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TURKIJOS VYRIAUSYBĖ PASIRAŠĖ 
PREKYBOS SUTARTI SU RUSAIS

JAPONAI PILNIAUSIAI PRITARIA 
PREZ. REAGANO SANKCIJOMS

- PRANCŪZIJOJ PALEISTOS KELIOS RAKETOS Į STOTĮ
- ATOMUI SKALDYTI, ENERGIJAI GAMINTI

JAPONAI DERINS SAVO SANKCIJAS SU PREZIDENTU 
REAGANU IR EUROPOS VALSTYBĖMIS

ANKARA, Tutkija. — Antra
dienio vakarą Turkijos užsienio 
reikalų minis!eiis liter Turk
men pasirašė prekybos sutartį 
su Sovietų "Sąjunga, kuri leis 
abiem valstybėms pasikeisti pre
kėmis iki G09 milijonų dolerių 
kiekvienais m.tais.

Turkai turi 366 mylių sieną su 
Sovietų Sąjunga. Tokią ilgą 
sieną visą laiką saugoti brangiai 
kainuoja. Be to, turkų vyriausy
bė jau pranešė Briuselyje vyku
siam ministerių pasitarimui, kad 
ji planuoja pasirašyti prekybos 
sutartį su Sovietų Sąjunga. Ji 
nenorėtų smarkiai smerkti So
vietų Sąjungas dėl Lenkijos. 
Turkams nepatinka Lenkijos 
įvykiai, bet pati Turkija mažai 
tegalėtų lenkams padėti dėl di
delės distancijos. Be to, turkai 
neturėjo tikslesnių informacijų 
apie tuos įvyrkius. aada Brinse- 

" lyje ^nfeĮenie reikalą.
nieko konkretaus apie planuoja
mą sutartį nepranešė, bet dabar 
oficialiai paskelbė, kad sutartis 
jau pasirašyta.

Sovietų Sąjunga parduos Tur
kijai naftą, trąšas, amoniaką, 
miško medžiagą ir elektrą, o 
Turkija parduos Sovietų Sąjun
gai šviežias daržoves, mėsą, au
dinius ir odos gaminius. ■ :

Antradienį pasirašytoji Sutar
tis mažai kuo,-teisiskfria nuo 
1980 metais pasibaigtisios-sutar
ties. Jau tada turkai ir rusai pa
sikeitė 600.milijo'nų dolerių ver
tomis prekėmis-. Turkai ir rusai 
tikisi,-kad šiais metais prekyba 
padidės 30%; ’ ;< r-
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APŠAUDĖ ATOMUI 
SKALDYTI STOTIS

GRENOBLE, Prancūzija. — 
Prancūzų vyriausybę ir gyven
tojus labai nustebino praeitą 
antradienį paleistos kelios rake
tos į prancūzų vyriausybės sta
tomas atomines jėgaines elekt
rai gaminti. ,

Visą Prancūziją nustebino ži
nia, kad į statomas stovis pa
taikė priešlėktuvinės So'vietų 
raketos. Kaip tos raketos galėjo 
patekti į Prancūziją, ir kas tas 
rusiškas raketas galėjo paleisti 
J statomas jėgaines?

Viena rusiška prieštankinė ra
keta pataikė į Creys-Malville 
stoties bokštą. Stotis yra apie 20 
mylių nuo Lyond miesto. Rake
ta pataikė j bokštą ir gerdkai jį 
nutrupinėjo. Tuo pačiu metu 
apylinkėje dirbę statybos darbi
ninkai buvo sukrėsti ir netikė
tai apsvaiginti. ( ;

Rastas prietaisas rake
toms paleisti

Tolimesnis tyrinėjimas parodė, 
kad Rhone upės pakraštyje ras- ' 
tas kariškas " prietaisas rusiš- • 
koms prieštankinėms raketoms 
leisti. Nustatyta, kad tas prietai
sas buvd pagamintas 1960 me
tais. Kaip tas prietaisas iš rusų 
pabūklų dirbtuvės galėjo len i 
patekti ir kas galėjo juo paleisti . 
prieštankines raketas — prancū- j’ 
zams didžiausia paslaptis, nes • 
prie pabūklo nerastas joks: 
žmogus. ;

Raketos sprogimo metu dirb- • 
luvėje buvo 20 darbininkų, dir-1 
busiu prie prietaisų elektrai ga- j 
minti. Paleista prieš darbinin
kus sovietinė raketa sukėlė di
delį nerimą.

Policija stengiasi nustatyti, 
kam priklausė sovietinės rake
tos ir kas jas galėjo paleisti. \

PARUOŠTAS PASTIRAU-

KAIRAS, Egiptas. — Izraelio 
gynybos ministeris Ariel Šarū
nas praleido dvi dienas Kaire ir 
tarėsi su atsakingais pareigūnais 
apie Izraelio ginkluotų pajėgų 
pasitraukimą iš Sinajaus.

Beginąs jau anksčiau tarėsi 
su Egipto atstovais, bet jam ne- ’ 
pavyko sprendimų daryti. Kai 
Egito gynybos ministeris pada- ] 
rydavo -keikią nuolaidą, Beginąs 
reikalaudavo žymiai daugiau.

šaronas visai, kitoks žmogus. 
Jis nenori atidėlioti klausimų, 
kuriuos reikia tuojau spręsti 
Šaronas per vieną dieną išspren- 
dė.visus svarbiausius klausimus. 
Klausimus greitai sprendė ir ge
nerolas Mubarakas, Egipto pre
zidentas.

PENKI METAI Už LĖK
TUVO PAGROBIMĄ

BERLYNAS, Vokietija. — 
Vakaru Berlyne teismas nagri
nėjo bylą jauno lenko, praeitų 
metų rugsėjo 22 d. pagrobusio1 
lenkų keleivinį lėktuvą, atskrai
dinusio į Berlyną ir nusileidusio 
JAV kariškame aerodrdme. Už 
šitą žygi Jerzy Dygas gavo pen
kerius melus kalėjimo. Dycas 
skrido pasieniu,' o kai priartėjo 
prie Vokietijos, tai privertė la
kūnus nusileisti Tempelhofo ae
rodrome. >

Dabar dar lieka kita byla. 
Spalio 18 dieną'rl2 kuku pagro
bė kitą lenkų lėktuvą ir atskri
do į Vakarų Berlyną. 12 lenkų 
byla tęsis mažiausia pora mė
nesių. Lenkai turi išpasakoki, 
kodėl jie l>ėga iš Lenkijos. Jų 
kalbas reikia išversti vokiškai, 
o’ tai ima daug laiko.

Špentės metu japonės mo’ka pavaišinti ne tik savuosius, bet ir svetimšalius 
svečius. Priėmimas prjvalo prisilaikyti nustatytų taisyklių.

RAŠTAS VLIKUI
v -*BURGHO MOKYTOJĄ " 
TEISMAS IŠTEISINO PITTS-

NEW YORK, N.Y. — Japoni- 
ja pilniausiai pritaria įpreziden- — Kaip Italijos raudonosioms 
to Reagano ekonominėms sank- brigadoms, taip ir Paryžiaus lo
cijoms prieš Sovietų Sąjungą ir roristams vadovauja rusų ap- 
kariškąją Lenkijos vyriausybę, mokyti tarptautiniai teroristai, > 
antradienio vakarą pareiškė šin- tvirtina Paryžiaus policijos va- 
taro Abe, Japonijos tarptautinės dovybė.
prekybos ir, pramonės minis-
teris. ' -------------------------- "

iii • bet So’vietu vvriausvbė tuo Visi atsimename, kad Japone. , .
• ■ „ ■ c i • • i- klausimu ir ka beti nebenori,jos premjeras Suzuki pirmadie- _ . .
nį spaudos atstovams aiškiai pa- .5 ' uotų pajėgų u
sakė, kad JAV šiandien yra pali,m"! laP0IUJ srič,’”' S°VIC"' ka’ 
galingiausioji ir pati žmonis-ro’e«03 ,'c5itrauli^
kiausioji valstybė. Suabejoju- Prez. Rcaganas informavo 
šiam laikraštininkui premjeras Japoniją apie Sovietų vyriausy- 
pridėjo, kad užtenka pažiūrėti bės pastangas paveikti Lenkijos 
į Amerikos pasiekimus erdvėje, vyriausybę ir įvesti karo stovi, 
fizikoje, elektronikoje ir prak-Japonija dėkinga už prez. Rea- 
tiškame moksle žinių pritaiky- gano informacijas ir pritaria jo 
mą. Jis patarė kreipti dėmesį paskelbtoms sankcijoms prieš 
Į gyvenimo faktus, bet ne į g:-Sovietų Sąjungą ir karo stovio 
rai-suplanuotą propagandą. tvarkomą Lenkiją.

Ministeris gintaro Abe per ± ..
TCrWgiWjA Japone “"S

reikalų ministeris ir tarptauti
nės prekybos ministeris šintnro 
Abe su savo patarėjais svarsto 
santykius tarp Japonijos ir So
vietų Sąjungos.

yra paruošusi planus pradėti 
naujas prekybos derybas su So
vietų Sąjunga, bet visos derybos 
nutraukiamos ir jokių pasitari
mų- prekybai praplėsti su Scr.ie 
tų Sąjunga nebus.

PITTSBURGII, Pa. — Prisie
kusiųjų teismas, keturias dienas 
svarstęs mokytojos Kathleen 
Harden bylą prieš du 13 ir 15 
melų berniukus, išteisino moky
toją. Tie du berniukai atėjo į jo
sios namus ‘žolės nuplauti”, o 
vėliau ją išprievartavo. Berniu
kai prisipažino prie josios kalti
nimo’, bet pridėjo, kad ji juos 
buvo paerzinusi. Mokytoja, to
kio pareiškimo prislėgta, parašė 
teismui ilgą laišką, aiškindama 
ap'inkybes.

Prisiekusiųjų teismas, išklau
sęs abi puses, mokytoją ir ber
niukus išteisino ir bylą baigė.

Ryšium su Madrido konferen
cija, VLIKo Valdyba spalio mėn. 
22 d. vėl pasiuntė memoYandu- 

I mą JAV ir kitoms Vakarų vy- 
i Gausybėms dėl padėties Lielu- 
į voje. Į tai dr. Bobelis, VLIKo 
. pirmininkas, gavo Valstybės de- 
[ partamento raštą, datuotą gruo
džio 14 d., kurio vertimas že
miau dedamas: ,

“Man pavesta atsakyti j Jū
sų spalio 22 d, laišką preziden
tui Reaganui ryšium su Ame
rikos vyriausybės veikla vyks
tančioje Madrido konferencijo
je ir pareikšti JAV nusistaty
mą Lietuvos atžvilgiu.

“JAV ir kitos Vakarų vals
tybės Madride padarė rimtą ir 
nuodugnią Helsinkio baigminio 
akto vykdymo peržiūrą. Am
basadorius Max Kampelmanas 
ypač pabrėžė, kad ir pasitari
mams Madride vykstant, So
vietų Sąjungoje nesumažėju
siai tebevykdomi žmogaus tei
sių pažeidimai. Jis viešai ap
kaltino' Sovietus visa eile spe 
cifinių nusižengimų prieš žmo
gaus teises. jų tarpe tebesitę
siančias represijas Įyieš religi
nius ir tautinius aktyvistus 
Baltijos valstybėse. Raighiinio 
akto įgyvendinimas vyksta lė
tai, tačiau mes esame pasiryžę 
dirbti toliau, ieškodami būdų 
pagerinti to akto vykdymą.

“Kaip Jums žinoma, JAV vy
riausybė, kiekvienu tinkamu at
veju viešai pabrėžia savo nusi
statymą teisiškai nepripažinti 
Lietuvos prievartinio įjungimo 
į Sovietų Sąjungą. Valstybės 
dq>artamenlas kiek įmanoma 
akyliai seka Lietuvoje ir kitose 
Paha’tijos valstybėse sunkią 
padėtį asmenų, uždarytų kalė- 

, jimuose ir persekiojamų dėl 
jų vykdomo pagrindinių žmo
gaus teisių gynimo. JAV vy 
riausyi>ė yra nuolatos apgailės 
tavusi Sdvielų Sąjungos politi
ką šiuo atžvilgiu, kaip vieša: 

• tarptautiniuose forumuose, pa
vyzdžiui, Madrido konferenci 
joje, taip ir diplomatiniais ke-

liais. Mes esame nusistatę ii" to
liau kiekvienu tinkamu atveju 
duoti Sovietams suprasti mūsų 
priešingumą tokiems prasižen 
gimams.”

(pas.) Charles H. Thomas, 
Direktorius

Eurdpos Saugumo ir Poli
tinių Reikalų įstaiga

TELEGRAMA I MADRIDĄ 
DĖL KUN A. LAURINA

VIČIAUS MIRTIES

Dr. K. Bobelis gruodžio 8 d. 
VLIKo vardu pasiuntė Į Madri
dą telegramą ambasadoriui Max 
Katnpelmanui, kuris yra JAV 
delegacijos vadovas ten vyks
tančioje Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferencijo
je. Telegramoje pranešama apie 
staigią ir Įtartinose aplinkvbėse 
{vykusia kun. B. Laurinavičiaus 
mirti, kuris buvo vienas iš dvie
jų dar likusių nejkalinlų Lietu
vos Helsinkio Grupės nariu.

(Elta)

TEISMAS SPRĘS
IRANO SKOAS

Japonai lab.'i atidžiai s?ka r u- šiaurės Atlanto S<ąjungos vals- 
I j. tybių.nuturimą pasmerkti Sovie- 

V tų Sąjungą už kišimąsi į Lenki
jos vidaus reikalus Japonai pil- 

•' niausiai sutinka su Europos 
valstybių nutarimu pesinerkt 
karo stovio Lenkijoje paskeUA- 
mą ir reikalavimą galimai grei
čiau jį atšaukti.

Japonams kiek sunkiau 
traukli verkiančias prekybos 
tajtis su Sovietų Sąjunga, 
japonai gerokai apkarpys ir vei
kiančius susitarimus su Sovietų 
Sąjtįnga; Iki šio meto Japc’nij i 
ir Sovietų Sąjunga dar nepasi
rašė, taikos sutarties. Visi atsi 
meiiaųjė,' kad Stalinas nutarė 
mesti savo lankus prieš japonų 
karo jėgas tiktai paskutines ka dviejų valstybių taikos. Sovietų 
ro dienas.- Rusai užgrobė dide vyriausybė pasiėmė Kurilų sa
les, japonų laikytas, teritorijas, las. daugumoj japonų apgyven- 
žmo’nes ir valstybės turtą, b?l tas. Japonai reikalauja, kad So- 
iki šio meto, nežiūrint j japonų vietų ginkluotos pajėgos pasi- 
pageidaviinus, nesusitarė dėi trauklų iš užimtų japonų sričių,

HAGA. Olandija. — Antradie
nį suėjo metai, kai Irano valdžia 
išleido iš Irano 52 amerikiečius, 
laikytus ill dienas. Parvežti 
amerikiečiai buvo labai šiltai 
sutikti Stewart aviacijos bazėj, 
o vėliau, atsiėmę savo algas, iš
važinėjo pas savuosius.

Antradienis taip pat buvo 
paskutinė diena iraniečių ir 
amerikiečių skoloms sutvarkyti. 
Visi privatūs žmonės, bendro
vės, bankai k įvairios įstaigos 
privalėjo paruošti savo apskai
čiavimus ir gauti pinigus. Ame 
rikiečiai buvo suimti, laikyti am
basadoje, o vėliau iš ambasados 
išvežti į aerodromą ir išvežti j 
Vokietiją. Amerikoj buvę ira
niečiai taip pat privalėjo- išva 
žinoti namo.

Hagos teismui buvo įteikti 
3,20(1 pareiškimų, reikalaujan
čių pinigų už paliktą turtą. Teis 
mas kelis metus turės nsgrinėt; 
bylas, kol klausimą išspręs.

KALENDORftUS

Sausio 21: Agnietė, Garsė, 
Rimgaila, Palamedis, Lygišis.

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:52. 
t Oras ne toks šalt&s, gali ąaifti.

NUŽUDYTA PULKININKĄ 
LAIDOS AMERIKOJE

—■ Gen. šaronas ir Egipto pre
zidentas greitai sušitarė.

— Prezidentas R naganas tre
čiadienį minėjo vienerių metų 
sukaktį Baltuose Rūmuose.

Greitasis japonų traukinys iš d’dmiesčio stoties 
a suka į tiesųjį kelią krašto š.aurėn.

— Pietų Prancūzijoje, Gre
noble srityje, buvo paleistos 
penkios prieštankinės sovietinės 
raketos. Prancūzų vyriausybę 
nustebino sovietinių raketų at
siradimas Ronos upės pakraš
čiuose.

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Nežinomo teroristo nužudyto 
JAV pulkininko Charles Robert 
Ray palaikus antradienį nirvežė 
i Paryžiaus katedrą, kur buvo 
itlaikytcfs maldos už žuvusį.

Atlikti visi paruošiamieji dar
bai, kad pulkininko Ray palai
kai būtų atskraidinti į Washing- 
toną. Planuoja jį palaidoti Ar
lington National kapinėse. Ka
riuomenės vadovybė skaito pul
kininką Ray žuvusį kovos laukė. 
Iki šio melo neišaiškinta, kas ji 
nužudė.

Policijai labai svarbu tiksliai 
nustatyti, kaip atrodė pasikėsin- 
tojas. Pasikėsintoją matė viena 
moteris. Ji apklausinėta kelis 
kartus, bet josios duoti duome
nys nepadėjo policijai rasti žu
diko. Visiems aišku, pulkininko 
nužudymas buvo tarptautinės 
žudikų grupėj padaryta.

— Prez. Reagano patarėjas 
Edwin M.ese III padeda suor
ganizuoti stiprią konservatorių 
grupę prezidento politikai pra
vesti. Jis moka rinkti pinigus 
politikos reikalams.
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Kunigaikščio žvelgaičio žuvimas
(Tęsinys)

Pagaliau, sugrįžo žvalgai, su
rinkę žinias pie lietavių ka
riuomenės judėjimą ir pranešė 
žiemgalių ir vokiečių vadams, 
kad lietuviai išėję iš Turaidos, 
nužygiavo į Rupūžių (Rodeh- 
poys) kaimą ir iš ten žygiuos 
trumpiausiu keliu Ikškilės link. 
Ropažių kaime, atrodo, Žvei- 
gaicio vora buvo sustojusi nak
vynei.

šias įinias išgirdusi visa ka- 
liuuimnė (maleyva — ėst.) 
džiaugiasi ir kiekvienas rung
čiomis kovai rtu šiuši”.

Žvalgų nurodytu keliu žy- 
giuodaihi, lietuviai būtų pražy
giavę daugiau, kaip 25 km 
atstu nuo Rygos. Iš to vokie
čiams buvo aiškų, kąd lietu
viai laikosi įuikos ir nesiruoši 
užpulti Rygą. Nežiūrint to: 
Vieštarto prikalbėti ir užtikrin
ti pergalia, o ypač sužinoję 
apie didžiulį grobį lietuvių ga
benamą, vokiečiai pasiryžo su 
laužyti taika ir suruošti lietu 
viahas pasalas. Visa ta žiemga
lių ir vokiečių kariuomenė sku
biai išžygiavo iš Rygos Ropo- 
žių kaimo kryptimi, atkirsdama 
kelią, vedusį tiesiai į Ikškilę ir 
"iškilioje vietoje lietuvių grįži
mo’ laukia”. Pasaloms, atrodo, 
buvo rinkta kalva girioje prie 
žygiuojančių kelio. Spąstai, už- 
tikrintieuls Rygos taika lietu 
viams, buvo apgaulingai paspęs 
ti.

Lietuviai žygiavo išsitęsusia 
vilkĖline. Jų kariuomenė buvo 
padalinta į dvi dalis. į priekinę 
— avangardą ir užpakalinę. 
Tarp jų, per vidurį buvo, ga
benamas grobis ir varomi im
tiniai estai, “kurie tūkstančio 
prašoko skaičių”. Sniego būta vių vilkstinę iš šonų: 
gilaus, žygis buvo lėtas ir vilks- abipus kelio tartum avys išsklai- 

■‘dėi domi ir '■iš jų apie tūkstanti du 
peędidelio sniego gilumo, per t šimtu kardo ašmenimis paklo- 
viėną tik kelią po vieną žen jami”.
gia”. j Taip trumpai, vienu sakiniu,

■Lietuvių vilkstinei išėjus iš kronikininkas užbaigė kautynių j tautas.

tinė buvo išsilęsusi. nes

Great
Americ

Dream
Machine.

T W OK8

Ropažiy kaimo ir keliui pradė
jus kUū aukštyn į Šlaitą, prie 
xyje joję žvalgai staiga susto
jo. Sniege jie pastebėjo pėdsa 
kus ir suprato, jog priekyje yre 
priešas.

Tačiau, priešakiniams susto
jus. užpakaliniai tebežygiavo ir 
priekyje įvyko žmonių susigrū 
dimas, anot kronikininko, be- 

’ veik visa žygiavusi vora susi 
I telkė į kylį — “ceneum”, kur 
į kariai susimaišė su varomais 
. belaisviais ,arkliais ir raguočiais.

Tokiu nepatogiu inętu, kai 
I lietuviai nesitikėjo nei iš lybių, 

nei iš rygiečių nieko 
apie žiemgalius nieko

tokią 
vorą al

inome n tą 
jie ko-

pikta, u 
ir neži

nojo, jie buvo užpulti. Pradžio
je žiemgaliai, pamatę 
skaitlingą lietuvių 
žygiuojant, vienų 
buvzi "išsigandę ir 
ti į saugesnes vietas’ 
mišką. Z. R. ). Tačiau, šarvuo
ti vokiečiai neišsigando. Puoli
mą pradėjo Ikškilės pilies vir
šininkas, vyskupo lėnininkas 
Konradas. Jis, matyti, vadova
vo visam vokiečių daliniui.

. .kariškai, kaip žirgą, taip 
ii’ pats gerai apsišarvavęs, su 
nsdaugeiiu, kurie ten buvo vo
kiečių (vyskupd palydos, kala
vijuočių, rygiečių) jis puola lie
tuvius'’.

Nuo kalvos šuoliais atjojan
čiu šarvuotu raiteliu netikėtai 
ir staiga užpulti, nepasiruošę 
kautis, lietuviai, anot kroniki
ninko, riterių “ginklų blizgėji
mo baisėdamies, Dievui dar bai
me pasiunčiant”, pradėjo trauk
tis. Vieštartas, pamatęs sėkmin
gą riterių būrio’ puolimą, išve
dė ir savo besislepenčius žiem
galius iš miško ir puolė ^su jais 
išilgai kebo besklindančią lietu- 

lietuviai

%

NEW AORKO MOKSLEIVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE dalyvavo Tautinių šokių šventėje 1957 metais Chicagoje. 
šokėjų mokytoja — JADVYGA MATULAITIENĖ. Akordeonistas Rom. Kisielius. Grupės dalyviai: Daiva Alytaitytė, 
Vida Janulevičiūtė, Irena Lileikytė, Dalia Minkūnaitė, Giedrė Noakaitė, Milda Savukynaitė, Aldona šileikytė, Lai
ma Šileikytė, Kristina Skėmaitė, Viktoras Kirkyla, Antanas Krušinskas, Gediminas Naujokaitis, Bronius Nemickas, 
Evaldas Remėza, Jonas Reventas, Algirdas Rimavičius, Tomas Sperauskas, Vytas Svalbonas, Algimantas Šetikas.

tuvius ir belaisvius estus, vokie
čiai su žiemgaliais grįžta prie 
tų abiejų genčių palaikų ir pa
ėmę begalinį grobį, kaip ark-

aprašymą. 'Vaciau, kiek daugiau 
savo kronikoje vietos paskyrė 
pergalės pasekmėms. Pasinaudo- 
dosime ištisai jo pasakojitnų, 
prie kurio nedaug ką tebetektų lių ir raguočių, taip rūbų ir 

ginklų; patys per Dievo malo- 
’ uę išlikę, grįžta pas savuosius 
’ sveiki ir nepaliesti ir Dievą 
■ garbindami”*
| Taip lietuvių sėkmingas gro

bio žygis žlugo pakliuvus į vo
kiečių ir žiemgalių neįtartas 
pasalas, žuvusių lietuvių skai
čius gal ir gerokai perdėtas, 
tačiau, sunkius jų nuostolius!

pridėti:

“Vyskupo kariaunos narys i 
Teodetrikąs šilingas pastebėjo į 
rogėse sėdintį Žvelgaitį, kuris * s 
buvo’ sakęs Pięro miestą (Ry
gą) sugriausiąs. §ayo jietimi jis 
perveria jam šonus. Kai kurie 
iš žiemgalių, malydami jo kūną 
dar tebevirpantį, nukerta jo 
galvą ir uždėję ant savo rogių., 
kurias vien tik žuvusių lietuvių 
galvomis buvo apkrovę, vežė i 
Žiemgalą. Daugelis ir iš estų 
belaisvių, kadangi jie buvo vi. 
są laiką priešingi krikščionių 
vardui (t.y. buvo užkietėję pa
gonys), nuo' kardo žūva, ir taip 
krikščionys, prisijungę žiemga
lius pagonis, laimi visišką per
galę prieš abi, lietuvių ir estų 

Tokiu būdu, išžudė lie- 

pakėlė rudens lapą, jos koja ly- Į ^S^P°eta?' ta^ paKlso tuos raginti — 
lėtą, ir žvelgė į jį Juodu nieka
dos vėliau nekalbėjo apie tą ei
lėraštį, bet iš švelnaus ' rankos 
paspaudimo jisai pajuto — skai
tė ji. Vėliau pati paprašė: duok 
man paskaityti daugiau. Jisai 
atnešė jai du ^sąsiuvinius. Paliko 
ir pabėgo. Vienas sąsiuvinys bu- į 
vo skirtas tėvynei, kitas — jai. 1 
Apie tėvynę rašė, mėgdžioda- Į 
mas tuos skaitytus eilėraščius,— J 
rašė apie sierą žemelę, kuri pri- rėti į auklėtoją ir laukė, arsi- nė spindinti! Jisai kaip tik apie

liudija vado žuvimas ir kruvi
nų trofėjų pakrautos žiemga
lių rogės.

Liūdną tos kovos epilogą pa
teikė kronikininką^ sekančio
je pastraipoje:

“Pranešė kunigas, Jonas var
du kuris tuomet Lietuvoje be
laisviu buvo iaikamas, kad 
penkios desinilys moterų del 
vyrų mirtįęą, pasikardamas nu
sižudė, žinoma, kadangi tiki? 
kad jos su jais paskui kitame 
gyvenime gyvensiančios”. .

(Bus daugiau)

J. RINKEVIČIUS

GIMNAZISTO MIRTIS
(Tęsinys)

pušį lyg vaistinė.- Tarytumei čio-!
nai kažkas sirgtų. Renkantis kny i 
gas, jam visados atrodydavo,kad i 
kažkur čia, už tų knygų, yra Ii- '

j gonis. Tą kartą išeidamas paliko i
i ant stalo eilėraštį. Jame rašė, Į

Naujųjų metų, nes kiekvieneri 
metai buvo padalinti į keturias 
dalis — pavasarį, vasarą, rude
nį, žiemą. Ir koks čia džiaugs
mas gali būti žiemos vidurnak
tį. Per Kalėdas ką kuris turėjo 
skanesnio — dėjo ant stalo tais 
varganais metais, o'Naujųjų va
kare, kaip niekur nieko, kaip įp
rasta, guldavosi anksti ir ilgą 
nak?į vartydavosi lovose. Jie 
gyveno, trobai sudegus, iš mc& 
lio krėstoje bulvinėje. Jisai pa-' 
sidėdavo prie savo lovos seną 
žadintuvą išdužusiu stiklu, ne- 

. migdavo, -yis^čiuopdamas rodyk- 
t les. Kaįjbs susijungdavo dvylik- 
' tą, pakildavo iš lovos, atsistoda- 
. davo ir taip pagerbdavo .Nau
juosius metus, kurie atėjo. Kaž- 

' kur gal juos džiaugsmingai su
tinka žmonės. Kažkur. Tiktai ne 
čia. Čia nėra šventės, ir šį mie
gantį kaimą aplenkia Naujieji, 
Čia viskas arba purvina rudenį, 
aiba žvabiai šalta baltose lygu- 

. lyg prakaitu persigėrusi rūpes- 
mese. Ir kiekviena diena pilka—: 
čiais ir namine. Kas ateina die 
ną — ką nors surašyti, ko nors 

_ geria, persigėręs ve- 
Į nu°dus — pusė gimnazijos, jei- niia už bulvinės kampo, vėl 
! pę daugiau, apnuodyta melu gjįžta ir vėl geria.' Tėvas ir mo- 
'• ap*e L^tuva.! Tai —bėisu. Dau- įjna — netikri, pataikaujantys, 
j niekados! Noriu pamatyti, besistengiantys kiekvienam įtik

ti, nes bijo. .Kaimynai, apsitem- 
j pę nugarą pilku drabužiu, bul- 
1 vieną dieną kalba.tą* patį — bui-

sumišo ir pasimetė, nuraudo, 
kad pasakytas “ne” neįtikino 
auklėtojo. Daugiau niekados, 
daugiau niekados!—kalbėjo auk
lėtojas. Jisai sakė: ne, ne ma
no! Aš gi tikrinu tavo rašinius— 

i ir leisk man pačiam spręsti, 
kad liūdna, kad išsiskyrė sena- i ^teik pas mane‘ Aš tau duosiu 
me parke su ja, jinai nuėjo, o jis į knygų’ SkaitVk> loškis, gal ir

koks tu būsi po dešimties metų. 
Labai noriu.

J am neteko nueiti pas auklė
toją. Tą dieną jis papasakojo vės, rugiai, kiaulės, kolchozai, 
Laimos seseriai apie pokalbį. Ji ’ Arba juokiasi iš girtų Šnitkaus sūnų ir dukterų ūkimo”, 
labai sunerimo. Sunki buvo kita kvailiojimų! K. Vainotas
diena mokykloje, negalėjo žiū- Kur Lietuva?! Kur toji tėvy---------------------——-----------

i L

tokią skaitė knygose ir troško 
tokios. Buvo spindintys karžy
giai. Bočiai, iškėlę, kardus, šuo
liavo ant baltų žirgų, žilabarz- 
džia vaidilos stovėjo prie auku
rų, mergaitės dainavo apie rūtą; 
narsūs vyrai didvyriui milžin- 

šlamėjo girios be- 
beveik vaiką? Kodėl jis čionai krastės, ir jose kilmingi bajo-

j • t t, j • i Naujųjų metų nakt|? jam sale- iparodysiu! Padavė jam vienala-1 .. c • . T_, . 4' je būti. Su draugais. Klausytis ■ 
akordeono, šokti! Paskui susto- ■ 
ti šokio vidury, laikyti ją už 
rankos — dvylikta, dvylika! Jos

nieko

P SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS QM

ne
tiktai 

vartų, 
ir vėl

pį laikraštuką. Jame buvo iš
spausdintas jo eilėraštis. Po eilė
raščiu parašas: Jovaras jaunas.

glaus didvyrius, b motina 
ateis jam užmerkti akių, 
gailiai staugs šuva prie 
rašė, kad tėvynė šaukia, 
bus laisva Lietuva.

Į būrį, pas laisvės ko
votojus. — Kaip?! Palikti mo
kyklą?! Tėvus?! —Įsakyta. Toks 
įsakymas — ir jį privalo vykdy

mas jį atvedė čionai, šitą dar • kapį pylę.

CORNS?
Soft pads protect 
from pain, while 
medicated disks 
work to remove 
coms.Praėjo mėnuo.* Juodu 

nekalbėjo apie eilėraščius, .lyg 
; įų nebūtų. Vieną dieną pąsi- 
I kvietė jį: užeik* aš tau kai ką

vers durys, įeis į klasę kariškis. 
Išsives. Vakare Laimos sesuo ta- 

} rė: tau įsakyta pasitraukti. --
Kur?!

i
II

sur. tiktai ne šitose vilkų pus į
DVQP nilA nnVroconl- Vron.

jui. Trumpai — kodėl jisai čia?
— atsakyti negalima. Jeigu iš 

, supranti ir

žiauriai nužudytus jau buvo pri- 
blėsinusios tų didvyrių aureolę. 
Jisai ir išsigando ir buvo laimin
gas — norėjo glostyti raides: 
mano, mano! Įdėjo Laimos še
rno. Jis paslėpė laikraštį. Ne
slėpk. pasakė ši. Man labai pa. į 
tinka tavo tėvynės meilė. Tu Į 
būsi poetas! Poetas! Bet dabar J 
niekam neprasitark, kas yra jo-

j varas jaunas. Ir savo eilėraš- j 
• rius slėpk, kad niekas jų neras- ’

tų. Geriausiai — atnešk man.

Kitą dieną gimnazijos korido
riuose ir klasių šoriuose moki- nyse, nuo šalčio nekrešant krau- 1 
niai rado šį eilėraštį. Skaitė, lei
do per rankas. jautėsi poe

Į tu ir didvyriu:' mano eilėras- * vis galima aprėpti, 
| tis išspausdintas, mano!

Po pamokų jį paėmė auklėto* 
I tojas už parankės: pajėjėkim. 
oalydėk mane. Išėjus už miestą 
ištraukė iš kišenės, laikraštį ir 
parodė eilėraštį: tavo! Jisai taip

jaudinę, lyg tiktai kažkas labai 
svarbaus vyktų šią dvyliktą va
landą. Direktorius nuo scenos 
kalba apie jaunąją kartą, lai
mingą ir šviesią ir kaip sunku ] 
buvo gyventi jo, direktoriaus, 
kartai.

Kai kurie žinovai mano, jog 
I gali būti įsteigtos mažos krau- 
J tuvės, aptarnaujamos tik pa> | 
I bes savininko, k. a. siuvyklos, ’
• Kodėl jisai čia? Kai galėjo ;
• būti mokykloje, galėjo būti vi-

atsakyti.
Taip, jis dar visai neseniai iš 

mokyklos. Du mėnesiai. Ir tik
rai jo draugai sutinka šią naktį 
salijė.

Kaime niekas nelaukdavo

.J iiuo-
nės inilžinai ir nnlzmka.piai 
dunksantys. Ir kaip mylėjo Ma
rija šitą žemę! O artojai — pro
tingi, geri, baltu rūbu apsiren
gę, žemę bučiavo ir ją are. Jau
ni pasišventėliai, nuo džiovos 
mirus pirmąjai meilei, kuniguos- 
na ėjo ir mokė tuos gerus arto
jus mylėti Dievą. Tai buvo bo
čių Lietuva, didvyrių žemė. Ji
sai skaitė ir skaitė ligi įskaus- 
tant akims. Daug knygų ir žur
nalų jam rooė Lietuvą šitokią ■ 
bpmdincią. Šias knygas jis par
sinešdavo iš klasės draugės. Jų 
daugybę, ir žurnalų turėjo drau 
gės sesuo, dirbanti ligoninėje, 
jisai tikėjo tuo nuostabiu auk
so amžiaus gyvenimu ir, pakėlus 

das lindo iš apšerkšnojusių bul
vinės kerčių. Bulvių tvaikas 
žvarbis, nykuma. ‘’Kur yra Lie
tuva?! — klausdavo jisai savo 
jaunu protu. — Nejaugi šitie 
žmonės ’ aplinkui, pilki, besikei
kiantys, negi šitos grasios ir šal
tos lygumos — Lietuva?! Ne, 
tai ne Lietuva, jam atrodė, ir ki
tokia gyveno jo mintyse. Jų kai
me nepasirodė, jam neteko ma
tyti, bet girdėjo, — išėjo vyrai 
į girią ir kovoja. Kovoja už to
kią Lietuvą, spindinčią. Kovoja 
narsiai,, žūsta didvyriškai.

/ (Bus džugiaū) \ .

Varšuvos nums- 
teris Maskvoje

Maskvos žinių agentūra ‘Tass’ 
paskelbė, kad šiomis dienomis 
Maskvoje lankėsivLenkijos už
sienio reikaiūfšinisteris J. Czv- 
rek?;Po dviejų dienų posėdžių su 
Maskvos užsienio komi
saru A. Gromikpj^®mts?Krem- 
liaus viršininkais, buveT-susitar
ta pasirašyti bendrą pareiškimą, 
kuriuo - smerkiama Amerika, 
NATO organizacija, Europos 
Bendroji Rinka už Lenkijos kri
zės gilinimą, už kišimąsi į Len
kijos vidaus reikalus, už Sovie
tų Sąjungos puolimą ir sankcr 
jas. Pareiškime išreiškiamas 
nepaprastas pasitenkinimas, kad 
Lenkijos vyriausybė ėmėsi tvar
kyti valstybės priešų sukeltą 
netvarką, chaosą ir kad šiuo me
tu Lenkijos padėtis yra valdžios 
rankose ir kontrolėje.

Dėl padėties Lenkijoje yra ki
tos nuomonės lenkų kilmės po
piežius Jonas Paulius II. Vieno
je audiencijoje Vatikane popie
žius parodė didelį nerimą ir rū
pestį, kurį jis pergyvena dėl “sa
vo tautiečių, tos pačios tėvynės



Kun. J. Prunskis skiria ALTo atstovus
* Naujienų Redakcija gavo to- skirdamas vieną ALTui, antrą 
kį laišką- * Bendruomenei, greta Illinois gu

“Gerb. Redaktorius:

Leiskite panaudoti šią pregą 
ir man išreikšti. pasigėrėjimą 
Jūsų pąslšventimu lietuviškai 
skaitančios visuomenės labui. 
Skaitydamas lietuvių ir anglų 
kalbomis spaudą, ir aš pajuntu, 
kad lietuvių kalba yra lauksūs- 
nė, gyvesnė, o ypaS ryškiau iš 
reiškia lietuviams svarbias ak
tualijas. t

š.m. sausio mėn. 8-tos dienos 
“Naujienose”, sąryšyje su ma
no pranešimu apie masines 
“Solidarity” unijos palaikymai 
demonstracijas, jūs klausiate, 
ką aš atstovavau šiose demonst
racijose. Visos R\tų Europos 
etninės grupės buvo prašomos 
atsiųsti savo reprezentantus, nes 
Amerikos lenkų politika įvykius 
Lenkijoje traktuoja ne kaip izo
liuotus, bet kaip artimus ^vi
siems, kurie yra Sovietų domi 
nacijos paliesti vienokiu ar kito
kiu būdu visoje Rytų Europoje.

. Chicagos aldermanas Roman 
Pucinski, demonstracijų organi
zatorius ir mano bendrininkas 
kovoje prieš “Unknown Warl’ 
filme skleidžiamą Sovietų pro
pagandą, rezervavo dvi vietąk.

bematoriaus James Thompson 
in Chicagos merės Jane Byme. 
Kadangi dr. kun. Juozas Pruns
kis negalėjo vykti, jo įgaliotas, 
atstovavau ALTą aš, Saulius 
Kuprys, kuris oficialiai turėjo 
atstovauti Bendruomenę, buvo 
demonstrantų masės spūsties 
sutrukdytas lt negalėjo laiku 
pereiti poMcijog tvarkos palaiky
mui nustatytas ribas, todėl man, 
kaip atstovui iš lietuvių tarpo,
atiteko’ dvi Lietuvos vėliavos, ’ 
kurios rėprezentavo minėtas or . 
ganizscijas. Saulįus Kuprys ir 
aš, abu buvome kaip oficialūs 
reprezentantai. Lietuvos vė’iavoę 
gražiai plevėsavo visų demons! 
rantų akivaizdoje.

Demonstracijoms 
Amerikos I 
ridentos 
padėkojo

ic

{ 
baigiantis, j

__ kų Kongreso pre- i 
Aloyzius A. Mazcwsfci L. 
visiems Rytų Europos 
•up:ų atsįovamš už at- 
; ' •.. n alinį palaiky- Į 
rot kai “Solidarity” J

oc v y \ ena krize. J o 1 ~ .-.-r . Ikad ir alelyje pask: j

u

PrcT. Adonio Varno pieštas ni

Rytų-Vakarų turistine komuni 
žiauri ir nekultūringa

Rusai turistų doleriais finansuoja ’n 
propagandą ir revoliucijas pasauly^

tik laisvės kovotojų - par-, Turizmas daugumoje vyksta \yrt 
ros etninės grupės viena kitą!šiham oruj esant _ pavasari ir Czanu kovos paniekinimas, po-
suprastu. • 1 * *

Su pagarba,
Antanas Adomėnas

n'indžio kovojančios tautos 
skriaudimas! Lietuvos pogrindis 
taukia iš laisvėje gyvenančio sa
vo brolio moralinės paramos,pa- 
skatos kovai, bet tik ne jo patai
kavimo. nuolaidžiavimo okupan 
tui!... Iš tkrųjų, -gi, tauta po
grindyje veda kovą prieš oku
pantą, būdama mirties pavoju
je. Kuo galima būtų pateisinti į

savo valią ir norą, yra įmetusi J ■ to lietuvio jau jam turėtų būti 
’Rusijos komunistų iždą. Tik jau didelė dovana, nes atvykęs turi 
ne koks priekaištas BALFui, ka- J J *- »--»
linius gelbstint, ar vargšus šel
piant. Visų geros valios lietuvių 
pagarba ir parama priklauso

tlaugo krik šias >

aso.kyti, užtarnautą prie- 
padaryti, ko seniai lau

kia iš atsilankiusiųjų pavergtie
ji. ypač tautos pogrindis. Vaka- 

( ų pasaulio turistą turėtų pa- 
. liąsiai visai laisvai jaustis zi- 
. Mojimas, kad .jis okupantui atve
žė dolerių, be kurių rusai negali 
išsiversti, nes jų rublis galioja 
tik pačios Sovietų Rusijos impe-' 
rijos ribose. Turisto atvežtas do
leris jiems labai reikalingas.

SENTIMENTAS IR SKAUDI 
REALYBE

pakeiti didelį kelionės nuovar
gį. finansines išlaidas, kad tik 
galėtų susitikti su pasiilgta gimi
ne, ją apkabinti, pabučiuoti, jos .. 
vargus išklausyti. Be td, atvy
kusia atveža Vakarų dsmokra^ 
tijos vėją, stiprinant pavergtojo 
laisvė viltį. Tai ir yra pati di-' 
džiausią dovana jam, kokia kiek"' 
vienas besilankantis Lietuvoj :r 
privalėtų nuvežti. Meilė artimie
siems negali būti vien liuksusi
niu daiktu perkama ar palaiko-

Dolerinė krautuvė Vilniuje

Dolerinė krautuvė Vilniuj yra 
krauto prikrauta visokių liuksu
sinių prekių: kristalo, porcelia
no išdirbinių, brangių kailiu, 
nei akys raibsta nuo tų visų 
liuksusinių prekių. Ši krautuvė

nudolerinimui. 
k- iš turisti iš 

u ilgiau dolerių, 
... ūsams užsieny- 

je reikia prokomunistinei propa-1 
gandai vesti, revoliucijai kelti.

Rusai gerai pažįsta išeivio 
žmogaus psichologiją, žino jo 
dvasinę savijautą po daugelio 
metų jam sugrįžus į gimtąjį 
kraštą ir šilą jie išnaudoja. Taip 
ir yra. Po daugelio melų besi
lankantis savo tėvų žemėje, gim
tinėje, visada pajunta didelį su
sijaudinimą ir savo pakilusių 
jausmų įtakoje jis pasikviečia 
savo gimines į tą Dolerinę krau
tuvę ir priperku savo giminėms, 
kurių kartais būna net ir kelios 
dešimtys, visokių liuksusinių do
vanų, už kurias neretai sumoka 
ne lik kelis, bet ir keliolika tūks
tančių dolerių, šitaip neapdai
riai yra kišami Amerikos dole
riai į Rusijos imperijos • iždą. 
Okupantas keikiamas, bet jis 
kartu ir finansuojamas. Tai tik
ras paradoksas!

Logiškai galvojant, vargą 
vargstančiam reikia ne kokio 
liuksuso, o pirmiausia. — duo
nos, drabužių ir vaistų. Giminai
čių atvykimas aplankyti paverg-

kupnnto masalas, ma- • •
Reikalingas budrumas lankant 

okupuotą Lietuvą

Turisto budrumas, atidumas 
ir jo’ greita orientacija jam daug 
pakngvina kelionę, ko. ypač rei
kia keliaujant į okup. Lietuvą.

Tenka pripažinti tiesą, kad 
komunistų randasi ir mūsų pa
čių giminių gretose. Vieni jų 
yra idealistai komunistai, kiti 
tik reikalo komunistai. Bet apie 
šiuos šiandieną nekalbama, jų * 
darbus atskleis tik ateitis.

šiuokart kalba eina apie ko
munistą idealistą, v kuriam ko
munistų partijos reikalas stovi 
aukščiau už bet kokį giminiątės 
reikalą ar sentimentą. Yra žino
mu faktu, kad jau ne vieną į 
svečius atvykusįjį . tik, giminėlė 
pasikabino ant okupanto męške- 
rės. ..zNa, -ir jei šiam, maloniai 
besišypsančiam,' labai jau’ pa
slaugiam giminei pavyks prišne
kinti giminę iš’ Vakarų pasaulio, 
kad jis, namo grįžęs, nieko blo*- 
go nepasakytų apie ok. Lietuvos 
gyvenimą, nes gali “daug pa
kenkti” likusiems, gyvenantiems 
Lietuvoję, tai toks komunistas 
giminė jau bus daug laimėjęs 
partijos naudai. (Bus daugiau)

I

Seniai yra žinoma ir nuolat 
dejuojama, kad rusai plėšia do
lerius iš išeivių, už siuntinius ar
timiesiems į ok. Lietuvą. Žino
ma ir dejuojama, bet. nežiūrint 
to, yra vis grūdami doleriai j 
Rusijos imperijos iždą. Tai tik
ras paradoksas! Reikia tik pa
skaičiuoti, kiek jau mūsų išeivi
ja, meilės jausmo vedina savie
siems, muito ir dovanų pirkimo 
Dolerinėj krautuvėje Vilniuje, 
yra atidavusi dolerių savo tau
tos okupantui.

Iš Lietuvos '! laisvąjį pasaulį, 
nuo rusiškojo komunizmo pavo
jaus, yra išbėgę virš aštuoniasde

šimt tūkstančių lietuvių. Kiek
vienas jų paliko daug giminių 
Lietuvoje ir veik kiekvienas jų 
pasiuntė bent po du - tris siun
tinius saviesiems, už kuriuos su
mokėjo muito po kelis šimtus 
dolerių. Susumavę ir gausime' 
jau milijonus dolerių. Bexto, 
BALFas pasiuntęs už $52 mik 
dolerių siuntinių į okp. Lietuvą 
ir į Sibirą kalininamiems lietu
viams. Neabejotina, kad bent, 
pusė šios muito sumos yra su
mokėtos rusams. :/

(Pastaba, čia yra tik paviršu-' 
apskaičiavimas 

maždaug

žiemą, bet kelionę tenka supla
nuoti iš anksto.
^Galvojant vykti į Tėvynę — 

į ok. Lietuvą, tenka itin gerai 
apie šią kelionę pagalvoti, kad 
dėl politinės orientacijos stokos, 
ar dėl paprasččiausio laiko, vie
toje nesusiorientavimo, nepada
rius skriaudos tautiniam reika
lui, neužsitraukus sau tautinės
gėda ir nepakliuvus į okupanto, svečius atvykusio brolio patai

kavimą ir nuolaidžiavimą oku
pantui!?... Tautinė garbė ir tau
tinės ištikimybės pareiga įtaiko- 
ja kiekvieną lietuvį, nuvykus į 
ok. Lietuvą, ten elgtis sąmonin
gai ir garbingai.
Itin reiktų vengti viešo pa
sikalbėjimo per fadiją, ar šiaip 
viešoje vietoje, nes tokiu atveju 
patarnaujama tik okupantui, ir 
taip, visai nejučiomis, susikom
promituojama. Tokį susikompro
mitavusį jau lengva agentams 
pasičiupti į savo bučių ir jam, 
mažiausia, kaip ziperiu, užra^ 
kinti burną prieš Lietuvos oku
pantą ir okupapcinį gyvenimą. 
Turisto interesas yra pamatyti, 
sutikti gimines, draugus, bet 
ne politikuoti, šitokį atsakymą 
ir reikėtų duoti okupanto agen
to užkalbintam.

Žvelgiant į okupantą iš išeivi
jos taško, jis, iš tikrųjų, yra mir 
tinas kiekvieno jautraus ir są
moningo lietuvio priešas, tautos 
žudikas! Betgi, jei jau kartą yra
pasiryžta akistata susitikti su tinis finansinis 
savo tautos priešu, reikia tu~ bendrai orentacijai 
rėti ir drąsos jam bent tiesos kokią sumą dolerių išeivi j a,prieš

spąstus, nepakibus ant okupan-

Kongresmano James J. Blanchard
• pagerbimas

n ėjimų svečias ir sveikintojas, 
jis pasako turiningas kabas JAV
Kongrese lietuviškais ir visų pa-i 
vergtųjų reikalais^ Jis'vis ragi- to propagandinės meškerės... O 
na Detroito Lietuvių Organiza- j į ok. Lietuvą nuvykus yra rimto 
cijų Centrą kreiptis Į jį bet ko
kiu lietuvišku reikalu, nes

pavojaus į tokias bėdas pakliūti, 
kas ne su vięnu jau ir yra atsi- 

norįs lietuviams padėti. Dabar j tikę. Iš klaidų tenka pasimokyti, 
jis yra kandidatas į Michigan gu J 
bernatorius.Popu’iariam respubli j 
komų gubernatoriui Milliken at-

/ Michigano Tautų Taryba (Na
tionalities Council, of Michigan), 
b kurią įeina ir Detroito Lietu
vių Organizacijų ' Centras, ren
gia tradicinį per metus nusipel
niusio asmens Pavergtoms Tau
toms pagerbimą, kuris įvyks š. 
m. sausio mėn. 29 d., penk- 
dienį, 6:30 vai. vak. (kokteiliai), 
7:30 vai. vak. vakarienė, 8:30 v. 
vak. žymęnio įteikimas kpngres-
manui James J. Blanchard, Uk- < sisakius kandidatuoti į gubema- 
rainiečių" .kultūriniame centre, 
26601 feyan Road, Warfen, Mi
chigan. Visi lietuviai kviečiami

- dalyvauti.-Auka 20 doL asme- 
niui. Bilietai gaunami pas Stasį 
Šimoliūną, 16817 Stoepel, Det-

. xroit, Michigan 48201, telefonas 
UN 15975. "

James J. Blanchard, išrinktas 
į JAV Kongresą 1974 metais iš 
aštuoliolikto rajono, gimė 1941 
m. rugp. mėn. 8 d. Detroite, bai
gė Michigan State University su 
B. A. laipsniu 1964 metais, o Uni 
vercity og Minnesota teises mo
kyklą 1968 ’metais. Jis yra de
mokratas. Nuo pat savo išrin- 
kimo į JAV Kongresą, James J. 
Blanchard gynė Pavergtųn Tau 
tų reikalus JAV Kangrese. M? 
yra dažnas Vasario 16 dienos mL

torius ir Michiganą ištikusiai 
ekokominči krizei, yra didelė 
galimybė, kad naujuoju guber
natoriumi bus James J. Blan
chard, kuris turi demokratų par
tijos ir darbininkų unijų para
ma.

dei Blanchard taps guberna
torium, tuomet mes .nustosime 
gero drauggo ir bendradarbio 
JAV Kongrese.^Tačiau šis nuoc 
stolis būtų atsvertas lietuvių 
teisėjais paskyrimujietuvių įve
dimu į įvairias valstijos valdžios 
įstaigas, lietuviškų institucijų 
parėmimu. Tad dalyvaukime 
kongresmano James J. Blan
chard pagerbime sausio mėn. 29 
d. ukrainiečių salėje!

Saulius, šmoliūnas

Kelionę į okupuotą Lietuvą 
pirmiausia tenka peržvelgti per 
politinę prizmę, nes esame poli
tiniai bėgliai ir vedame neatlai- 
džią kovą prieš okupantą už sa
vo tautos laisvę. Visa tai oku
pantas labai ir labai gerai žino. 
Reiškia, kad vykstama į ok. Lie
tuvą su labai didele asmeniška 
rizika pakliūti savo priešui į 
nasrus... Tad nekurie, suprasda
mi šią pavojingą ir rizikingą si
tuaciją, ten nuvykę, pataikauja. 
;r daro nuolaidų okupanto stati
niams, ko okupantui tik ir rei
kia. Jis tokį politinį naivėlį 
greit politiškai sutvarko, jį su
kompromituoja ir tokiu būdu, 
kaip politinį priešą jį nive
liuoja. Neretai jį pasikinko ir į 
propagandinį vežimą...

Principe, pataikavimas ir nuo
laidžiavimas okupantui yra tik 
išeivijos tautinės misijos isda-

- . -
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Inž. LIŪDAS MIKŠYS
50 metų studijavęs, kaip

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

e T.ITERATORA,' lietuviu, literatūros,-' menos ir moksle 
m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vince 

■ao šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankož, 
-. dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
rsipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis 11

J. i
^ .Mm _ . , ________________________
|! M. K. Čiurlionio, M. Lileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir AJ Varno 
| kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau- 
tinių Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daintj 
Šventes bei jp istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 

| ■ tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dudmenimlM
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoji JZ

e VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauso 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikcftarplo buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodami tik uŽ 12.

e LIETUVISKASTS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJauske 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Sr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai Ir Jų vertiniai f voklefflų kalb^ Eabd 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina Kk

♦ KĄ EAUMfS EtMt> rašytojos Petronėlės Orintaltės atsį>
minimai fr mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais boHėvfkų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius* 
bet kainuoja tik tS. |

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupra
tai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik m 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe* 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises.

i • Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja

> SATYRINIS NOVELTS, M. Zoačenko kūryba, J. Valafčle
40 sąmojingų novelių. Kaina ĮX

Knygos gaunamos Nmjienme, 1738 So. Halsted Uhicsgo, 
# DD 80608. Užsakant tiliMoffMU
g j_____________________________________ _____________________ __
*3 — Naujienoj Chicago, 8, HL Thursday, January 21, 1&82

f vertima*. 200 pd. knygoje
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nieriu kartu w stakym

Apmaudas yfa blogas patarėjas. Savo pyktį jis nn 
tarė išlieti savo artimiesiems. Iš jėzuitų jis gavo salę, su
kvietė savo artimuosius, duris užsirakino ir pradėjo dės
tyti savo nuomonę apie marijonus ir gyvenimą Romoje. ‘

Kun. Rimšelis, buvęs aukštose mokyklose Kaune. 
Frahkfurte ir Romoje, nepajėgė suprasti pagrindnių dės
tomų dalykų, nepatikėjo dėstytojų nuoširdumu, nepagavo 
pagrindinės krikščionybės minties ir nepajėgė įtikimi 1 
geraširdžių Amerikos lietuvių vaikų stoti į kunigų semi
nariją ir pasišvęsti bažnyčiai, tikėjimui ir lietuvių dau
gumai.

Aukštose mokyklose kun. Rimšelis buvo, bet dėsto
mais dalykais nepatikėjo. Pats nepatikėjęs, nepajėgė savo 
minčių kitiems perduoti. Ritas jo vietoj būtų pasitrau
kęs, bet kun. Rimšelis to nepadarė. Naujų moksleivių į se
minariją jis nerado, o kitų įtikintus ir į seminariją atėju
sius išvaikė. Atėjusius atstūmė. Nieko geresnio nesugal
vojo, kaip tuščią seminariją uždaryti ir parduoti. Tikin
čiųjų ir geraširdžių sunkiai uždirbtus pinigus jis lenkams

fiA į

*4

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrai aękmariŪmini, 
□no 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 v*L

ALTas padarė klaidą
Amerikos Lietuvių Tarybos Centro ■ valdyba, pasi

rinkdama kun. Viktorą Rimšelį sukalbėti invokaciją JAV 
Kongrese vasario 17 dieną, padarė didelę klaidą.

Kun. Rimšelis yra išrinktas lietuvių marijonų provin
cijolu, bet iki šio meto Amerikos lietuviams nežinoma, ką 
jis būtų padaręs Amerikos lietuviams ir kuo jis būtų 
pasitarnavęs JAV.

Kun. Rimšelis gimė Švenčionėlių apskrityje, Murmų 
kaime 1915 m. gegužės 11 dieną. Baigęs penkias klases 
Ryto gimnazijoje, .persikėlė Į Marijampolės gimnaziją 
1^37 metąis. Studijas tęsė Romoje, Vokietijoje, o vėliau 
pai^-žę diserfaciją apie “Gamtą ir nuodėmę”.

1947-55 metais dėstė teologiją ir filosofiją Claren
don Hills, UI., kunžįgų^ėmmarijbje. Ji paskyrė tos semi 
ftarijos rektoriumi, bet jis tiek nugyveno lietuvių kunigu 
seminariją, kad teko parduoti visą dideli ūki ir pačia 
seminariją. Seminarijon buvo sutelktas didokas pluošta* 
i’e'r.v'rkų knygų, bet jis seminariją pardavė už pusantro 
miljono dolerių. Kad jis būtų bent mokėjęs įtikinti Ame 
rikos lietuvių vaikus stoti į jo vadovaujamą seminariją, 
tai darUurij pusė bėdos, bet kun. Rimšelis to nepajėgė pa 
daryti. Jis buvo priverstas parduoti lietuvių katalikų ku 
nigų seminariją.

Romon jis nuvežė pusantro milijono dolerių. Kitas 
kunigas, nuvykęs į Romą su žymiai mažesne suma, būtu 
užsitikrinęs savo karjerą, bet ne Rimšelis. Kol jis buvo 
Romoje, marijonų centre, tai lietuvių tarpe jis buvo va
dinamas pusgeneroliu. Tai reiškia, kad jis galėjo tapt: 
pusgeneroliu bent marijonų tarpe, bet ir šioje srityje 
nieko naudingo nepadarė. Praleido du metu Romoje, ir 
grižo be jokio laipsnio, paaukštinimo ar pagyrimo. Ro
mon važiuodamas, išsivežė pusantro milijono dolerių, c 
grįžo tuščiomis kišenėmis.

Kišenės buvo tuščios, pinigų jis neturėjo, bet ap
maudo buvo pilna krūtinė.'Kitas kunigas, nuvežęs stam
bią sumą i Romą, būtų šį tą išsiderėjęs. Arkivyskupas 
Cody irgi nuvežė stambią sumą, bet už tai gavo kardi
nolo titulą. Jis buvo priimtas į kelias svarbias komisijas. 
Rimšelis — nieko. • ,

nuvežė, o apmaudo išliejimas bažnyčiai nieko nepadėjo, 
tikinčiųjų nesustiprino. Jo parvežtos žinios iš Romos dar 
ir šiandien plačiai komentuojamos. Jos eina iš lūpų į 
lūpas. Jos pasiekia tas tausis, kurios reikalingos ir ne
reikalingos.

Rektorius, likęs ne tik be profesorių, bet if bė Stu
dentų, uždarė dvasiškių mokyklą, išdalino pinigus ir nu
vertino vadovybę, kurios iš tikrųjų nepažino, buvo už
leistas ant Draugo. Kas energingų geraširdžių lietuvių 
katalikų buvo sukurta, kun. Rimšelio btivo išardyta. 
Krikščionį demokratą Leonardą šimuti atledo, c jo vie
ton paskyrė kviklius, garšvas, bradūnūs ir šoliūnus ma
rijonų leidžiamam dienraščiui visai nukątalikinti ir nu
gyventi. Vietoj Amerikos lietuvių katalikų leidžiamo 
dienraščio, kun. Rimšelis padarė Viso pasaulio lietuvių 
plačiai skaitomu dienraščiu; pasisakė prieš Helsinkio ak
tus, prieš Naujienas, o dabartinis redaktorius yra nusi
teikęs prieš JAV prezidento vedamą politiką, prieš ALTą 
ir VLIKą. Prilipęs lietuviškos politikos liepto galą, leido 
kūn. Garšvai parašyti vieną įžanginį, nukreiptą prieš 
ALTo vadovybę, o Naujienas savo redaktoriams ir to
jau tebeleidžia purvais apdraštyti.

Argi ALTui reikėjo tokį dvasiškį siųsti šių metų va
kario mėn. 17 dieną į JAV Kongresą invokacijai skai
tyti? Nejaugi ALTas mano, kad Kongreso sluoksniai ne
žino-kum Rimšelio ‘‘politikos”? Argi kun. Rimšelis at
stovauja Amerikos lietuvių vidurkį?

Argi Amerikoje nėra katalikų kunigų, -kurie Lietu
vos nepriklausomybės sukakties’ dieną galėtų sukalbėti 
maldą? Visame krašte yra klebonų, kurie daug darniau 
galėtų Kongrese maldą Sukalbėti. Chicagojė yra lietuvių 
Mačiai mėgiamas klebonas Antanas Zakarauskas, kuris 
daug geriau tiktų Kongreso maldai, negu besiblaškantis 
marijonas Rimšelis, šioms pareigoms geriau tiktų ir kan. 
Vaclovas Zakarauskas. Jų balsas ir tartis lietuviams gė
dos nedarytų. Visame krašte yra daugiau klebonų,, ku
riuos reikėtų į Washingtona paprašyti, bet palikti ramy
bėje kun. Rimšelį.

Jeigu jis pats susiprastų, tai turėtų atsisakyti nuo 
kelionės į Washingtona vasario 17 dieną. Bet jeigu jis 
to nėpadarytų, tai ALTo vadovybė turėtų atitaisyti klai
dą ir pasakyti kun. Rimšeliu!, katd jis į Washingtona va
sario 17 dieną kojos nekeltų.

Čia ALTo vadovybė padarė didelę klaidą, bet ji dar 
turi laiko šiai klaidai atitaisyti.'

Sovietų Sąjunga grius iš vidaus 
net šiame dešimtmetyje

Sovietų Sąjunga - gali suirti 
tarp ateinančios vasaros ir de- 
šimtrriečio pabaigoj. Visi ženk
lai rodo, kad nuotaikos sprogi
mui didėja. Sovietų ekonomija, ■ 
sežiūrint savo dydžio, eina į tą 
patį liesėjimą kaip kad Čekoslo
vakijoje ir Lenkijoje, kur įvyko 
oolitiniai apsivertimai, skatinan- 
ieji panašų politinį apsivertimą 
net pačioje Šovietijoje.

Pragyvenimo lygis Sovietų Są
jungoje krito po 1975 metų, o 
šio d.šimtmečio pradžioje trys
blogi derliai sukėlė alkį ir nėr

ginimas Ordzhonikize pietryti
nėje Rusijoje, politiniai pas! 
priešinimai Ukrainoje ir Balti 
jos valstybėse

Heriiy Kisšiuger 1982 m. sau
sio 17 d. New York Times landoj 
pakriiikavd prez. Reagano už' 
siėifio politiką dėt nieko nedary
mo, kai Lenkijoje buvo įvestas 
karinis režimas. Jo nuomone, 
ne Vakarų Europa turėtų įtai
goti JAV užsienio politiką, bet 
JAV valdžia turėtų įtaigcfti Va
karų Europos politinį ntfsista 
tymą. Kissinger būtų pareikala

badavimą. Juodoji rinka labai ves iš lenkų valdžios sugrąžinti 
pakilo nuo 1979 metų ir-dabar skolą, nutraukęs grūdų parda- 
sudaro net 15 nuošimčių visos
sovietinės ekonomijo’s. Alkoho-!
.izm as la»ąrt išsiplėtė. Tarp 1970 
ir 1979 metų Sovietijos gyven
tojai pakilo 9 nuošimčiais, ta
čiau degtinės gamyba pakilo 
13 jiūosiničiais, o vyno gamyba 
— net 49 nuošimčiais. Kūdikių 
mirtingumas yra 35.6 iš tūks
tančio’, kas yra 3 kartus daugiau 
negu JAV-sė.

Šalia žemės ūkio ir energijos 
trūkumų; Sovietai susiduria su 
mažėjančia darbo jėga. 1976 
metais darbo amžiaus gyvento 
jai pakilo 2.7 milijonais, o 1986 
metais tepakils tik 285 tūkstan
čiais. Jei Sovietų bendra valsty
binė gamyba mažės ir karinės 
išlaidos didės įprastiniais 4 ar 
5 nuošimčiais per metus, karinė 
dalis visos gamybos- pakils nuo 
dabartinių 11 ar 13 nuošimčių 
į daugiau negu 15 nuošimčių 
1985 melais^ kas pristabdys vi
sas kitas ekonomijos dalis.

Sovietų Sąjungoje jau pasiro
dė sprogimo ženklai: praeitų 
metų sąmyšiais dėl duonos pro
vinciniuose miestuose, praeitą 
spalio mėn. trijų dienų maišta-

vimą rusams ir sustabdęs diplo
matinius pasitarimus, tarp JAV 
ir Sovietų Sąjungos Madride ir 
Ženevoje. ....... . ,•

Be abejo, jis mano, ,kaj sekan
tis JAV ir Sovietų Sąjungos su- 
sikirtiinas Jbųš Vidurio’ Rytuose, 
o tuomet JAV turės būti tvirtes
nės ir aiškesnės, savo reagavime 
į rusų išpuolius. , : .

Taigi, JAV užsienio politikoje 
atsiranda naujas balsas šalia de- 
tentės politikos. Detantės politi
ka rėmėsi prielaida, kad Sovie
tų Sąjunga evoliuciniu keliu iš
sivystys į atsakingą pasaulinę 
jėgą, kas tarytum rc’dėsi iš 
ir XXII partijos kongresų, kur 
Nikita ClirUščiovas pradėjo de- 
štalimzacijos programą. Tačiau 
Brežnevas atsuko laikrodį atgal, 
kas iššaukia naEfją grėsmę pa
sauliui, p Sovietų Sąjungos vi
duje sukelia vidinio sprogimo 
galimybę.

Beje, Sovietų Sąjunga per sa
vo satrapus pajėgė sustabdyti 
darbininkijos politinį apsiverti-

pasaulis nebeduos gėrybių So
vietams skolon. Taip pat, Vaka
ruose išblėsta mintis apie So
vietų Sąjungos taikingą evoliu
ciją į sugyvenamą partnerį.

'Vasario 16-osios išvakarėse 
tenka vėl sugrįžti į 1918 metų 
laikotarpį ir nustebti kaip yra 
panašios sąlygos. Sovietų Sąjun
gos suirimas, kaip kad ir Pir
mas Pasaulinis karas, vėl skau
džiai nustelbs Lietuvą, ypač kai 
dabar Lietuvoje išryškėjo stip
rus pasipriešinimas rusams. Kai
mynai lenkai, ką mes matome iš 
Suvalkų Trikampio lietuvių len
kinimo, išliko imperialistais. Vo
kiečiai po Antrojo Pasaulinio 
kat’O parodė savo atsistatymo 
gajumą.

• - J- • . -t

Ir vėl visos mūsų viltys yra 
sudėtos,} lietuvių tautos politinį 
geniaiiškumą .ir - sušiklaušyiiią, 
kurie 1918 metais vasario mėn. 
16 dieną išvedė mus į dvidešim
tąjį- amžių kaip- demokratinę 
valstybę. Amerikoje per Ameri
kos Lietuvių Tarybą mes ertaidi- 
me 1918 metų Lietuvos Taryba 
ir dabar besiformuojančią šio 
dešimtmečio Lietuvos Tarybą.

Juozas Nendriūnas

vimas ir valdiškų pastatų sude-

mą Lenkijoje. Bet kas sustab
dys pačioje Sovietų Sąjungoje 
darbininkijos politinį apsiverti
mą? Ateis laikas, kai Vakarų

PREZIDENTAS NELINKĘS 
ILGAI LŪKURIUOTI

WASHINGTON, D.G.— Prez. 
Reaganas pareiškė, kad jis ne
gali; ir nenori ilgai -lūkuriuoti 
Lenkijos reikalais. Prezidentas 
laikraštininkams pareiškė, kad 
jis gavo ilgą laišką iš popiežiaus 
Jo’ito Pauliaus II, kuris sutinka 
su pagrindinėmis prezidento 
mintimis Lenkijos klausimu.

Už kišimąsi į Lenkijos pidaus 
reikalus, .sankcijos rusams bu
vo reikalingos. Rusai žino jų 
reikšmę, jie jau dabar jaučia.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo’ §370.

J. Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS 
NUSIBASTYMUS

(Tęsinys)
Sutinkant su ta puikia charakteristika, 

vis dėlto verta atsiminti, kad Visvydas nėra Die
vas iš dangaus nužengęs, daro klaidų, kaiįųir ki
tiems žmonėms nepavyksta jų išvengti, žmogiš
kaisiais gabumais perdaug pasitikėdami ir kūrė
jai klaidų padaro. Pvz., Pr. Visvydas kartą 
Draugo šeštadieniniame priede taip “kultūrin
gai” aprašė radijo klubo balių ir kai kuriuos žmo
nes, kad vėliau norotn nenorom tame Draugo 
kultūriniame priede tarėjo atsiprašyti už tą 
rašinį.

Antrą kartą publikai kalbantį Pr. Visvydą 
regėjau ir girdėjatr 1978 m. gegužės 14 d. San
ta Monica lietuvių klubo surengtame Lietuvos 
dramos teatro Henriko Kačinsko rečitalyje. Įva
dinę kalbą, kaip programoje rašyta, turėjo pa
sakyti buvusi operos solistė Vincė Jonuškaitė — 
Zannienė, bet vietoj pranešta, jog dėl nesveika
tos ji neatvyko, jos vieton scenon įžengė Pr. Vis
vydas.

Dar niekada nebuvau girdėjusi tokios ne- 
ykv. ic įkalbo Lyg juokdarį vaidint norėda

mas, Visvyde bent porą kartų miknodamas sa- 
kė?i minti: :š nkovės traukiąs. Kalbėjo, kaip 

. K ipnr-. Petrauskas buvęs pagerbtas 

“Žuvelės” muilu, esą, jei nepriklausoma Lietuva 
būtų išsilaikiusi, tai aktoriaus Kačinsko pager
bimui gal būtume turėję ir Henriko Kačinsko var
do tabaką.

Ir ką norėjo Pr. Visvydas tokia savo prakalbsi 
pajuokti? Jo paminėtus menininkus, ar Lietuvos? 
nepriklausomą valstybę?

Kad Kipras Patrauskas lėido Savo pavardę 
vartoti “Žuvelės” muilo reklamai, tai taš Moko 
bendro neturi su Lietuvos valstybės meno žmonių 
aprūpinimu. Tai buvo grynai privatus Kipro Pe
trausko ir muilo fabriko sutartas biznis, kokių Čia 
Amerikoje matome labai daug televizijos progra
mose ar laikraščiuose, kai iškiliausios filmų ar 
sporto žvaigždės fabriko gaminius ar kitokią pre
kybą reklamuoja.

Buvęs prez. A. Smetonos adjutantas pulki
ninkas Vaclovas Šliogeris knygoje “Antanas Sme
tona žmogus ir visuomenininkas” aprašo, kaip bu
vo aprūpintas gera alga Kipras Petrauskas. Ci
tuoju Šliogerį: ' ’

“Kai kurie operos solistai, žinodami A. Sme
tonos didelį prielankumą teatrui, kai kada steng
davosi jį išnaudoti savo asmeniniams reikalams. 
Jie kreipdavosi ar patys į Prezidentą, ar per kitus 
įtakingus asmenis ir per švietimo ministeriją kai 
kada išsirūpindavo sau didesnius atlyginimus. 
Lengviau pasiekdavo savo tikslą patys nuėję pas 
Prezidentą. Tuo atžvilgiu mūsų Kipras Petraus
kas, galima sakyti, buvo kiauras maišas :nors jis 

Į ir gaudavo ministero pirmininko dydžio algą, 

bet jos jam nepakako, nes mėgo labai. plačiai gy
venti. Nusiskųsdavo inan ir A. Smetona, ir J. 
Tūbelis Kipro- Įkyriai prašymais, bet, kiek te
ko patirti, nekaltą jis buvo gavęs kelių tūkstan
čių litų pašalpų iš miništėrio pirmininko žinioje 
ešahčių sumų. Atrodo, rienorėta, kad garsusis 
Kipras viešai keltų triukšmą ir kaltintų valdžią 
Jo “skriaudimu”.
, Savo prakalba Ff. Visvydas patvirtirio send 
tiesą: gali būti ir labai gabus rašytojas, bet ga
li būti blogas skaitytojas, tuo labiau praRalbinin- 
kaš.

Ddb prie visų Pr. Visvydo dorybių ir verty
bių Raila štai ką prideda: “Visvydas yra Vienas 
iŠ nedaUgėliO, prieš kurį jau ne kartą koniUnisti- 
nėjė gudoje piktai stojosi tai tas, tai kitas so
vietinės lietuvių literatūros politrukas”.

Komunistinėje spaudoje skaičiau ir prfeŠfn- 
gą pavyzdį, kad ne politrtrkas piktai stojosi prieš 
Visvydą, bet Visvydas meilidm pasisvečiavimui 
su- ptditruku patš pfiė jd findo. Tai yra aprašęs 
Vacyš Refmeris 1974 m. Fergalės žurnalo 8-me 
nunieryjė ir vėliau pakartojęs “Užatlaritės laiš
kų” knygoje, 1974 m. išspausdintoje Vilniuje.

Yra ir daugiau pavyzdžių, kaip Pr. Visvy
das puikiai draugauja sų čia atsiųstais politru- 
kais. Po Ameriką dažnai važinėja, čia pagyve
na, Br. Railos žodžiais, sovietinės lietuvių lite
ratūros politrukas Vytautas Kazakevičius. Jis 

!1979 m. viename “Gimtojo krašto” numeryje 
prisimena puikiai leistas bendras valandas su

Pranu Visvydu. -
Draugo dienraštyje Pr. Visvydas labai pui

kiai aprašė buvusio raudonarmiečio Benjamino 
Gorbulskio viešėjimą Los Angeles mieste ir jo 
pagerbimą.

Rastųsi ir dar vienas kitas pavyzdys, jog 
Visvydas, politrukų bičiulystės ieškodamas,- prie 
jų lenda. . J.

KĄ GERO RAILA PASITARNAVO 
SKAUTAMS?

Skautu nešu buvęs, bet skautiškojo jaunimo 
veikla višada doiliėjatidt 19dl fti. gavau gražiai 
išpuoštą laiškeli, L. A. Skaučių Falangos tunti- 
ninkė ir Skautų Žalgirio vietininkas pasirašė po 
šitokiu tekstu: “Nuoširdi skautiška padėka už 
Tamstos pagalbą garsinant mūsų ruoštą “Kaziu
ko Motę* Hritfrilkfj/e špfmlojė. tdlp dėko
jame už nuolatinį gražų skautų veiklos aprašy
mą mūsų spaudoje”.

Turiu pluoštelį laiškelių iš Akademinio skau
tų sąjūdžio vadovų su panašiomis padėkomis. La
bai daug Skautiškų parengimų aplankiau, apra
šiau, bet Bronio Railos skautiškose sueigose, į 
kurias ir visuomenė kviečiama, niekada nema
čiau. Pirkta skautų stovyklavietei žemės, buvo 
kviesta publika prisidėti pinigais. Išspausdintas 
aukojusiųjų^ sąrašas — Br. Railos nėra.

(Bus daugiau)
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Savo prilygmimus Jėzus ėmė iš aplink Jį buvusių daiktų arba 
aplinkybių. Viename atsitikime Jis nurodė į Inomo Slėnį, esantį 
netoli Jeruzalės miesto, nes tenai būdavo reguliarUkai naikina* 
mos išmatos ir kitokios sąšlavos, ir šitą Slėnį Jėzus naudojo at
vaizdavimui galutinio “amžino žuvimo”, kuris ateis ant visų tyčių

Dievo Karalystė —nusidėjėlių tada, kai “Naujoji Jeruzalė1 
pasidarys tikrenybe.

Graikų kalboje šitas Inomo Slėnis buvo vadinamas ^Gehen
na , ir mūsų paprastų Biblijų vertėjai išvertė tą žodį “pragaras” 
daugelyje Naujojo Testamento vietų. Šitame Slėnyje nuolat deg- 
davo ugnis, ir buvo pridedama sieros sanitarijos ir naikinimo 
tikslais; čia labai tinkama iliustracija visiško išnaikinimo, kokio 
susilauks kurie galutiname ištyrime bus neverti amžino gyveninio.

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

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

OR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJ Ai IR CHIRURGAS 

Ws^dratfer Cammvnšt. klinika 
tAMilclnM 4lr»Kt.riu»

.533 i, Mintoem RA. Westctowter, ii
BALANDOS: 3—9 darbo dienomit 

kas antra šeštadieni 8—3 wl. 
Tel.t M3-S717 arba 562-271?"

TEL. 233-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 Wast 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71>t St. TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko a kimiu 

<ir “contact lenses”.

i

Dr. LEONAS SEIBUTIS 

INKSTŲ, PŪSLtS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
26M WEST Mfd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2&M, 

RozidancijM tolaiu 44S-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI
MOVING

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles. '

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
Eliast

t

Crab Salad Served In Melon Boats

— Apskaičiuojama, (kad dega
lai JAV-se pabrangs bent 30%.

Apdraustas parkraustymea 
is įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1M2 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

r®L lAxtU MILj

1

344
2

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
. CHICAGO, IL 60629

i

TURIMI 
KOPLYČIAI

MISOSE MIESTO
DALYSE.

Chicago, Ulinots 60629 L
TeleL 778-5374
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Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: 778-1543

-seasoned mayonnaise dressing. The 
i” on

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

transliuojamos is m ūsų studijoj 
Marquette Parka.

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakarą 

Visos laidos iš WCEV stotie*, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Haų 12:30 vaL p.p. 
iš WHS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

(Although only five 
PERCE MT OF THE PHY* 
SIČIAM POPULATION, 

jD.O/S PROVIDE TOTAL 
(HEALTH CARE FOR MOR5 
Jthan ten percent or 
/ T-E PUBLIC, SCN*e 20

With melons abundant now at lęcal markets, an exciting 
luncheon idea i* Curried Crab Melon Salad. Family or guests 
will enjoy the light, yet satisfying combination erf delicious 
Alaska King crab and juicy sweet honeydew melon.

Succulent Alaska King crab is sliced and tossed with crisp 
vegetables and a curry-seasoned mayonnaise dressing, 
salad served on peeled and quartered melon “boats 
individual lettuceAined salad plates.

Alaska King crab meat is snowy white in color with bright 
red striatiohs. Fully cooked, with tendons and cartilage 
removed, the meat is ready to be enjoyed in a favorite recipe 
after defrosting. In-sheil packs of whole Alaska King crab legs 
and split legs are also available.

Curried Crab Melon Salads *

Aikštės automobiliams pastatyti 
iriam

r-..... - 1 ---------------- -
j® “Lietuvos.Aidai”

KAZt BRAZOŽIONYTt 
Programoj

Neturiu laiko!!!

dirbti

TU GALI TURĖTI DAR 
DAUGIAU LAIKO!...

Laikas yra Dievo mums duo
ta dovana. Jis visiems duoda 
laiko davinį — tik nevienodą. 
Duoda laiko pakankamai. Ta
čiau ar mes mokame jį išmin
tingai panaudoti? Ar nenuby
ra kartais valandos be naudos, 
be prasmės?

Žmogus taip turi susitvarky
ti savo gyvenimą, kad užtek
tų laiko gerai pailsėti, rainiai 
pavalgyli, tinkamai 
bent kiek pramogauti ir t.t.

Užtat savo laiką reikia pla
ningai paskirstyti.

Skirk tam tikrą laiko tar
pą vien galvojimui — prota
vimui, nes tai yra jėgos šaltinis.

Kasdieninis darbas atima 
daug laiko, bet: darbas yra gy
venimo druska.

Paskirk kiek nors laiko kny
gų skaitymui, nes skaitymas — 
tai išminties šaltinis.

Skirk laiko linksmumui ir 
juokui, nes juokas — tai sie
los muzika.

. Nepagailėk laiko draugišku
mui, nes draugiškumas—tai ke
lias1 į pasisekimą:

Neužmiršk artimo — padėk 
jam bet kokiu būdu. Žinok 

' — per trumpas mūsų gj’ve- 
nimas būti savanaudiškais.

Laikas yra Dievo- dovana. 
Vieną dieną reikės duoti apys
kaitą už laiko panaudojimą.

R. VILIAUS

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
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WHAT IS THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE PROFESSION-AND WHY?

OSTEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATH^ 
D.O/5, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
18,000 TODAY TO MORE 
THAN 56,000 PHY5ICIAN5 
IN THE NEXT 20 YEARS/ ,

V). 0/5 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURY ANO DISEASE^ 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE J 
THERAPY, ' “

IM ARY REASON 
FOR THE PROFESSION'S 
RAPID GROWTH IS THE ( 
EMPHASIS IT PLACES ; 
ON TRAINING GENERAL^ 
PRACTITIONERS

ČIGONĖLĖ BUReJeLė
Šiemet Jonavoje atvėrė duris 

nauja autobusų sious. Tikra gra 
zuoiei Iš šakio ir metalo Šilta, 
jauKi. Malonią užuovėją čia su
randa* ir čigonėlė omejeie. Be 
^os čia, Jonavos Auioousų sto- 
tyje, Keleiviai praiių. įsesiuio ji 
2xivo paslaugų — mesti kortas, 
ratys keleiviai laukia eilu
tėje.

Va, sausio 16 d. 9 vai. 45 min. 
moteriške įspaudžia čigonėlės del 
nan rublį ir klausia;

— Pasakyk, varažytojėle, ar 
važiuos autobusas i .bukoms?

Meta juoabruveie kortą, ir iš- 
biVercia cirvų bariukas.

— Važuos, važiuos, — užtik
rina. — Jei ne šiandien, tai ry- 
voj, jei ne rytoj, Ui...

/ipsiaažiauge keleivė.
Tikrai, autobusas važiavo tik

15 minučių pavėlavęs.
Tokia sukumpusi senutė duo

da čigonei pusrublį ir klausia, 
kada pravažiuos autobusas pro 
Liepiu stotelę? Ar pagal trafi-

Ko gero, dar sustirs anūkė
liai, belaukdami senelės ir jos 
Kiškio y rago?

— Tegu papts mažiausias nei
na,—parodo korta.

Nušvito senutė. Tikriausiai 
mažiuliu! geriau neiti, nes au
tobusai iš Jonavos čia visuo
met vėluoja.

Daug pusrublių čigonėlei su- partamento Specialių investiga- 
meta keleiviai, vykstantys į Kau 
ną. Vis klausia, ar atlaikys sa
gos, ar neplyš autobusas pu- mus pabaltiečiųs karo krimina-

siau, Ir korta šiems pataria: ge
riau važiuoti traukiniu. Kelei
viai du tris kilometrus skuba j 
geležinkelio slitį-Ir kaip - nesku
bėti, jei į Kauną vykstantys au
tobusai, irgi nesilaiko grafiko. 
Kitą kartą net keli bilda paskui 
vienas kitą, o po to būna ilgos 
pertraukoj.

Patenkinti keleiviai šia čigo
nėle. O Jonavos ATI darbuoto
jai tvarkingai kabina ant sie
nos autobusų * eismo grafiką. 
Bet tai nereikalingas darbas. 
Niekas jų nesilaiko, nes visi ži
no: šie grafikai— melagiai. Sa
ko, jais netiki ir patys ATI bei 
Autobusų stoties vadovai, Jei 
rengiasi kur nors keliauti, 
tai irgi kreipiasi į čigonėlę burė- 
Jėlę. Ši visą teisybę pasako.

A. Klikna 
(IŠ Stasio Prakapo 

į. ^kalendoriaus)

VIENAŠALIŠKOS INVESTI- 
GACIJOS

Jungtinio Amerikos Pabal
tiečių komiteto atstovai turėjo^ 
pasikalbėjimus su Valstybės de
partamento Europos skyriaus di 
rektoriumi John Davis ir Pabal
tijo skyriaus pareigūne Mildred 33 m. amžiaus. Pabrėžiama, kad 
Patterson. Pabaltiečiai pabrėžė, 
kad dabartinis Teisingumo de-

cijų įstaigos žinių rinkimas is 
sovietinių šaltinių apipe taria-

■ ■ ........ .... ■ ----- listus nesiderina su okupacijos
Todėl mes privalome jį išmin-; nepripažinimo politika ir yra la- 
tingai panaudoti: O laikas sru-! bai nepatikimas, kadangi Sovie- 
vena be sustojimo kaip kai- tų Sąjunga neduoda apkaltintų 
nų šaltinis — negrįžtamai.. gynėjams teisės pravesti nepri

klausomų, bešališkų tyrinėji 

! tas juos perspėjo apie Sovietą 
S-gos klaidinančių žinių sklei
dimą. Iš Pabaltiečių komiteto to
je delegacijoje dalyvavo ir. J. 
Genys, G. Meierovics ir J.

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
PITTSBURGH, PA.

ALTo vicepirmininkas Povilas 
P. Dargis pakviestas pagrindiniu 
fcdbėtoru vasario 20 d. ALTo 
skyriaus rengiamame minėjime 
/j.Uburgh, Pa.

KOT SPRINGS ALTo 
VADOVYBE

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Hot Springs skyriaus vąldybą 
wuo metu sudaro: pirm. Petras 
Muldetkis, vicepirm. Antanas 
Rubavičius, paemgimų vadovė 
Genė Gylys, sekr. Antanas Ber
tulis, iždin. Kostas Plepys. Re- 
visijos komisija: pirm. Antanas 
Kruklys, nariai: Vytas Tamošai
tis ir Pranas Švilpą.

* * »
ANGLIJOJE RŪPINASI 

ĮKALINTAIS LIETUVIAIS
Anglijoje 1932 m. pasirodė nr. 

2 leidinio “Freedom Call”. Jame 
iškeliama, kaip Maskva kliudo 
susijungti perskirtoms šeimoms, 
kap žiauriai Sovietų Sąjungoje 
kalinami kovotojai dėl žmogaus 
teisių, kankinant juos badu, šal
čiu, laikant karceriuose. Leidi
nyje daug vietos skiriama kali
namiems lietuviams: Mečislovui 
Jurevičiui; Viktorui Petkui, Ba
liui Gajauskui. Taip pat aprašo
mi daug nusipelnę Helsinkio 
grupės nariai: Ona Lukauskaitė- 
Poškienė, kun. Bronius Lauri
navičius.

* * $
LATVIAI UŽJAUČIA 

LIETUVIUS

Amerikos Latvių Sąjungos lei
džiamas- , biuletenis “Latvian 
News Digest” savo paskutinia
me numeryje specialiu straips
niu pagerbė atminimą Lietuvoje 
nužudyto kun. Leono Mažeikos,

jis buvo stiprus tikinčiųjų tei
sių gynėjas, pasirašė su kitais 
huo reikalu skundą Maskvai, pri 
mindami žmogaus teisių pažeidi
mus. Biuletenis taip pat prime
na ir anksčiau Lietuvoje nužu
dytą kunigą Leoną Šapoką. Taip 
pat pranešama, kad okupuotoje 
Latvijoje trejiems metams kalė
jimo nuteistas poetas, moky
tojas Alfreds Zarins, 58 m., ku
ris jau turėjo dvi širdies atakas. 
Nežiūrint jo trapios sveikatos, 
išsiųstas į kalėjimą 700 km. į 
šiaurę nuo Latvijos.

ALT informacija,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA laidotuvių KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

EUDEIKIS
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

Tel. 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

e
t

k

TeL; 652-5245

Drain and slice crab. Combine with celery and green onion. 
Blend mayonnaise, curry powder, sugar and lemon juice; 
toss with c. <b mixture. Chill. Cut melon into quarters length
wise; remove seeds and rind. Place melon quarters on salad] 
plates lined with greens. Spoon crab salad onto melon. Makes* 
4 aervhi*s.

package (6 to 8 oz.) 1/3 cup mayonnaise
frozen Alaska King 1/2 teaspoon curry powder
crab meat, thawed 1/4 teaspoon sugar

cup sliced celery - 1 teaspoon lemon juice
tablespoons chopped 1 honeyJew melon

green onion Salad greens

IMLIŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

AJMULAMSC 
PATARNAVIMAI

LiMaviŲ 

Aidėta vi ų 

Direktorių

STEPONAS C. LACK IK 8UNŪS 
(LACKAWJClj

2424 WiiST MM «T8K£i OteMc Mill
110»q SOUTHWEST U1UMWA1, rua* uMm, ii 174*4411

PETRAS BIELIŪNAS
<34S So. CALIFORNIA AVE Tep LAf<y«u« 1-3572

GEORGE F. RUDMINAS
JS1$ So. UTUANTCA AVE. Td.; YArdi 7-

**54 8a> ttALSIKD STREET

BUTKUS - VASAITIS



džiaugtis reikėtų
Kultmasinis sektorius iš gal

vos eina, kad jubiliejus būtų 
kuo įspūdingesnis, o tu slankioji 
nukabinęs nosL Ivg maišu trenk 
tas ir medituoji: "Praskriejo', 
prašvilpė, lyg viena diena, ii 
nebegrįš..

O visai be pagrindo.
Džiaugtis reikėtų, alsisvJki 

n an t su pilnu visokeriopų ne- 
sėkni ų, praradimų ir nerimo, 
vidinių prieštaravimų ir nusivy
limų pirmuoju penkiasdešimt 
nuciu ir įplaukiant į palaimin
gos ramybės užuovėją.

Žvmiai mažesnė tikimybė su 
sirgti tymais, skarlatina, kek^ 
liušu, kiaulyte, diflerija... Re
tesni dantų skausmai: ar gali 
gelti tai, ko nėra. Sakote, atsi
randa kildkių ligų... Kaip ne
atsiras? Pasitaiko, kad žmonės 
net numiršta antrame penkias- 
dišimtrietyje... Ar dėl to rei 
kia kelti paniką? Lyg to nepa 
sitaiko pirmajame...

Sakote, po taurelės karčiosios 
— depresija, košmariškos pagi- 

Stipresnės kavos širdis 
kefyrą! Visa

rios.
nepriima? O tu 
stiklinę vienu ir 
niai apsvaigsti. : 
tingai ikvėp’r 
mi L

nes nė nepajusite, kad ir jūs jau 
jais tapote...

Vytautas Daraškevičius
(Iš SI. Prakapo 1982 m. kai.)

Vyras — lyg smuikas: juo se- 
nesn s. tuo gražiau griežia. ..t

O gal tu moteris?
Tada n.t ši paguodėlė nerei

kalinga. Tyliai ramiai baigi iš
stumti mus iš visų pozicijų ir 
taip prispausti po’ padu, kad nė 
cypt. .. Amžiaus vidurkis beveik 
!0 metų didesnis. Šiuolaikinė 
penkiasdešimtmetė — tai Balza
ko trisdešimtn^tė.

Taigi užuojauta lik tiems, ku
riems loji palaimingoji užuovė
ja dar toli...

Tik jūs nenusiminkite: nė ne 
pajusite, kaip praskries, pra 
švilps, lyg viena diena, ir nesu

dedąs iš 6 lapų. Kaina su par
siuntimu — 12 dol.

Reklamoje pažymėta, kad 
uš;s kalendorius, siunčiamas pa
prastu paštu, z pasiekia adre
satus ir Lietuvoje”.

Užsukau Chicagos vidurmies- 
tyje į Kroch & Brentano kny
gyną. * platinantį ir tuos ka
lendorius. Pavartęs kalendorių,*- 

nusivyliau: nuotraukos nespal
votos, vaizdai (C) šabloniški, 
nieko lietuviško nėra. Ant ka
lendoriaus pažymėta, kad islei-

Menai. Ž«m4 — Pardavimui 
XSAL. ESTATE FOR SALI

KUmaU 
MAL 1STAT1 FOB SALI

PASKOLCS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSfMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7747

.. MhIo-
> paslap- 

. Jis toks 
norisi

• ji, I>ri-

£ • . ku-
Ln. \ r u vė-iau pra-
eikais pirmieji anūkėliai... Jie 
meili;i glausis prie tavo raukš
lių išvagoto veido ir taršys tavo 
skystas sidabrines gijas, lyg 
vešliausias garbanas.*..

žodžiu...

Tr , v . -paremti. Nuoširdi padėka už—Kazys čiurmskas is St. John,
Ind., rašo: "Siunčiu is viso $/0
— už metinę prenumeratą $10 — Prieš šventes, Biržėnų klu-
ir Naujiena paramai $30. Lin- has, per p. Indriūną, įteikė $15 
kiu visam Naujienų štabui sėk- Į Naujienų paramai. Dėkojame, 
mes ir ištvermės”. Dėkui už • 
nuolatinę paramą.

' —Edmundas Jasiūnas iš Mar- : prenumeratą vieneriems metams 
quette Parko, Chicagoje, pratę- J pridėjo $5 Naujienoms pa
šė prenumeratą vieneriems me- ■ remti. Dėkui už gražius 

mus ir paramą.

— Elena Bacevičius iš 
tersburg Beach, Fla., 
'^Siunčiu $50 čekį 1982 m. pre- 

likutis

— Jonas Staigys iš Pott Col- 
>rne, Ont., Canada, pratęsė

linkėji-

ne

Organize car pools W 
save gasoline.
Doni be a Bom Lewrf

tams ir pridėjo $20 Naujienoms 
paremti. Nuoširdi padėka.

— Antanas Dumčius iš Cicero, 
EI., lankėsi Naujienose, pratęsė 
prenumeratą ir pridėjo $10 Nau- į uumeratai atnaujinti, o 
jienoms paremti. Ačiū už vizitą ! Xaujieny reikalams.

paramą. j sėkmės toliau lietuvius
— Juozas Budreika iš Chicago, ‘ niuoti teisingomis

III., pratęsdamas prenumeratą t Dėkojame, 
vieneriems metams, pridėjo $15’ 
Naujienoms paremti. Dėkojame

St. Pe- 
raše;

Geros 
infor- 

žiniomis”.

: Chicagoje, Vilius Tnimpjonas iš 
Oak Lawn, Ill., A. Zailskas iš Ci
cero, III., Jonas Žemaitaitis iš 
Brighton Paliko, ir Jeronimas 
Zlioba iš Marquette Parko. Nuo
širdi padėka visiems. i

— Gen. T. Daukante jūrų šau
lių kuopos nariai, su vėliava, * 
š.m. sausio mėn. 24 d. dalyvauja 
Cicero jūrų šaulių rengiamame 
Klaipėdos Krašto atvadavimo ir < 
prijungimo prie Didžiosios Lie- ’ 
luvos metiniame paminėjime, ■ 
kurio programoje: 10.30 vai. ry- • 
to’ — pamaldos Cicero šv. Anta- ■ 
no lietuvių parapijos bažnyčioje 
ir po pamaldų —'parapijos sa
lėje akademinė dalis. Kviečiami 
visi kuopos nariai dalyvauti. 
Turintieji uniformas — daly 
vauja uniformuoti. -

dusi kokia tai Kezio b-vė, 744 N. 
Wells St, Chicagoje.

Labai charakteringa, kad A. 
j Kezio kalendorių Sovietai lei- 
: džia ok. Lietuvon siųsti. Kaž

kaip nenorom prisimena. labai 
nemalonios, prieš seseris metus 
(1976 m. gruodžio 12 d.) įvyku
sios masinės lietuvių demon
stracijos prie Jaunimo Centro. 
Jomis buvo išreiškiamas lietu
vių protestas prieš kun. A. Ke
zio organizuojamą sovietinių fil
mų iš ok. Lietuvos rodymą.Kun. 
A. Kezys netgi buvo paskelbęs

* (ir iki šiol neatšaukė) melagin
gą šmeižtą, kad “buvęs užpultas 
prie altoriaus”. Tuo savo žygiu 
jis labai daug prisidėjo prie erze
lio ir nesutarimu kėlimo lietu
vių visuomenės tarpe. Reikia; 
spėti, kad Sovietai jį laiko sau 
palankiu žmogumi ir, atsily
gindami už paslaugas, davė paš
tui sutikimą jo leidinius į ok.

• Lietuvą praleisti.

BUTŲ NUOMAVIMAS
• MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie J.ve. — 778-2233 «

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAT AMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC
? Skambinti tek 436-7878

2951 West 63rd Street v

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto teldtež. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
TeL 927-3559

*

•— Sekantieji skaitytojai pra- 
' tesė prenumeratą ir pridėjo po

— Leonardas Gogelis iš Briglu Naujienoms paremti: A. Ka- 
lon Parko, Chicagoje, 1 
Naujienose ir įteikė $25 Nauji
noms paremti. Jis taipgi .užmo- ’ -ųuette Parko, J. Palšis iš Gage 
Vėjo Alekso Lingaičio ’prenume- Parko, Jonas Šumskis iš Mar
ra tą vieneriems metams su $20 quette Parko, A. Stalicnis iš Port 
Quka. Nuoširdi padėka abisins j Coquitlam, B.C., Canada, M.

A x . ,T. . v. . .J Trapikienė iš Brighton Parko,— Dėkui Antanui Virkuciui is '
t

Į Cicero’, III., už prenumeratos/
pratęsimą ir $10 auką.

— Oswald Thiel iš Oak Lawn, I
HL, lankėsi Naujienose. Dėkui už 
vizitą, naudingus pokalbius ir 
$20 auką kalendoriui.

— Antanas Pleškys iš Mar
quette Parko, Chicagoje, pratę-!
sė prenumeratą vieneriems me- ‘
\ams ir paskyrė $55 Naujienoms

lankėsi Į Valiūnienė iš Marquette Parko, 
Chicagoje, E. Rožėnas iš Mar-

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

CLEVELAND, OHIO
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS

— 64 metų Lietuvos Nepriklau- Marquette Parke, 
somybės paskelbimo sukakties ------- -v.,
minėjimui ALTo Clevelando sky* S Su $15,000 pirkėjui proga 
rius intensyviai ruošiasi.

Minėjimas ivyks vasario 14 švariai užlaikytą .mūrinį namą, 
dieną 1982 met. DMNP parapi-{ nes pardavėjas duoda. paskolą 
jos auditorijoje. 4 vai. p.p.JPrieš Į seniau imamais procentais.

i .
g Statybai gražus sklypas

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
< 4445 So. ASHLAND AVt 

TeL 523-8775

Marquette Parke gauti labai

minėjimą abiejose lietuvių para
pijų šventovėse bus laikomosA. KEŽIO KALENDORIUS

5hsą ^ruodzio mene, i Jauni- progai pritaikintos pamaldos, 
mo Centre, o taip papt prie J.!
C. paparkuotiems automobi
liams buvo kaišiojamos rekla
mos, garsinančios A. Kezio (ne
pažymėta, kad kunigas jėzuitas) 
kalendorių. 1982 metu kalen- v * i
dorius esąs dvimėnesinis, susi-

Minėjime kalbės kun. dr. J 
Prunskis ir JAV kongresmanas 
iš Georgia valstijos Larry Mc- 
Doland, kuris priėmė pakvietė 
mą dalyvauti.

Meninę dalį atliks Clevelando 
vyrų oktetas Rito Babicko va- 
dovaujamas ir Kuprevičiūčiū— !

į Kristinos ir Ilonos pianas ir tri- 
5 mitas.
• Visi lietuviai kviečiami daly
ti mūsų istorinėje šventėje ir pa

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

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

! tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA > 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Prašom palikti savo telefono nu- 
merj automatiniame aparate.

Laikrodžiai ir brangenybė
Pardavimas Ir Taisymu 

2646 Wart m Street 
„ TeL REpublle 7-1M1

Kool-Aid’...On A Stiek
BRAND SOFT DRINK MIX

Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AID® Dissolve soft drink mix and

Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in water Pour into 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

plastic tee-ęube trays or
• small paper cups. Freeze 

until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

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

toj’o, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 pslM 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. 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 SI persiuntimo išlaidoms.

Dr.

38.00

83.00

82.00

17SI go. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

SUSIVIENIJIMAS LIETUATŲ AMERIKOJE
yri seniausia, didž’sush ir turtingiatyaa lietuvio tratemalinė ur- 

SinitacijA, lietuviams IštikLo! tarnaujanti jau per 62 metur

SLA — atlieka kultūriniui darbus, gelteti tr kitiems, kurio tuo? 
darbus dirba.

SLA — itaokėle daugiau taip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
todraudu nariams- •

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, SiA neieško pelno, ns- 
riarns patarnauja tik sarišalpos pagrindu.

Klekrierm lietuvis ir lietuviu drsugju giB 
Susivienijime apsidrausti iki 110,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, nekiančiai 

-aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai

— nikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: ui 
$ 1,000 apdraudos ruma temoka tik $3.00 metam*.

SLA — knopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkltė* 
j savo apylinkės SLA kuopų veikim jie Jum* 
mielai pagelbės l SLA įsirašyti.

Galite kreiptis fcr tiesiai t SLA Centru;
»ž 'a* >. ■

LITHUANIAM ALLIAHCt OF AMERICA
Mew York M. Y. 10CC1

M7 W. SL

---- ------- ----------- J

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano • ŠULO
remti auka laisvinimo pastan* teisėjo Alphonse
gas.

Minėjimo smulki programa 
bus paskelbta neužilgo prieš mi
nėjimą.

ALTo Clevelando sk.
InĮormacija

Sako, kad garsusis rusu poetas 
Puškinas buvo “nepraustaburnis 
bluznierius”. Prie moterų nesi
varžęs su žodžiais. Bet ir 
mes turime poetų Poezijos orbi
toje. Kai raidžių rinkėjas, pabai 
gęs rinkti poeto.knygą, paklau-

— Ar jau galas? — Poetas at
sakė:

— Galas yra privatus, o čia 
yra pabaiga.

— Ačiū Dievui, kad pasibai
gė, — atsakė rinkėjas.

e _____ ______________

Komplikacijos

Elzbieta: — Jau ilgą laiką tu 
vaikštinėji su Anupru. Kodėl g; 
judu pagaliau nesusituokiate?

Petronėlė: — Padėtis štai ko 
kia: kai Anupras yra girtas, tai 
aš nenoriu jd vesti, o kai yra 
blaivas, tai jis nenori susi
tuokti su manim.

PAAIŠKINO

— Kodėl moterys daugiau 
kreipia dėmesio j išvaizdą, negi- 
į išmintį?

— Dėl to, kad jas žino, jog vy
rai kvaili, bet ne akli.

— Turkija visą laiką vadė 
8600 milijonų metinę prekybą 
su Sovietų Sąjunga. Jeigu bus 
prekių, tai tą prekybą padidins 
30 nuošimčių.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoj*

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

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

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

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

— 1980 metais buvef suimtas 
Albert Tocco ir pas jį rasta 
$19.0OQ. Fe^aralinis teisėjas lie
pė teismui visus pinigus atiduoti 
savininkui. , v

“NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

WINTER 
OVERCOAT. 

f"~~~~\ z——4 ’ -x

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, HI. 60631 TeL YA 7-59M

Nrtary Rfclfe 7
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Mm>I«w«kL Tai. 254-74S 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* prs 

tymai Ir kitokį blankai

HOMEOWNERS POLICY
8. Ztpoli*. A«Mt 
J2O4/, W. Kth *t 
Everg. Park, 111. 
60642, - 4244654

S:ate farm f»?e Casoafty Company

■■"h — i ■ ii

AdvontM

GINTARAS P. CEPtNAS
Dtrbo vahLDdot: nuo 9 vtL ry> 

iki 6 viL vak. šeštadieni nro
9 y«L ryto iki 12 vai (L 

Ir pakai rusUrinu.
TU. 776-5162 arte 77M1W

’ 2649 West S3rd Street *

JOHN GIBAITIS t <
Advokatų įstaigą 

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

— Nėščia moteris gali gerti 
kavą, ji nepavojinga negimu
siam kūdikiui sako Harvardo 
universiteto specialistas dr. Ken
neth Ryan.

6 — Naujieno*, Chicago, 8, ID. Thursday, January 21, 1982




