lietuvių sulaužė tą ' 

..... ............ - ■ - - į vieningą lietuvišką drausmę,nes 
pradėjo kreiptis į soviet ir ii s 
konsulatus, užpildinėti smulku .s ! 
anketas, kurios, aišku, alsi du r? a ' 
sovietinio saugumo įstaigose, ir į 
prašytis, kad leistų nuvažiuoti j 
Lietuvą. Dabar jau nemaža me- 

. j' tu, kai į Lietuvą važiuoja ne 
4ik eiliniai lietuviai, bet ir tie, 
kurie vadovauja mūsų organi
zacijoms ar dirba pačiam lietu
vių centre —Lietuvių Namuose 
Reikia taip pat iškelti aikštėn, 
kad?kai kam duodami leidimą) 
pagyventi Vilniuje tik 5 dienas,

dradarbiauti su sovietinėmis įs- ■ 
taigomis. Tiesa, po’Stalino rniri {

Lietu- i 
siunti- :

rėti lietuviui. Taip pat negalima 
įsivaizduoti, kad>>darba dieną 
jauni vyrai sėdėtų prie tokių 
apleistų narnų: ir nieko .neveik
dami 'tūnotų medžiu pavėsyje. /

Dominikos Respublika yra ne
priklausoma. Jos konstitucija 
priimta 1929 metais. Kongresas 
renkamas demokratišku būdu. 
Respublikos prezidentas taip 
pat renkamas demokratišku bū
du penkeriems metams. Daleis- 
kime,; ka-d atkreipsime dėmesį ir 
į šią SLA. ekskursiją. Daugu
mas lietuvių yra pensininkai, 
kurie turi susitaupę atsargų ir 
važinėja po pasaulio ^kraštus, 
kada kiti, nors ir gimę Ameri
koje ar Kanadoje, kelta skanda
lą, kad gaudami mažas pensijas 
turi badauti. O kas tie “varg
šai” yra? Daugumas turėję ge-

mą su sovietinėmis įstaigo-

Tačiau apie 1970 metus dalis j

r,ai apmokamus darbus, bet iš 
jaunų dienų netvarkingai tvar
kė savo gyvenimų ir nekreipė

padecai 
■ų pakenkti 
artimiesiems.

.' gos gana no 
uis. nes meto.

i

;U

v H

m

layti ar si 
veikėjus.
n i t ivtie

DB-

lietu- 
ir. to-

Prieš darant operaciją, 
viai turėtų pasisakyti ar, 
linu jie norės,žiūrėti pro pirštus 
i vadovaujančių asmenų važi4 
nė j imą į Lietuvą, kvietimą gimi* 
rių ir atvažiuojančių asmenų 
rlcboj’rrą Lietuvių Namuose . 
Tekiu atveju visiems bus aišku, 
ką esame prisigyvenę ir kur 
mes emame. Kas neužmiršo v 
nežada užmiršti, dėl ko .mes pa-

,z. 2 s-* estą, kad sayo J bėgom iš Lietuvos, tiems tokia 
us ats:kvietę taip pat [ padėtis negali būti priimtina 

Reikia tikėtis, kad tokių, kurie 
dar nesuklupo, yra didžioji dam 
guma.

Tai jie DBLS suvažiavime tu
rės padaryti operaciją ir nutar
ti, kas mums negali būti priim
tina. DBLS vadovybėje ir Lie
tuvių Namuose turi dirbti tik 
tokie asmenys, kurie dar neari 
sisakė anų įžadų ir politiškai ne- 
susikopromitavp. .

Kadangi pagal naujus įstatus 
rezoliucijų projektai turi būti iš 
anksto paskelbti, tai čia-jau da
bar siūloma DBLS suvažiavimui 
priimti tokį nutarimą: '

J DBLS vadovybę neturi būti 
renkami ir LNS tarnyboje ne* 
gali būti laikomi ar samdomi to. 
kie asmenys, kurie važinėja į 
Lietuvą ar į čia kviečiasi g imi- 
nes> . : ■ , : 'e-.,/' \ ■

artimuose 
nutildomi ir politiškai sulikvi-f 
šluojami kaip ir tie, kurie važi- ’ 
n ėja į Lietuvą.

Tokie reiškiniai rodo mūsų 
pačių politišką susmukimą/ Juk 
mes pabėgę iš Lietuvos vis kar
tojame, kad neužmirškime to 
pusės milijono brolių ir seserų, 
lietuvių, kurie buvo išžudyti ar 
išgabenti į Sibirą ir ten turėjo 
nežmoniškose, sąlygose mirti,

dėmesio į juoda diena. Tuo tar- ta!P Pat 30 tūkstančių, kurie 
pų, jąš ; geriau ‘remsiu Sovietų P° karo 5X1 Sinklu rankoie Prie- 

, į . rp .. . ■ sinosi snviptiniam olriinantm’ irokupuotus lietuvius. Tačiau, jei 
gyvenimo būtų lemta apsigyven
ti Dominikos Respublikoje, ne
tapčiau komunistu ir, pagal sa
vo sugebėjimą, raginčiau tą ne
norinčių mokytis gyventojų klą- 
sę sietki mokslo, o per mokslą 
— kultūros. Žmogus, tapęs kul 
turingu, gėdinsis gyventi tokio
se landynėse ir tarp darbštesnių 
bei kūrybingesnių. -' j

Grįžtant laivu link namų, teko j mi. 

su kai kuriais lietuviais arčiau 
sueiti į naujas pažintis, su senais 
pažįstamais draugiškai pasikal
bėti ir broliškai atsisveikinti 

' (Bus daugiau)

! žinosi sovietiniam okupantui ir 
žuvo nelygioje kovoje. Mes ta- 

_ da pasižadėjome ne tik' lūpomis, 
bet ir širdimis niekada ’ tai ne
užmiršti. O dabar, patarnau
dami tam pačiam sovietiniam 
režimui ir prašydami iš jo sau 
privilegijų ar pasitraukdami iš 
kovos lauko, išduodame, tuos, 
kurie aukojasi už Lietuvą ir clėl 
to kentėjo ir žuvo ar net ir-šian- 
dien yra persekiojami ir kalina-' 

Mes gi išėjom liudyti už, 
juos savo ir jų vardu, todėl mes

V. Kupsty s f 
J. Navickas.
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Augalai sudaro 85 nųošim 
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Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metu studijavęs, kaip

• ’ LITERATORA, lietuvių literatūros,-■ meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą,'Vincų 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 

j J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V« 
I Meilaus straipsniai' bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ii 
į M. K. Čiurlionio, M. Lileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės Ir K. Varno 

kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik. ?5.

DAINŲ ŠVENTAS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau- 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 

£ Šventes bei ju istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoji 12.

®.V7ENB0 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 knygt 
parduodam* tik už S2.

L1 trr L' VTšK A SIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaŠausk« 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės tr 
Labguvos ap: 
lietuviui* Lz»i< 
rjtovardžiu' i 
D su dingoję 3

e

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 Iran. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius Šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

trnvtm 
mafciaL

kričių diinmenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
iTny., f :’>struota« nuotraukomis pabaigoje duodama 
flv/ūFnimal tr jų vertiniai j vokiečių kalbą. Laba) 
C5 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

LSMft, rašytojos Petronėlės OrintaltAs ati!* 
r spie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir- 

" kr; okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
tik ?3. * 4

T

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupta*, 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n< 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poo- 

|! riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*.
I • Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6.
II > RATTRTNtS NOVELES, M. Zosčeuko kūryba, J. Valaičio 

IĮ ▼erUma*. 200 pcL knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina fl

So. Halatcd St., Chicago, 
MaMoma,

Knygos gaunamo* Naujienose, 172 
į IE B0M& DtadHnt Mitu, btMMI Sol

* 3 — Naujienos, Chicago, DI. — Sit-Monday, January 16-18. 1982
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menesiui

m.6 fonros. o ligoniams gydy
mas nė kiek nekainuoja Be to, 
dar jos prideda, kad Amerikoje 
•r už sėklinę gryno vandens, rei
kia mokė‘i_ o čia, girdi, mine 
relinį vandenį geria visi, kiek 
’rara reikia.

Kur tik i kokią valstybę ru
sai komunistai įsiveržia, visur 
:'Tvveridina rojų. O vakarų vals
tybėje yra pragaras ir žmonės

im±
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Okupanto tarnai, stropiai
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$24.0t
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mv vietose 
iDetams _____

fti Į okupuotą Lietuvą, 
okupanto padaryta prie Pirčiupio paminklo, kur pa

daro pasikalbėjimus, laidota 119 fašizmo aukų. Bet 
fotografuojasi, kad pakliūtų j niekad okupanto tarnai nėpaaiš- 
Gimtojo Krašto puslapius, bet

Tk neaišku, kodėl iš to rojaus 
•jn''nės bėga kaiu išmanydami, 
^eik’a >ą rotų laikyti aptvertą 
"Dygliuotomis tvoromis, minu 

aosuD*u sargu su
T’- kodėl visi veržias į atsisakė, kad nepakenktų liku- 

> siems Lietuvoje Nora neatrodo, 
Nora Vanda Urbonienė pri-Į kad ji turi ten giminių, nes ta- 
-n’-o šauliu rinktinei Chicago- i rrę straipsnyje nors mintimi jo

je bę* neatrodo, kad ;i supran- • kie paninės, o nusifotografavo 
Urbonienė nepaten- t-» šauliu pareigas. Dėl ko rusai.! su drauge.

okupavę. Lieti’va. areštavę it 
šųudė šaulius? O dabar šaulė, vykdydami jo įsakymus, nepa- 
rniyvkŲfci i 
^žrauriasi

a^aOICa.

Hal£lr<J St 
(21-6100

u*/ pt* Liiomiu. L 
aUL į*u.uu pei 
su jm)uUu pe.

re&i

ecmadieniu*. Leidžia Naujienų B* 
ove> 1739 
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Dar apie šaulių nesutarimus
Visi Amerikos lietuviai žino, kad Lietuvių šaulių 

Sąjungos Tremtyje narių tarpe yra didelių nuomonių 
skirtumų keliais svarbiais Šaulių Sąjungos Tremtyje 
klausimais.

Mums atrodo, kad tų nuomonių skirtumai dalinai su
sidaro dėl netikslios informacijos, netiksliai nustatytų 
faktų ir nelietuviškai aiškinamų kasdieninio gyvenimo 
dalykų. Esame įsitikinę, kad tikslus įvykių ir faktų nu
statymas gali labai daug padėti ne tiktai paskiriems šau
liams ir šaulėms, bet ir pačiai vadovybei.

-„Šauliai, Tremtyje sudaro didelę ir plačius lietuvių 
Ūučksnius. apimančią organizaciją. Ji turi būti toleran
tiška. kad apimtų įvairių pažiūrų'ir įsitikinimų žmones 
Šauliai privalo būtų 'tolerantiški, kitų neįžeidžiantieji, 
kad galėtų glausti savo jėgas ir siekti visiems lietuviams 
laisvos, nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos.

Tas darbas yra labai didelis. Į bendrą talką turi būti 
įbrauktos jėgos, todėl ne tik vadovybė, bet ir eiliniai or
ganizacijos nariai privalo štengtis galimai didesnį būrį 
žmonių įtraukti į vieningą organizaciją. Išmesti šaulį 
už viena kitą netkslų žodį ar net neapgalvotą pareiškimą. 
— labai lengvą. Bet tai nėra didelis ir protingas darbas 
Kitaip galvojantį reikia įtikinti, kad jis klysta, kad jam 
nereikia be pagrindo užsispirti, kad jis privalo būti tole- 
rantas su nežinėliu ir apykreiviai galvojančiu. Reikia 
mokėti apykreiviai galvojantį įtikinti, atitiesti. Reikia jį 
Įtikinti, kad jis būtų tolerantas ir be pagrindo kitų ne
smerktų.

Amerikos Lietuvių Bendruomenė padarė didelę klai
dą, kad savo tarpe neturėjo pakantos ir neturėjo kantry
bės kitaip galvojančių įtikinti. Bendruomenės vadovybėn 
atsistojo žmonės, kurie tartis ir aiškintis nenorėjo. De
mokratinių minčių pasikartojimo procesas jiems buvo ne
priimtinas. Jie tartis su kitaip kai kuriais klausimais 
galvojančiais tisai nenorėjo. Keliais atvejais pas juos 
kitaip galvojantieji lietuviai buvo nuvažiavę ir beveik 
prašyte prašė pasitarimo, bet jie nusisuko ir tartis ne
norėjo. Jie manė, kad įsakinėti lengviau, negu kitaip gal
vojanti įtikinti.

laguaiena B. Stankūnienė Iš gebu ciklo — aliejus 1974

Bet jie pralaimėjo. Vieningos Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės jie nepajėgė suorganizuoti. Jie net j teis
mą nuėjo, milžniškas sumas pinigų paskyrė advokatams 
kitataučiams, kad lietuvius prievarta galėtų įtikinti, bet 
tekio dalyko nėra. Lietuvis pasipriešino primetamai prie
vartai pačioje Lietuvoje, jis yra pasiryžęs priešintis prie
vartai ir tremtyje. Šitoks kelias reikalingos vienybės 
lietuviams neatneš ir visų jėgų bendram darbui neįtrauks.

Prievartiniai Bendruomenės organizatoriai pakišo. 
Šiandien yra dvi Amerikos lietuvių Bendruomenės. Jeigu 
lietuvių tarpe nebus pakantos, tai dvi Bendruomenės ir 
toliau veiks lietuvių tarpe. Veiks tol, kol atsiras lietu
vių tarpe daugiau tolerancijos, ras bendrą kalbą svar
biausiais klausimais, iškels viešumon akiplėšas, savo 
veiklą remiančius melais, apgaule ir šmeižtais. Inž. Algi
mantas Gečys, per kraują ir melą norėjęs valdyti Ame
rikos lietuvius, pralaimėjo ir atsistatydino iš komiteto, 
kurį pats buvo sudaręs.

Šauliai Tremtyje neprivalo padaryti tos pačios klai
dos, kurią padarė Gečys ir keli kiti jo bendradarbiai. 
Šauliams nereikia eiti prievartos keliu, kaip tai norėjo ir 
nori padaryti po sijonu palindusieji Fronto bičiuliai. 
Šauliai išmoko į vieną didelę organizaciją sujungti tisų 

sitikinimų lietuvius pačioje nepriklausomoje 
■ ’v?’o turėti pakankamai energijos ir iš- 

rr’?‘ keliais ir Amerikoje.-
' ’ . ' ' . . ' prievartos. Jie turi ilgų

■ lie turi papročius ir vei- 
•-likeie. Užtenka šauliams 

l'°.d apsieitų be lietu

pažiūrų i 
Lietuv ■' 
mintie

metų 
kia"'
pi

‘ ;ikrai naudingas šau-

Nenori atitajstyti paskelbto melo
Pakartojame Antano NUrmos dvfcTofo's,’ kur djpbfl geriaW 

frn k&tęjaBe* fa , medicinos speciahstai ir, anot
kad hė ūk šatrai, bet i jų, yra aukščiausio lygio gydy- 

ir visi lietuviai žinotu dėl ko kilo ■ ’
nė^usy at mas, privedęs prie 
rimtų nerus-pratirnų.

N. RedakčHa

Šaudės Vandos Urbonienės 
va?-ikaJbėjim3s ir fotografiją 
ra įdėta Gipjtajamę Krašte 
1&80 m. lapkričio 13 d. nume- 

Į vje). Vanda daug kuę pasi- 
! ląiaųgė okupuotoje Lietuvoje, 
bet sumaišė sąmekas- Ji pasakė: 

“K’ di vakaruose sudundėjo 
patrankos, ^tięęininkų oku
puoto e Lietuvoje Ųrbpnaj glau. 
iė.’i kaime netoli Kauno. Žrį>o- . 
ųę5 traukėsi, genami baisių 
gąis ų”. Dera Vanda neturėjo 
drąsos pasakyti, kad iš paskos1 'avkais ir 
'ų g-'qi-v hųvp SSR armija. ■ 'un’’r-.jq.
■ T Vrnąi kė"o nuo rusu komu* A’^erijęps nrararą? 
nis*u n nUO hitlerininkų, j 
nes biJerininkai Lietuvą jau i n 
buvo okupavę.

kinta Amerikos gyvenimu, nes 
5ia ręik’a njokėti už mokslą i) 
ligonines, o sūnus, baigęs eko 
Komiją, negauna darbo ir nak
timis jįir’pa kaip taksi vairuoto
ms. Ji džiaugiasi okupanto tvar' 
ka ir jau pavergtą Lietuvą ap- 
anke antra ir trečią kartą.

Ji tęsia toliau:
“Žinau, daug ką jūsų studen

tai gauna: ir stipendijas, ir 
bendrabučius ... .Pas jus ir bu
tai pigūs. O pas mus brangūs. 
Beje, už daug ką jūs nemokate, 
štai kokios Druskininkų sanato' 
rijos, gydyklos. Ir viskuo visi 
galite nemokamai naudotis. O 
aš. žinau, kiek pinigų Amerikoje 
gydymuisi .reikią turėti..?’

Vandą Urbonienė, ‘ Antanina 
Eidukevičienė. Ana Junkerienė 
ir kitos stebisi-Druskininkų gy-

menų sąrame, kurįuą Brežnevas 
prašomas panaikinti. Stalino — 
Hitlerio aktą?
Ilgai mineraliniu vandeniu be- 

aprausdama Vanda Urbonienė 
dejuoja:

“Kad tąip visą gyvenimą . . . 
Nenorėjau, oi kaip nenorėjau iš
važiuoti iš Lietuvos! Ir ne vel
tui. Iki šiol negaliu jos paminš- 
h”.

Salėje, per šaulių susirinkimą 
1931 m. Izabelė Pocienė parodė 
p. Vandai Urbonienei tą Gimto
jo Ktąšjo xsutoerj. kur buvo jos 
nuotrauka ir jos nesakyti žo
džiai. Ji paneigė, būk ji to ne- 
sakiusi.Jai buvo pasiūlyta pada
ryti spaučĮo e atšaukimą, bet ji

kine, kad tie žmonės savo gyvy- 
nekelia jokio klausimo apie liki- bes prarado tik nuo rusu parti

zanų siautėjimo.
Antanas Marma

mą tų, kurie yra kankinami Si- 
giro gulaguose.

Atrodo, jei būtų laisva Lietu
va, tai tos pažangos nebūtų ir 
artų žagrėmis, kultu spragilais ir 
skalbtų kultuvėmis. Nors yra ir

APIE LIETUVOS POLITINIUS

daugiau, lietuvių, kurie nuvykę i Muenchene leidžiamas 
Į okupuotą Lietuvą džiaugiasi nalas “ABN Correspondence” iš_ 
oknupanto pažanga ir pigiu pra
gyvenimu, bet nė vienas nepasi
lieka tame okupanto sukurtame

zur-

spausdino šešis puslapius uži
mantį kun. J. Pruriskio straips- 

____ ____________ ni apie 10 kalinamų Lietuvos 
rojuje gyventi, nežiūrint kokių J kovotoju dėl žmogaus ir jautos 
politinių pažiūrų esąs.- ,___ ] teiriu. Pavergtbš Lietuvos prie.

O kuo nusikalto Vladas ^ka- j spaudą kun. J. Prunskis taip 
į Pat gerai išryškino neseniai.

i ~ I kalbėdamas amerikiečiu ppro-
lys yra gerai informuotas šaulys. Jos pradėjo kelti šauliu gramoje radijo stotyje WTAQ. 
pyvenimo klausimus savo skiltyse. Jos yra pasiryžtisibs 
kelti šaulių gyvenimo reikalus ir toliau. Šiandien, kada 
jau praėjo Žiemes šventės ir turėtų pradėti atslūgti šal
čiai, Naujienos bandys platesniems Amerikos, lietuvių ir 
pačių šaulių sluoksniams aiškinti tolerancijos ir griežtos 
kovos priemones. Jos parodys, kad šauliai yra pajėgūs 
mokytis ne tik: iš savo klaidų, bet ir iŠ svetimų padary
tų klaidų.

ALTo Informacija

PRANCŪZAI STATYS ATO
MINĮ REAKTORIUJ IRAKUI

PARYŽIUS. — Prancuzijęs 
vyriausybę nutarė pastatyti ato- 
minį reaktorių Irakui. Francu-“ 
zų inžinieriai Buvo bebaigią sta
tyti atominį, reaktorių^ -netol:

Šauliams vertėtų atkreipti dėmesį į Susivienijimą i kraebo-lėktuvai
Lietuvių Amerikoje, kuris už poros metų minės savo šim-
tąjį gimtadienp Kię.kvenam šauliui vertėtų pastudijuoti, minę bombą> nepabaudofų jos 
kaip tokia milžiniška organizacija pajėgė būti turtinga, prieš Izraelį.’

Dabar prancūzai naudos silp
nos radiacijos rūdis,'kad iranie
čiai atominės bombos nepajėg
tų pasigaminti.

Irakiečiai jau anjksičau gjmė- 

byla kilo ir koks yra josios rezultatas. Manome, kad vi-! at_omjnės bombds, kaip nebandė 
siems Naujienų skaitytojams bus įdomu susipažinti su 2,e.vien.as k.’t.as ar^y kraštas, 
tos bvlos eijra. ' ‘ Dabar J,e §a,es Samin-t5 eDerS^ros oyios eiga. {iku^

Lietuvių Amerikoje, kuris už poros metų minės savo šim-

didelė ir lietuviams- mokėjusi atlikti daug naudingų 
darbų.

Praėjus šventėms ir atleidus šalčiams, duosime in
formacinių duomenų apie Antano Marmąs bylą. Mums 
atrodo, kad kiekvienas šaulys privalėtų žinoti, kaip ta si» kad i’e nebandė pagaminti

J. Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS 
NUSIBASTYMUS

(Tęsinys)
Br. Raila į žurnalistų garbės narius pakeltas 

jau knygai išėjus. Tos organizacijos garbės na
riu buvo ir prof. Mykolas Biržiška. Jis savo raš
tą ir skaitytąją labai gerbė. Jei kuriuos savo 
raštus pakritęs perspausdindavo, visada pridėda
vo pastabą, paaiškinimą — išnašą, paminėda
mas, jog pirmajame tekste buvo kitaip rašyta. 
Dažnai ir paaiškindavo, kodėl pakeitimai pa
darytu

Dialogo paskaitininkas S. Žymantas, gegu
žės 16 d., vertindamas Br. Railos raštus ne kar
tą paminėjo mirusį profesoriti, t.y., Rėmėsi gar
bingu autoritetu. Tačiau gaila. Bronys Raila 
nepaisė to garbngo žurnalistų nario pavyzdžio 
ir su savo raštais pasielgė lyg jis knygą būtų 
išleidžiąs “nesusivokiančiai visuomenei”, kurią, 
kaip jis aukščiau yra rašęs, mulkina įvairūs ągi- 
tabiriai.
‘MAR<-UTIS” NUBAUDĖ Už KRITIKAVIMĄ

stiprus ir griežtas kovotojas buvo Br. Rai- 
. ■ 'ra-isak/davo prieš komunistinio oku-

ar.o si? i ir peršamą koegzistenciją, prieš 
ra'-’n••'•■tius "šius su kraštu. Tokį ji pažino*

• , - aks jis buvo ir privačiuose pa

sikalbę jimuose.
Buvo pamiu '.U jog vertindamas “Margu-, 

čio” žurnale išspau-dintą . K. Stropaus straips
nį, jis labai aštriai išsireiškė — kvislingiška kaF 
ba pavadindamas. “Margučio” redakcija į tai 
aštriai kirto: sustabdė arba nutraukė Bj*. Rai
lai žurnalo siuntinėjimą. (Mat, kritiko būta ne 
prenumeratoriaus).

Pasisakęs, kad jį taip “Margutis” nubaudė, 
Br. Raila ir plačiau ta tema kalbėjo, net paaiš
kindamas, kas po tuo K.’Stropaus slapyvardžių 
slepiasi Sakėsi dar norįs ir kitus žurnalo straips
nius panagrinėti, koegzistencijos piršlybas griau
ti, bet to negalįs padaryti, nes ntbegaunąs, 
“Margučio”.

Čia pat mūsų kambaryje tarp kitų laikraščių 
ir žurnalų buvo ir “Margutis”. Pasiūliau fir. 
Railai pasirinkti ir pasiimti, kurie jo raštams; 
būtų naudingesni. Juk, kaipgi nepagelbėsi tokiam 
gabiam autoriui, taip efektingai veliančiam, ka
vą prieš komunistinę agitaciją, kurią jis nuodi
jimu ir užkrėtimu yra pavadinęs. Pasirinko Br. 
R. keletą žurnalo numerių.

Dažnai yra tekę girdėti, kaip žmonių žvel
giama i Br. Railos veiklos posūkius, keliant klau
simą: kodėl jis ir šį kartą nusisuko nuo to, prieš 
ką keletą metų taip kovojo? Ankstyvesni jo gy
venime padaryti posūkiai buvo surišti ir su eko
nominio gyvenimo pasikeitimu. O kaip buvo šį 
kartą?

“Margučio” Br. Railai paskirta bausmė, pi

nigais vertinant, tik menkniekis, nes žurnalo pre
numerata tebuvo, tik 5 doleriai. Bausmė arba 
pabauda paprastai nėra vien tik ekonominė, bet 
ji turi ir kitokios jėgos veiksmą. Kalbamu at
veju atrodo “Margučio’’ bausmė dar daugiau su
teikė stiprybės kovoti prieš dendradarbiavimo 
piršlius, pijęs ryšiiųnkus, nes jis, pas mus gavęs 
jam reikalingus “Margučius”, dar keliose aki
mirkose prieš “ifląrguęirą” siūlomą koegzistenci
ją rašė.

Tiek Vytautas Kavolis, “Metmenų” žurnalo 
redaktorius ir anais laikais “Vienybėj” už ko
egzistenciją rašęs, tiek ir “Margučio” redakto
rius Algimantas Mackus buvo ne eiliniai Santa
ros - šviesos nariai, bet vadai — ideologai Br. 
Raila tąip pat veiklus tos organizacijos narys, 
dalyvavęs suvažiavimuose ar studijų dienose J. 
Bachuno Tabor formoje ir kitur, Br. Railos su 
šiais vyrajs susikirtimai buvo visuomenę^ s$ka- 

kai kas skilimą.
Tačiau taip neįvyko. Laikąs veikė ir'Br. Railos 
aštrus prieš bendradarbiavimą nusistatymas 
pradėjo minkštėti. Jei taip nebūtų atsitikę, var
gu jį sandariečiai - šviesiečiai bebūtų kvietę su 
paskaitomis. Ir daugelio nustebimui “Dirvos” 
bendradarbis V. Meškauskas, išklausęs Čikagoje 
Br. Railos paskaitos, teikėsi “Dirvos” skaityto
jams pranešti staigmeną, jog Br. Raila jau sė
di ant dviejų kėdžių.

Taigi, galimas ir tas aiškinimas, jog Br. 
Raila, nenorėdamas nutraukti santykių su į ko

egzistenciją pasinešusiais santariečiąis - šviesie- 
čiais, pradėjo savo nusistatymą keisti. Tokią iš
vadą sustiprina ir tas jo paties pasisakymas šį
met Naujienose, kuriuo jis aiškina, kaip ir ko
dėl jo santykiai su “Dirva” nufrūko, kuriame 
mini, jog “Dirvos” užimta pozicija nieko kito 
neduos, kaip, nuo “Dirvos” atstūmima didelės 
dalies Š* iWwlU
Amerikds lietuvių inteligentų...

Šitas Br. Railos išsireiškimas labai charak 
teringas. Na kartą rašydamas apįė profesorę Ma
riją Gimbutienę, jis vis pabrėždavo, jog ji yra 
giminaitė iš žmonos pusėst. Plačiai ir piktai jis 
“dirvoje” yra aiškinęs, jog Dr. Gimbutienės ke
lionės į okup. Lietuvą tebuvusos tik privačios 
— aplankymas senos motinu, nors soviętinč 

rašė, įpg vizitatorė aktyviai bench'adar- 
biauja su sovietinės Lietuvos mokslinnkais. Aiš
ku, jei Br. Raila ir toliau būtų laikęsis savo nu
sistatymo taip aštriai prieš koegzistenciją ko
voti. jis turėtų ir tą mokslininkę įrikiuoti į kviš- 
lingus, kaip tai padarė su “Margučio” autorium,' 
jis nebegalėtų tos mokslininkės aureolė puoštis.

(Bus daugiaųl
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Žemaič'v Kultūros klubo metinis 
nariu susirinkimas įvyks trečiad enį 

20 cL, 1 vai. popiet, Anelės 
salėj e, 4500 S. Talman Avė. 
kviečiami atlankytu Bus ir 

Rožė Didzgalvls, rašt.

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago
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SPECIALYBĖ: AKIU LIGOS
3707 Wari 10*3 rd Street

Valandos pagal susitarimą

sausio 
nCJitk. 
a ari ai 
va stiS.

rEL 233-5893

B. GLAVECKAS

vm.
(Iš Dirvos”)

Žmonių ir gyvulių sielos
Biblija yra pripildyta paveiksime kalba, ir kai kurie iš jos 

simbolių buvd k.sidingai aiškinami patvirtinimui pagoniškos nuo
monės apie kankinimo dievaitį. Pavyzdžiu^ kuomet Biblijojt 
kaioama ap;e iaxtą. Kad “nuodėmės alga yra mirtis”, vartojama 
ugnis ir siera, kaipo naikinimo simboliai. Ar kas kada nors gir
dėjo, kad kas nors buvo' įmestas į degančios sieros tvenkinį, ka< 
pasiliktų gyvas? šitų simbolių reikšmė gana aiški.

Elgetos Abraomo prieglobstyje
Vieną kartą Jėzus pasakė labai dramatišką prilyginimą api 

vieną turtingą žmogų, ir elgetą vardu Lozorius. Abu pasimirė, ii 
paskui buvo sakoma, kad turtingasis pateko į “kančias”, tuo tarpu 
kad elgeta nuėjo į “Abrahomo prieglobstį”.

Kurie dom.tės, prašome parašyti atvirlaiškį. Gausite dovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti Sv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart Sh, Chicago, IL 60437

’ML URANE PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

261S W. 71h St Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

i? “contact lensea”.

-9* 
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caJinASSEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGU/ 
U56 WEST «3rd STREET 

zalandos: antrai 1—4 popiet.
ketvirtad. 5—7 vsL vak- 
Ofiso telefonas: 776-2830, 

SR«s'yid«i»etĮ»» teW.T *48-5543 S

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

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

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

MANDAGŪ51AŠ - 
MŪSŲ PAREIGA

Visi žinom, jog santykiaujant 
su kitais žmonėmis Inrime pri
silaikyti tam tikrų mandagumo 
taisyklių, bet, deja, apie jas mes 
dažnai pamirštame. Susijaudini
mas .piktumas ar nuosavo auto
riteto" pareiškimai neretai išme
ta mus iš lygsvaros ir mes pa
sakom tą, ko iš tikrųjų nepriva-, 
lėtumėm:sakyti. Vieni kitų įžei
dimai, kivirčai, neapykanta -ir 
smerkimai, ar tai būtų šeimyni
nėje pastogėje ar platesniame 
visuomeniniame būryje, niekam 
gero nesuteikia, o tik pagadina 
nuotaikas ir nervus tiems, kurie 
būna į tą įvelti.
Mandagumas yra kiekviena- mū

šų pareiga. Pagal tai, kaip el
giamės, kiti žmonės padaro 
sprendimą apie mūsų kulturim, 
gumą ir vertę. Tėvai yra atsa
kingi už išauklėjimą savo vaikų. 
Todėl iš mažų dienų reikėtų mo
kyti vaikučius mandagumo Ir 
pagarbos visiems — mažiems ir 
suaugusiems.

jrfvs.t

°ER K KAUSTYMAI

Laidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chaw 
ir VISA korteles.

K. SEKĖNAS. T«L 925-8063

FUtW
t

Apdraustu perkraustymas 
is įvairi v atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai 376-1882 arba 3^6-599*

VAKARŲ VĖJAI

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

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

I SOPHIE BARČUS
I
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MDIJO ŠEIMOS VALANDOS

i

1
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Vedėja — Aldona Daukus 
Tefef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

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

transliuojamos iš mūšy studijoj 
Marquette Parke.
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Kasdien nuo pirmadienio iki peak 
tadienio 8:30 nd. vakaro- 

Visoa laidos iš WCEV stoties,
* banga 1450 AM.

SL NttHburg, nk 12 a) p-f 
Ii vt» MvtfM, lity Afi hnfL 

N48 Wi tiM ftOl

Telef. 778-6874

^Liėtu Vos Aidai
KAZĖ SRAZDžIONYTt

■ aaiera forma pati tapo spaudos 
:nv$*tig3ctjos objektu. Mes jau 
minėjome keletą atsiliėpp.mų, o 
štai gruodžio 24 d. N. Y. Times 
aėt vedaftrajame aptdrii pėrda- 
vu*io savo dalį Hanrtafordb fir- 
mii Balnių Rūmų štabo ♦irši- 
nmho padėjėjui Michael Dėaver 
vėto prieš dem*»hratū William 
Riš, senato ifansportė komisijos 
juriskonsulto, palytimą | inter 
fate Commerce Commission na
riu. Pagal įstatymą, j komisiją 
tūri būti paskirtas ir tam tikras 
nuošimtis demokratų, o tas Mr. 
'lis yra laba! didelis sunkveži
mių transporto bižnio regulia
vimo priešininkas. Nors Reiga
nas visą laiką kalbąs apie keisty
bės reguliavifno šUmdhfiimą, 
bet Deaveris Ris paskyrinltfi pa- 
siptiešfrro, fiės reguhaVimfts la- 
bai naudingas teatnštėtių Unijai 
ir jos darbdaviams California 
Trucking Association, kuri bu
vusi jo PR firmos klijėntšs, pa- 
vąl kitus šaltinius — mokėjusi 
no 2,000 dol. į mėnesį-..
Jei dar prisiminsime preziden

to saugumo patarėją Richard 
Alien, galėtumėm pasidaryti iš
vadą, kad Public Relations “spe
cialistai” kartais sukelia daū- 
giaii problemų, negu išspfėn- 
džią.

. Iš KITOS PUSĖS
Kartais naudinga, kai lietu- į rų metų, tačiau, kaip matome, 

viską spaudą šiame krašte gau-^ ‘signatarus’ jie užtiko visai neti- 
ni labai pavėluotai’. I* jos prane-1 ketai. Juk kitaip ir, jei Hanna- 
šimus ir skelbimus gali jau pa- 
žiūryti iš istorinės perspekty
vos. Štai, pavyzdžiui, Darbinin
ko gruodžio 4 d- 18 žmonių pasi
rašė (iAkcija remtina” skelbimą, 
pritardami Hannaford Public 
Relations firmos angažavimui:

“spausti Amerikos vyriausy
bę ir veikti viešąją opiniją, 
kad į neišspręstų tarptautinių 
problemų sąrašą būtų įrašytas 
ir Baltijos valstybių klausi- 

į mas. .
nes teigiama aukščiau:

fordo firma" bent trumpai 
orientuotus! tarptautinėje situa- 
sijoje, reikėjo skelbti, kad Len
kijos įvykiai mus verčia ypatin
gai budėti. Signatarai tačiau kal
ba apie “heutfalumo bangas5, 
kurios, tarp kitko, įrodo, jog 
JAV galybė jau nėra tokia, kad 
galėtum ja pasitikėti, kad neu
tralumas gal yra - patikimesnė 
galimybė išsilaikyti. Pagal mū
sų signatarus, Lietuvos likimas 
dar galėtų būti ‘išsppręstas’, 
įtraukus į kažkokį mistišką są- 

“.. .sovietų ‘draugiškos’ dele-: rasą! ' . ’^Į
gacijos lankosi Amerikoje, I Anksčiau tos akcijos inicia- 

' siekdamos kelti tas pačias ‘neu toriai skelbė, kad per tą PR ga- 
tralumo’ bangas, kurios sti- iima bus prieiti prie spaudos. Iš 
priai plakasi Europoje”. 1
Nepraėjo r ė dešimt dienų po 

to skelbimo pasirodymo, kai 
Lenkijos situacija taip surim-! 
tėjo, kad tarp JAV ir Sovietų? 
Sąjungos atgijo šaltasis karas.! 
Nors Lenkijos įvykiai prasidėjo, 
ne šiandien, bet prieš pusant-j

tikrųjų nei vienai PR firmai ko] 
kas nepasisekė nei lemiamai pa
veikti užsienio politikos, nei nu
teikti spaudos. Atvirkščiai, Han-

R. VILIAUS t Sylvia Lotu t, a*member of the National Home Fashion*
League, is Floor Fashion Specialist, QAF Corporation 

The ’Great Room’ Latest Trend In Interiors ’
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Walls between rooms ta 
th ė homė began to disappear 
In the early 1950’1 when the 
so-called floof plan’’
bi IhtendH ėn joyed grett 
popularity. An aewlerJtfOft 
of home building if at caused 
by returning veterans of World 
War II.
I The dfefihT fbf tmtiHMfff 
different from the two-story 
homes many servicemen hid 
left when they wwt off to 
war turned the new “finch- 
style” holies into a trend. 
Climbing Mairs becime paw* 
as idl-one-level living was 
embraced by new famflie* 
coptag with tflfe pdat war baby

- boom.
i\vow al we enter the 

energy conscious 1980’% the 
open floor plan r rap pear % 
looking fresh and new. How
ever, this time it bea/s a 
different name. It is called 
•*the great room” whica in
corporates Lving, dming and

■ c
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
Vėsinama laidotVviv koplyčia

Tel. 226-1344

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

j

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

GLOBOJAMOS vapsvos
FAYETTEVILLE, Ark. — 

Daugelis žmonių mano, kad 
vapsvos yra pikti, giliantieji 
vabzdžiai, kuriuos prie pirmos 
progos reikia sunaikinti, mušant 
kuo tik pagriebus į rankas.

Arkansas universiteto etno- 
moldgijos departamentas ne tik 
nenaikina vapsvų, bet jas globo
ja, bando padauginti jų skaičių.

Vapsvos naikina boll kirmėles 
ir kitus vabzdžius, kurie padaro 
daug nuostolių augančiai med
vilnei. Etnomologai bando su
rasti, kdkius lizdus vapsvos la
biausiai mėgsta. Jie mano, kad 

, pagerintos perėjimosi aplinky
bės padidins vapsvų skaičių ir 
savo ruožu sumažins medvilnę 
naikinančių vabzdžių skaičių.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

DUKTERS ĮSPĖJIMAS

Motina pakeltu balsu išmeti' 
tiiėja dukrai:

— Esi netvarkinga, arogan- i 
tiška ir sauvaliaujanti!

— Nešauk taip garsiai! Ar 
nori, kad kaimynai patirtų kaip 
blogai mane išauginai?!

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

AMSULANSO 
PATARNAVIMAI

TURIMI
KOPLYČIAI

MISOSE MIESTO 

□ALVSR

UHeaf&r
Lietuvių 

-AfcfotBVilJ 

Direktorių

STEPONAS C. LACK IK SUNOS
(lACKAWId)

11028 SOUThtWEST HlGliWAi, ram* Hilu, UUL f74-44Lb

food preparation activities in
to one huge space.

The spacfowi “great room** 
shown here feitofei an eclec
tic group Of contemporary 
furriiahrrtgs. The open-plan 
concept is ftirfher enhanced 
by joining the jdtehen riauairy 

the living and dining 
itcai through the nse of the 
same elegant brick-pattern 
floor covering. It b OAF’b 
handsome sheet vinyl in the 
-Vtwbvfrgti Briek” bathmi la 
White.

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-vr« 
Surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, yet retains tta 
natural shine with little mlSn* 
tenance. The Quiet-Cor foam 
interlayer provides comfdrt, 
wermth and noise reduction. 
Axailabie in 9"and 12* Widths 
at your nearest home improve
ment center or building supply 
dealer. z

So. flALSTED STREET taL TArdi 7-Uli

BUTKUS YASAITIS
1446 8g. 50th Ave, Cicerą, fll t*L: OLympic 1-1M3

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Teks LAfxyeUe 1-3573

I

GEORGE F. RUDMINAS
1319 So. L1TUANICA AVĖ. TcL: YArdi 7-1138 - ll>t
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JONAS KREIVĖNAS

AIŠKŲ RAŠYMO SOVIETU
POLITKALINIAMS
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kaliniams laiškus, kad pa- 
i moralinius ryšius.- Tok- 
škų rašymas, tai lygus ty

ruose šaukiančio balsui. Reikri

i; J 1 1

■ konclageriuose kaliniai laiko 
.i d; t;gumoje primilyviuo-.e 
-rakuoan. kur kc'.tirkoiis evvu

liniams padėti. Bet deja, č:.i ky
la klausimas, ar Sovietų valdžia 
Įsileis4u tokias komisijas inspek
tuoti. O, šiaip, tai nieką* kitas 
negali ten padėti ar pagerinti, 
ar pakeiti k dim u gyvenimo.

Na, o dabar susipažinkime su 
Sovietų kalėjimų ir kent lagerių 
vidaus rež mu, kuris ten 

įsigyvenęs, kaip 
)‘i kone lageriai.
koLcIageriai pi iki u- 
KCB saugumui, ki 
ti o KGB agentai ir

tam sc
y r: 
se

r i l

ir kone

E

rr edinių narų, vien. - 
susiglaudę. Medicinos ; 
nos dėsnių, kalė/imuost 
lageriuose, kaip ir r ė^a 
davinys labai mažas, ir
rūšies produktai, daugumoje <u 
gedę. Todėl, kaliniai visą laiką 
alkani ir išbadėję. Darbo valan. 
dos — 12-14 kasdien, be poilsio 
dienų. Darbai daugumoje sun
kūs, o darbo normos didelės 
Retas kalinys, kuris išdirba nu
statytą darbo normą- Neišdir
bus normos, mažinamas maisto 
davinys, kuris ir taip gan men
kas. Tokiu būdu, kad ir geriau
sios sveikatos kalinys, laike 3—6 
mėnesių taip nusigyvena ir nu
silpsta. kad fizinės ir dvasinės 
jėgos visai išseka. Toks kalinys 
tepajėgia galvoti 
kur nors gauti 
maisto.

Jokiais laiškais i 
mis iškankintus ir 
kalinius neatstatysime ir jų dva- 
sos nepakelsime. Tad laiškus 
privalome raityti ne kaliniams, o 
tarptautinių teisių organizaci
joms, kaip Raudonajam Kryžiui. 
Tarptautinėms Žmogaus Teisėms 
Ginti organizacijai ir Jungti
nėms Tautoms, kad tokios orga
nizacijos sudandų savo specia
lias komisijas ir pasiųstų jas in
spektuoti Sovietų S-gos kalėji
mu ir konclageriu kaliniu gvve 
rūmo selves retoje. Tik tokiu 

galima ka.

tik kaip ir
bet kokie

ir užuojauto
• nusilpusius

būdu

STASYS ŠAKINIS
’ LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

&c»n*L — Pardavimui 
t f AL ESTATE FOR SALI

Hunai, 2am4 — Pardavimai 
*SAL ĮSTATE FOR SALI

PASKOLCS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMJ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: •

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZAKAUSKAS, Prezidentas - ;

22’2 V.7. Cermak Road Chicago, Ill. Tel- 847-7747

17th Street, N. W-, Washing-, 
ton, D. C. 2009) arba per savo 
organizacijas. Norintieji gauti 
atleidimus nuo mokesčių, gali 
aukoti per egzistuojančias orga
nizacijas arba fonddus, turin

čius nuo mokesčių atleidimų sta ’ 
tušą, nurodant aukos paskirtį. 
Namų Restauravimo Komitetas

U 1
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— Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugijos vai 
dyba šaukia visuotinį narių su 
sirinkimą 1982 metų sausio 17 d 
(sekmadienį) 2 vai. po pietų, 
Šau’ių salėje (2417 W. 43rd Si.) 
Nariams . dalyvavimas būtinas 
Po susirinkimo bus vaišės.

Draugijos Valdyba

Kad aiškiai žinotum mūsų tau 
los tikrąją praeitį, jos kilnumą 
jos viršžmeinišką 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 
šmėklų neužburtu protu, aš pa 
rašiau šias knygas:

1) Karalienė Birutė, čia apra 
‘j somas jos kilnus gyvenimas

kai mus puolė žiaurūs kryžiuo 
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
ti mūsų tautą, pradedant nuc i 
ledų slinkimo.

4) Lietuvių Sostinė Vilnius.
Kilni kova karaliaus Kęstučio.} nes. pardavėjas duoda paskolą 
pradėjus statyti Vilniaus mies- j ,eniau imamais procentais.

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.
taigos Įstatymais 
ne. Kai kuriuose 

. ji c yra viešai išrašyta 
lentos ir iškabinta: ‘‘Kad 
lageris tvarkomas taigos* 
ymais”. () taigos Įstatymas, 
pilnas administracijos pa- 

rennlnii savavaliavimas. Kali-
I nius neteisėtai skriaudžiant, I v0> nerūrint, to, kad lageriuose 
kankinant ir net nužudant, at
sakomybės jokios neneša; jo 
kių nusiskundimų iš kalinių! 
pusės nepriimama.

Lageriuose visi poliį. kali-] 
niai yra suskirstyti į 5 grupes, i 
Pirmai grupei priklauso kali- į 
niai, kurie nubausti didesnėmis 
bausmėmis ir priešinasi lage-, 
rių režimui. Toki kaliniai pei 
visą savo bausmės atlikimą ne-į 
turi teisės gauti laiškų ar siun- • 
tinių, ir neturi teisės niekam 
rašvtr laišku. Antra grupė jau - 
turi teisės per metus gauti 
vieną laišką ir vieną siuntini,} 
ir gali parašyti vieną laišką į 
lai.,vę„

Trečia grupė turi teisės laike 
šešių mėnesiu g;; 
ir vieną siuntinį, ir parašyti vie
ną laišką.

Ketvirtoji grupė laike trijų 
mėnesių gali gauti laišką ir vie-1 
na siuntinį, ir parašyti vieną . 
laišką. Gi penktoji grupė gali j 
kas mėnesį po vieną laišką ir 
siuntinį gauti ir vieną laišką pa
rašyti į namus- Visi laiškai ir 
siuntiniai,gaunami ar ppasiunčia- 
mi, eina per tris cenzūras: pir
ma cenzūra — KGB lagerio po- 
litruko, antro — lagerio virsi- J 
ninko, o trečioji —.lagerio sar- 

. gybų viršininko. Komunistinis 
režimas vienu tarnautoju ar 
na įstaiga nepasitiki. Ten 
valoma vienas kita sekti.

Lagerių administracija 
menkiausi nudrengsimą kalifų 
baudžia ne tik karceriu, bet ati
ma ir jo teisę gauti siuntinį bei 
susirašinėti laiškais. Skundai ne 
priimami. Per 16 metų, mano 

| buvimo lageriuose ir tremtyje, 
steko matyti ir girdėti, kad ka- 

:autų iš užsienio laišką ar

i

siuntinį. Tokio atsitikimo nel»u- t

j buvo iš įvairių valstybių nu
baustų piliečių. Komunistų rėži 
mas labai nemėgsta tokių asme
nų, kurie veda susirašinėjimą 
su ugsienyje gyvenančiais as
menimis.

ALTO PRANEŠIMAS APIE 
LIETUVOS PASIUNTINYBĖS

RŪMŲ TAISYMĄ

š. m. sausio 10 d. Lietuvos P? 
siuntinybėie Washingtone įvyko 
posėdis Pas-bės rūmų taisymo 
reikalu. Dalyvavo Lietuvos at. 

j stovas dr. S. A. Bačkys, ponia 
Ona Bačkienė ir dr- Domas Kri
vickas, JAV L. B-nės atstovai— 
inž. Vytautas Kutkus, pirminin
kas. inž. Vvtautas Izbickas, JAV7 V 7

jauti vieną Laišką LB Tarybos pirmininkas, Vikte-
ras Nakas, Visuomeninių Reika
lų Tarybos narys, ir Amerikoos 
Lietuvių Tarybos atstovai — dr. 
Jonas Valaitis, vicepirmininkas, 
inž. Grožvvdas Lazauskas, sek. 
retorius, ir dr. Jonas Genys, AL- 
To atstovas Washingtone.

lietuves atstovas pranešė, 
kad iki šiol pasiuntinybės rūmų 
remontui jau gauta aukų 35,00f/ 
dol., iš kurių jau 2.000 dol. buvo 
panaudota patiems reikalingiaur 
siems pataisymams. /Xukojo 28 
organizacijos ir daug pavienių 
asmenų. ALTo ir JAV LB- at
stovai taip pat susitarė dėl ben? 
drosios administracinės struktū
ros. Dr. Jonas Genys buvo vien-j 
balsiai išrinktas šio testauravP 
mo komiteto pirmininku. Inž. 
Vytautas Izbickas buvo išrink-: 
tas šio komiteto atstovu techni
kiniams reikalams. Ateityje bus 
sudarytos specialios restauravi
mo fondo ir teisinė komisija. Su 
šiuo Pasiuntinybės restauravv 
mo komitetas pradeda darbą< 
Lietuvos atstovas ir ponia O; 
Bačkienė ir Komitetas nuošir
džiai dėkoja visuomenei už nuo
širdų atsiliepimą ir gausias au
kas. > k

Pasiuntinybės rūmų restau
ravimo komitetas ragg&£ visuo
menę ir toliau siųsti aukas tie
siog į Pasiuntinybę (rašant če- j 
kius: Lithuanian* Legatam, 2622 j 

• _ •’ r - <-•
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VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie .1 ve. — 778-2233 .

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

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

f 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai,' gazp šildymas. Mar 
yuetteJParke. Sena kaina $52,000

> Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

S Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą/

—------ ~ r "n'~ • . - • r -r,., „y-..—- —-------------- .

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lekfimį. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avo. 
Tel. 927-3559

Įgau....^ .............th- ■ bt

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

Liability apdraudimas pensiniu- 
kams. Kreiptis:

A, LAURAITI!
4445 So. ASHLAND AVI. ...

-y TeL 523-8775

i h 'ngas darbas 
7-. į ū>tuvhj Įstaigą: 

i Service Bureau
Ave^ Chicago. UI- 60643 

Telrf: 312 23S-S787
Nemokrraay patarnavimas už-ak^nt lėktuvu, traukiniu, laivu kelio 

nhj (cruises), vienbučiu ir automobiliu nuomavimo rezerr&cil&s; Parduodi 
ane kelionių draudimus; Orfirdzuojazne keliones i Lietuvą ir kitus kLtJtus 
Sudarome iškvietimus gimiL;u ap&Jankynrdi Amerikoj* ir teikiame infor 
uucįjas visais kelionių reirzlaii.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvai*, tik telXLi rezsrvuoti vietas 
S inksto — prieš 45-60 dienu-

SUSIVIENTJBIaS LIETimrj AMERIKOJ?
yrs seniausia, didžiausia ir turtingiausia lieti"vio trat^rnalinė ar 

lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus-

SLA — atlieki kultorluiiu darbui.. gelbsti tr kitiems, kurie tuo? 
darbus dirba r • • ’

6LA — išmokėte d&ugiac kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleris 
Rodraudu savn aariama

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis &A neieško pelno, nr 
rknis patarnauja tik savišalpos pagrindu.

. SekTienas lietuvis ir lietuviu drtugsj :< 4 .. L
?' 'Susivienilim? apsidrausti iki $10.000 T

\ • * J. ' "
SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance, kuri ypač' naudinga jauninnii. Eiekiančijtx 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiaL

A — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos suma temoka tik $3-09 metami.

5LA—kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitėc 
j savo' apylinkės SLA kuopu veiL^jur jie Juma1 / 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti. f.

tą.
5) Lietuvos Senovė. Kilnus i. 

jautrus lietuvių tautds gyveni 
mo ir jos kovų aprašymas.

6) Karaliaus Vytauto Vaini 
“ Į kas. Kruopštus vainiko aprašy- 
\ } mas, kaip lenkai jį pagrobė ii 
J-kaip lietuvių jaunimą^ tą vaini

! ką, lenkų' bažnyčioj paslėptą j 
! surado. ' ' f

i
l Mieli Lietuviai, padėkit mai 
šias knygas išleisti. Tos knygom 
tikrai pagelbės mūsų jaunimui

. užaugti tikrais lietuviais.
Su aukšta pagarba,

* ’ Mantas Aukštuolis
, 4 Elizabeth Avenue

Springdale, Conn. 06907

1

1

!

LITHUANIAN ALLIANCE O* AMERICA 
Mav York, N. Y. 100CJ 

«r W. Si 
Tt< rjix> sa-ssus

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jinris,gali daug 
padėti teisininko Prano SŲLU 
paruoštą, — teisėjo Alphqus< 
WELLS peržiūrėta, ’‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi: 
formomis-.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoj*

3

Dr,

Į8.00

13.00

F2.00

173T Se. HALSTED ^ST., CHICAGO, EL fOWB
LX

i

SOME CHICAGO MOTO B CLUB CN

Swelling Of - 
Hemorrhoidal 
Tissues

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

DR. AINTANO 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_______________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_______________

Minkštais viršeliais, tik_____________

Dr. A. J. Gu«sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europį. įspūdžiai. Tik___

G«lima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 1 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.

IF YOU DRIVE AT THE
SPEED STY/ W 

the RtGRT LANE.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St. 

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

Dengtam e ir taisome iū-
šiu stogus. Už darba garan- 

j tuo ja me ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue- 

Chicago, IL 60629 ‘ 
434-9655 ar 737-1717?

» z ■ ii. 5 ■ ■ T-

n*
*»

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

Siuntiniai į Lietuvą

Pardavimai Ir Taisymai 
2646 «Wi StTM? 
TaL REpuhllc 7-1941

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga 

“Liucija* jau atspansdintsL 
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 *’AV TAUPYMO BONUS

m NEIGHBORHOOD įsi 
realty &KXJP 

U.S.AT

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AK PARDUOTI, 

Adoruoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chlcagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą. •

Mes visuomet pasiruošę 
jums- patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namu pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
D Ė M E S I 0 I

I

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiv reikia z

LIVE-IN TO CARE FOR 
ONE INFANT.

Light housekeeping;
Some English necessary.'

CALL 251-5269 mornings

RENTING IN GENERAL
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
ar 2 vyresnio amžiaus žrtno- 

nėms žiemos scztfnui.
Rašyti:

Mrs. Bernice Sandaras
4841 S.W. 47th Lane
Fort Lauderdale, FL 33314
Tel. (305) 5830818

Nebūk galįs, būk darąs.

F. NEDAS, .4059 Archer Avenue, 
ChicasKVltt 6063X T»L • YAj7-598C

INC0M1 TAX SBRVIC1
S. MiphwxL T<4. 254-74M 
pat daromi vertimai, glminl\ 

pildomi pHlatvMs pr? 
tymai Ir kitokį blanraL

BMW——gam ■ I  Hl II1 , - *

<25f
Taip 
Iškvietimai,

HOMEOWNERS POLICY

Šrate Fac^ fire

F. Zepelin Afent 
7701% W. 95th St

Attvocat&r

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valaadoc nuo 9 raL ryU 

iki 6 vai vak. SežUdlenj nrę 
9 vai- ryto iki 12 vaL <L 

Ir pagal suaitarima.
Td 776-5162 arba 776-51M

W4I Wert 63rd Street: M
CMcar>, ID-1062»

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ava.
(312) 776-8700

• 6 — Naujienos, Chicago, ID. — Sat-^onday, January 16-18, 1982




