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Laisvojo Pasaulio- Lietuviai,
Vasario šešioliktoji, nepriklausomos Lietuvos atstatymo šven

tė, kiekvienam lietuviui yra vilties, tvirto pasiryžimo ir didžiosios 
aukos liudjimas. Tai diena, • įpareigojanti-mus visus prisiminti 
tuos, kurie Lietuvos atstatymą paskelbė pasauliui, kurie dėjo pir
muosius valstybinio atkūrimo pagrindus. Tai drauge diena pa
reikšti pagarbą tiems, -kurie atidavė didžiausią auką, savo krauju 
pašvęsdami Tautds laisvę ir tuo būdu Vasario 16-osios auką 
pavertė, tikrove.

Jau daugiau kaip 40 melų 
Lietuva, nešdama sunkų okupa
cijos jungą, negali viešai minėti 
šios Tautai istorinės dienos. Ta- 
čiau, nepaisant' žiauriausių oku
panto kėslų j apgaule, jėga ir 
smurtu pavergtos lietuvių Tau
tos dvasia nepalūžusi, o jds tikė
jimas į laisvą rytojų, tebėra gy
vastingas.

Mūsų broliams ir, sesėms oku
puotoje Lietuvoje netrūksta nei 
galrosŲrieF ryžto kovoti ir aukd- 
tis.dėl.savo tautos ir pagrindinių

POTOMACO DUGNE RASTOS i 
ABI JUODOSIOS DĖŽĖS j 

WASHINGTON, D.C. — Tre-į 
čiadienio vakare Potomac upės i 
dugne narams pavyko surasti ; 
abi juodąsias dėžes, buvusias \ 
Boeing 737 lėktuve. Pradžioje 
narai tikėjosi bent vieną surasti 
uulūžusioje lėktuvo uodegoje, 
bet jos nerado. Nebuvo tos dėžės 
ir kapitono kajutėje.

Yųi pagrindo manyti,, kad 
lėktūvojS.utrenkSTMSS^v  ̂labai '

žmogaus teisių. Laisvojo pašau-' didelis, jei jis abi dėžes išmušė
lio lietuviai didžiuojasi tuo ža
vinčiu savtf tąutos atsparumu, o 
pasididžiavimą lydi parama Lie
tuvos išlaisvinimo pastangoms.

Vasario 16-tos proga Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas ir Tautos Fondas prašo, 
kviečia ir ragina visus lietuvius 
laisvajame pasaulyje dar stip
riau remti ir plėsti veiklą Lie
tuvos laisvinimo kovoje.

Dėkodami už paramą veiksnių 
darbams, o-^ypač už aukas Tau
tos Fondui, kuris finansuoja 
VLIKo veiklą /ir kaupia lėšas 
Lietuvos Laisvės’Ižde — laisvai 
nepriklausomai -Lietuvai, VLI- 
Kas pakartotinai jungia ir savo 
nuoširdų prašymą visiems lais
vėje gyvenantiems lietuviams: 
vsiada su nepalaužiamu ryžtu ir 
tikra viltim? siekti didžiojo’ tiks
lo — laisvės ir nepriklausomy
bės Lietuvai.

Dr. Kazys Bobelis 
VLIKo Valdybos pirm.

t 1►

Praeitų metų gruodžio 5 dieną St. Petersburg Beach bulvare įvyko didoka Pavergtų Tautų 
demonstracija, kurioje dalyvavo nemažas skaičius lietuvių, ukraniecių ir kitų tautų atsto
vų. Paveikslo priešakyje matome dr. A. Valienę, Kathy Kadars, A. šuįcienę, V. Kosciušką, 
V. Kleiviems, Aleną Bobulytę, Vytautą Plavicką, V. Vaičaitienę, L. Samulytę, Aldoną Bo- 

belytę, Mariją Petrą itienę, Oną Galvy dieno ir kt.

iš savo vietos. Vienas kitas pa
sakė, kad abi dėžės galėjo būti 
pavogtas. Tai ne- toks lengvas 
dalykas, nes, esą, apdraudos 
bendrovės galėjcU būti suintere
suotos jąs;gaųti. .-.T

Treeiądiėnį pavyko abi juodas 
dėžes rasti Potomaco -dumble.

juodos dėžės sveikos

Je'igu- jos nebūtų lurėjusids 
elektroninių pranešėjų, tai -var
gu, ar jas būtu suradę. Laimė, 
kad“jiidųjū dėžių”. signalai ,Krass^s ua“i‘uja
i - a j* • • a •_ ! maisto stokos. Jaruzelskis :

ŪKININKUS PARDUOTI JAVUS
ŪKININKAI NEGAUS SĖKLINIŲ JAVŲ, JEIGU 
NEGRĄŽINS VALDŽIAI TOKIO KIEKIO JAVŲ

, VARŠUVA.— Lenkijos minis- 
j terių kabinetas, pakėlęs duonos 
j kainas, nutarė priversti krašto 
ūkininkus parduoti valdžiai vi
sus turimus javus. Jaruzelskio 
vadovaujama vyriausybė, esą, 
žinanti, kad pas didesnius ir ►O w

i mažesnius ūkininkus dar yra r- i r J
i įvairaus javo. Dabartiniu metu, 
kai visas kraštas badauja dėl 
_ _ __ _____________ nori 
priversti visus ūkininkus- par
duoti valdžiai visas turimas 
maisto atsargas. Oficialus pra
nešimas nesako, kiek valdžia 
mokės už konfiskuojamus javus,

kreipė narų dėmesį į turijmą sig
nalų; laikrodį, nurodantį kuria 
kryptimi reikia ieškoti nemato
mos ^juodosios dėžės”.

Paaiškėjo, kad viena ir- antra
buvo apnešta storu dumblo bet ūkininkai bus priversti visus 
sluoksniu. Narai, prakasę dumb- javus suvežti į valdžios maisto 
lą, rado juodąsias dėžes. Viena' sandėlius.
gulėjo netoli lėktuvo uodegos, o 
antToji netoli lėktuvų nosies.

Abi juodosios dėžės buvo at
rastos, iškeltos iš Potomaco 
dugno- ir išvilktos į paviršių. Spe
cialistai galės jas atrakyti ir pa
siklausyti, kas jose yra.

Valdžia nepajėgė sudaryti 
javų atsargų

Lenkų vyriausybė jau praeitą 
rudenį norėjo sudaryti dideles 
javų atsargas, bet jai nepavyko. 
Dabar aiškėja, kad. vyriausybė 
norėjo’ sudaryti 3.6 milijono to
nų javų. Maistas jai buvo reika
lingas kariuomenei, ligoninėms, 
bet buvusi vyriausybė tesupirko 
tik 1.4 mil. tonų javų.

Ūkininkai turėjo turėti javų, 
bet jie neskubėjo parduoti javų 
vyriausybei. Ūkininkai vežė ja
vus j savo aruodus ir laukė ge
resnių laikų. Dabar krašte jau
čiamas badas, todėl valdžia gal
voja apie priemones išgauti ’š 
ūkininkų turimas atsargas.

Dabar irgi aiškėja, kad Soli 
darumo unija padarė kelis svar

REHCIA GINKLUOTI*? 
GINKLAMS MAŽINTI

1982 m. sausio 21 d.

— Italų policija sausio 9 die
ną rado planą užimti Romos po
licijos centrą. Policija pasiruošė 
teroristus išnaikinti, bet jie ne
puolė.

Donations & Corresp. to be mailed to:
P. O. Box 21073
Woodhaven,'N.Y. 11421

Juozas Giedraitis 
Tautos Fondo v-bos pirm.

O O

— Adlai Stevenson pareiškė, 
kad jis nenor4tų nužudyti nu
teistuosius, bet, jei būtų reikalo, 
tai jis sutiks.

Sausio 22: Vincentas, Skaistė, 
žvalgai lis, Vyngaudas, Gergailė.

Saulė teka 7:11, leidžiasi 4:53.
Oras debesuotas, gali snigti 

ar lynoti,
* -d -- -A -- — -4- -ė

Caspar Weinberger "

Gynybos sekr. Caspar Wein
berger vakar pskė pastatyti 
pačius naujausius ir grei
čiausius C-55 kovos lėktu
vus, kurie kainuc's 52 bili

jono dolerių. Juos vartos 
Amerikos lakūnai.

’Į* -

Tvirtinama, kad valdžia yra 
pasiryžusi atimti iš ūkininkų 
turimas mėsos atsargas. Pirmon 
eilėn bus atimti kumpiai ir laši—J bins žingsnius maisto atsargoms 
niai, jeigu dar turi.

Vartos prievartą prieš 
ūkininkus

sudaryti. Darbininkai išreikala
vo, kad komunistų partijos narių 
šeimos negautų jokių maisto 
priedų ir privilegijų.

Iš trečiadienio vakarą paskelb
to- valdžios pranešimo matyti, 
kad dabartinė vyriausybė yra 
pasiryžusi vartoti prievartą prieš 
ūkininkus. Jeigu ūkininkai ne
norės savu noru nuvežti javų at
sargas į valdžios nurodytas vie 
tas, tai valdžia krės visus ūkius 
ir rastas javų saujas konfiskuos, 
o pačius ūkininkus varys į prie
vartos darbo stovyklas.

Jaruzelskio valdžia aiškinasi, 
kad ji buvd priversta imtis to
kių griežių priemonių prieš ūki
ninkus, nes kitos išeities ji ne
turinti. Sovietų valdžia paskoli 
misi Lenkijai dolerių ir prižadė
jo duoti maisto, bet dabar aiš
kėja, kad Sovietų nukišto atsar 
gos y-ą gerokai sumčdėjusicfe.

Nrfo vasario 1 dienos iki ba
landžio pabaigos ūkininkai galės 
nusipirkti po 220 svarų sėklinių 
javų, bet jie privalės atvežti 
valdžiai 220 svarų javų maistui.

WASHINGTON, D.C.—Prezi
dentas Resganas pareiškė įsiti
kinimą, kad tarptautinė padėtis 
yra labai bloga. Krašto vadovy
bė nieko nedarė, kai Sovietų 
Sąjunga visą laiką stropiai gink- 

( lavosi. Rusijos gyventojams 
daug ko truko, bet Sovietų val
džia gamino didžiausius kiekius 
įvairių karo ginklų.

Padėtie pasitaisys tiktai tuo 
atveju, jei .gerai apsiginkluosi
me: Turime pirma išleisti dido
kas sumas ginklams, o vėliau 
galėsime kalbėti apie ginklų 
mažinimą. Dabar negali būti jo
kios kalbos apie ginklų mažini
mą, nes būsime pavergti ir iš
naudojami.

Išleidę dideles sumas naujiems 
ginklams, galime turėti vilties 
nusiginkluoti, — baigė savo pa
stabas prezidentas.

NUTRŪKO AUTOMOBILIŲ 
UNDOS DERYBOS

DETROIT, Mich. — Automo
bilių unijos darbininkų pirmi
ninkas Douglas A. Fraser trečia
dienį pranešė, kad jo vesti pasi
tarimai su General Motors bend 
rovės vadovybe visai nutrūko’.

General Motors pasiūlė unijai 
sumažinti penkiais doleriais at
lyginimą už darbo valandą, bet 
unijos lafbininkai nesutiko. Jie 
būtų sutikę sumažinti pusę siū
lomos sumos, bet ne $5. Tada 
bendrovės vadovybė pranešė, 
kad ji perkels gamybą į kitą 
miestą, kur turės mažiau mo
kėti už darbą. Gali kartais iškel
ti gamybą į užsienį, kur darbo 
jėga daug pigesnė.

Darbininkai labai nepatenkin
ti, nes nežino, ar kada nors bus 
pradėta Detroite automobilių 
statyba. Iš viso atleisti 227,OOfr 
darbininkų.

— Į Chicagą kasmet nelegaliai 
atvažiuoja apie 10,090 žmonių 
iš įvairių Pietų Amerikos vals
tybių.

-— Gynybos sekretorius Cas
par Weinberger leido pastatyti 
dar 11 greituosius lėktuvus 
(3-55. kurie kainuos apie $5.2 biL

— Teisėjas Prentice Marshall 
uždraudė policijai be įsakymo 
suiminėti nelegaliai atvykusius 
pietų amerikiečius.

WASHINGTON, D.C. — Pen-- 
kios Europos valstybės yra pa- 
siiyžusios paVlėti badaujančiai 
lenkų tautai ir smarkiai perse
kiojamiems Lenkijos darbiniu-' 
kams, ipareiškė Charks Z. 
Wick, tarj)tautinid susisiekimo i 
direktorius.

Lenkijos darbininkai neruošė 
jokio perversmo, nesikėsino» 
prieš komunistinės Lenki jos vy-

I riausybę, neardė susisiekimo 
priemonių, bet Karių komitetas

• Lenkijai gelbėti, vadovaujamas 
premjero gen. V. Jaruzelskio, 
paskelbė karo stovį, panaikino 
pagrindinių žmogaus teisių įsta
tymą ir pradėjo areštuoti Len
kijos darbininkų vadus. Pirmie
ji smūgiai teko Solidarumo uni
ją sudarantiems darbininkų vei
kėjams.

Jaruzelskis paleido’ iš slovyk- 
, lų apie^4,000 nekaltai suimtų 

Solidarumo unijos dkfbinihku. 
tačiau šiomis dienomis jis suėmė 
kitus keturis tūkstančius.

Vyriausybė paskelbė, kad į 
švenčiu metu Solidarumo unijos 
darbininkai ir visi kiti sostinės 
bei kitų miestų gyventojai gali 
visą naktį laisvai vaikščioti, po
licija niekam nieko* nesakys i. 
neareštuos. Areštai prasidėjo, 
kai šventės pasibaigė. Policija 
suėmė kelis šimtus lenkų darbi
ninkų ir išvežė į laukuose ap

* tvertas stovyklas. Paleistiesiems 
bylų nesuspėjo ’ sudaryti, bet 
naujai suimtiesiems ruošia by
las ir alidifo" teismui.

Tarptautines informacijos di 
rektorius Wick pranešė, kad šių 
metų sausio 30 dieną drganizuo 
jama Tarptautinė lenkų darbi-Į kas, palaikęs ryšius su Lenkijos 
ninku diena. Vakarų Europos 
veikėjai įsitikino, kad Lenkijos 
darbininkai buvo susirūpinę de
mokratine Lenkijos santvarka i; 
krašto laisve.

Solidarumo Dieną per sav' 
kraštų didžiąsias radijo' stotis

Į kalbas pasakys:
1) Vaskarų Vokietijos kanele 

ris He’mut Schmidt, įtakingas 
vokiečių ekonomistas, sočia Id e-

I mokratų partijas veikėjas ir 
j Lenkijos darbininkų, sudariusių 
5felidarutno 4>nijn, draugas;

2) Margaret lliatcher. Did/io 
Britanijcs premjerė, britų !

knservatorių partijos vadovė < 
yra įsitikmusi, kad dabariiniu 
metu Lenkijai gali padėti darbi I 
ninkai, susiorganizavę į Solida j

WASHINGTON, D.C. — Bu- 
i vo tikėtasi žinių apie Boeing 737 
i lėktuvo įkritimą į Potomacą, bet 
i juodosios dėžės jokių žinių ne
suteikė. Susidaro įspūdis, kad 
abu lakūnai nieko nežinojo apie 
artėjančią nelaimę.

Lakūnai, pastebėję artėjančią 
■ nelaimę lėktuvui ar jiems asme- 
• niškai. kartais turi progos tarti 
žodį kitą, bet šį kartą magneto 
fonas nieko neįrašė. Yra pagrin
do1 manyti, kad nelaimės jie ne
nujautė, jos nematė ir.nieko ne-- 
užrekordavo. Magnetofono įra
šuose nėra jokių lakūnų nuste
bimo žymių.

Spėliojama, kad lėktuvas, ne
pajėgęs pakilti reikalingon aukš- 
tūmon, taip smarkiai trenkė į 
tilto kraštą, kad daugelį lėktuve 
buvusių žmdnių užmušė iš 
karto.

-- Trečiadienį Gvatemaloj bu
vo nušautas ICdgard Paima 
Lam, vadovavęs maištininkų 
grupei.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $375.

rūmo uniją;
3) Kaase Wiiloch, Norvegijos 

socialistų demokratų partijos va
das, palaikęs ryšius su Lenkijos 
darbininkais, susi organizavu
siais į Solidarumo uniją;

1) Francisco Pinto Balsemao, 
Pęrtugalijos premjeras, socia’is- 
tų demokratų partijos pirinmin-

Solidarumo unijos veikėjais. 
Nuo praeitų melų lapkričio mė
nesio Portugalijoje apsigyveno 
Lenkijos Solidarumo unijos at
stovas, palaikęs ryšius su lenkų 
žvejais ir į Rytus plaukiančiais 
lenkų jūreiviais, ir

5) Wilfried Martens, Belgijos 
darbininkų unijos veiklus narys, 
palaikęs ryšius su Amerikos ir 
britų kariais, pasiruošusiais iš
laisvinti Europą nuo nacių.

Yra pagrindo msnyti. kad iki 
sausio 30 dienos prie Solidaru
mo Dienos prisidės dar visa eilė 
įtakingų Vakarų Europos veiks
nių. Dar didesni jų skaičius 
būtų Rytų Europoje, jeigu oku
pacinė Sovietų valdžia ir polici
ja jų nebaustų.

Savaitės pradžioje pūtęs smarkus vėjas apgadino parištus lengvus lėktuvus?
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Reda«uoU PRANAS SULAS

HAMILTONO PENSININKAI TAIP SUTIKO
NAUJUOSIUS METUS

HL’Yhk no Lh tuvių Pensinm-;
rnjujų Metų suti- 
1982 m. sausk 
parapijos salėje.
mažas skaičius

n ą -urcngc 
r. ėn. 7 dieną 
Atsenką ne 
pensininkų.

Kaip m visuomet, stalai bu
vo apkrauti skaniais užkan
džiais: netrūko ir tauriųjų gė
rimų. Visi buvo patenkinti ir 
draugiškai tarp savęs kalbėjosi.

Du pensininkai lūpiniais ar- 
monikėliais pagrojo keletą dai
nelių.

Pirmininkas palinkėjo geros 
kloties ir davė keletą humoris
tinių patarimų. Jo linkėjimas 
buvo, kad šiais metais tie pen
sininkai. kurie bankuose turi 99 
tūkstančius dolerių, pasiektų 
penkių nulių sumą.

Jo humoristiniai patarimai 
taip skambėjo:

’ a) Jei vasaros metu daioma 
išvyka ir pasamdomas autobu
sas. važiuokit tik tuo atveju, jei 
išlaidos bus apmokamos iš klu- : 
bo kasos. Važiuodami neimkite j 
jokių užkandžių. Geraširdžiai j 
jus pavaišins. i
b) Nelankykite jokių parengi-

mų, kur reikia pirkti įėjimo bi- , 
lietus. Mėginkite įsprukti pre • 
duris nepastebėti.

c) Neskaftykite jokių knygų/* 
ypač jei reikią .patiems jąs nosį-1 
□irkti.j Žinokite, k«'id geri^usia: 
skaitoma—tai banko knyggelė l 
Jei įoje didesnis skaičius skąit- 
imių, tai smagiau skaityti.

d) Užmirškite tuos, kūne 
jujns ką^ nors paskolino. Tačiau 
neužmirškite tų, kurie yrą jums 
skolingi.

e) Lankykite sergančius savo 
klubo narius ir nuneškite gėlių 
tik iš savo darželio paskin
tų. Po to nepamirškite už pa
dovanotas gėlės parašyti klubui 
sąskaitą,

f) Jei norite klube turėti dau
giau narių, tai panaikinkite na
rio mokesti ir padidinkite neap
mokamų išgėrimų skaičių. Ne- 
reikalaukite iš narių jokių įsi
pareigojimų, nes visus darbus 
turi dirbti tik valdyba.

Toki humoristiniai klubo 
m-’ninko linkėjimai, visus 
nūs gana jaukiai nuteikė.

K. Jurgelys

pir-
na-

AR REIKIA DIRBTI PENSININKUI?
Kai amerikietis eina pasivaik

ščioti. tai daro ne dėl to; kad pa- 
sigrožėrų gamtą, bet kad nusi- 
kratvfii ■ chotesteriolio.

terialnėms. vertybėmis.
Senas Gelt. Oliuksą

Brooklyn, N. Y.

Bostono Lietuvių Tautinių šokių grupė, vadovauta Onos Ivaš kienės, J957 melų birželio mėn. 30 dieną atvykusi į Chicagą ir 
šokusi Pirmojoje Lietuvių Tautinių šokių šventėje.

SOC..SECURITY ĮSTAIGA AIŠKINA, KAIP APMO- JŪS KLAUSIATE

— Svarbų įsidėmėti kad Me
dicare pacientai dėl padarytų 
klaidu, užpildant formas, negali 
gauti. sąskaitų, apmokėjimo, —

distrikto menadžeris.
— Jeigu paciento gydytojas 

arba reikmenų pristatytojas pri
ima užsakymą, suteikia ligoniui 
reikiamą pagalbą, tai. pastarieji

MES ATSAKOME NURAMINO

Viena anketa įrodė, kad daug 
buvusių plieno darbininkų — 
pensininkų pirmais poilsio me^ 
tais aistringai gaudė žuvis, ta
čiau vėliau toji promoga jiems 
nusibodo.

Šocialogai mano, kad tą prob
lemą galima sutvarkyti. Kodėl 
girdi, tas asmuo, kuris 10 metų 
dirbo baldus, negalėtų pats sa
vo rizika, dirbant tuos baldus 
rūbų pataisymais, jei tas dar
bas apsimoka.

Carlyle, darbo revoliucijos 
filosofas, tvirtina kad vienin
telis kilnus dalykas yra dar
bas.

Neseniai (lailupo anketa pa
tvirtino, kad 10 mil. amerikie
čių sunaudoja savt> laisva •lai-

muzikai. Kiti milijonai gilina 
savo mokslą .arba skaito, taip, 
kad knygų leidykos per 10 metų 
išleido 115 procentų daugiau 
knvgu. * 4.

) PLAN ADOJE APMOKESTINA 
IR.DIRBANČIŲJŲ PRIEDUS

Naujasis Kanados biudžetas 
pareikalavo į apmokestinamą už 
darbi įtraukti darboviečių pri
vilegijas darbmininkams bei tar
nautojams.

Didžiosios unijos daug kur bu
vo išsikovojusios, kad darbovie
tės privačiais planais papildytų 
sveikatos drauda ir netgi įvestų 
nemokamą dantų gydymą. Ta 
papildoma sveikatos drauda daž 
niausiai liečia nemokamus vais
tus. Dabar tokios privilegijos tu
rės būti įtrauktos į darbininko 
ar tarnautojo'uždarbį ir gerokai 
cadidins pajamų mokestį.

Kanados unijų vadai prana
šauja. kad jiems dabar teks rei
kalauti žymiai didesnio atlygi
nu padidinimo savo 
prarastos privilegijos 
padengti.

Ontario susisiekimo
vių tarnautojai lig šiol gaudavo 
nemokamus bilietus savo kelio 
nėms. Dabar tu bilietu vertė 
•cip pat turės būti įjungta į al
gą.

“CP A;r” bendrovė, reaguo- 
kracte ir maži pensijų padidi- j dama į ši biudžetinį nutarimą, 

jų j oranecė. kad ji sustabdo nemo
kamu bilietu išdavimą visiems < t v
Kanados ministerių kabineto na
ršams ir zymic-'ems federacinio

lavimą (pretenziją —- claim).
Kitu atveju, pats pacientas 

privalo užpildyti reikalingą for
mą, vad. “Patient’s Request for 
Medicare Payment (forma 
14905). .

Viena daugiau pasitaikančių 
Medicare sąskaitų apmokėjimo 
priežasčių tai trūkumas smul
kaus tų sąskaitų aprašymo.

Medicare sąskaitoje būtinai 
reikia nurodyti šias, informa
cijas:

< pilnas kiekvieno patamavb
. mo aprašymas, arba patiekto pa
tarnavimo anafcas, j

•• dabi ir gavimo priemonė, 
patarnavimo ar priemonės | 

patiekimo aprašymas,
; *5 kiekvieno-patarnavimo ar 
prjemonės kaina,

gydytojo arba patiekepo vai 
das, pavardė, kurie, darbą įvyk
dė, ’

• paciento vardas, pavardė ir 
pilnas sveikatos apraudos pre
tenzija (claim),

nariams 
išlaidom^

bendro-

Aišku, kad ttd neliečia tų pen
sininkų. kurie kovoja su skur
du, o tokių yra inilijt nai šiame

KL. Prieš 13 metu vedžiau 
jauną merginą. Mudu gerai su
gyvenome aj>ie 7 metus, o ppo 
to ji padidino savo kūno svori 
dvigubąt Nors ji kreipėsi į ke
letą medicinos gydytojų pagal
bos, bet niekas jai nepagelbėjo.

^jau apmokėti, todėl nustojau 
daug pinigų. Netekęs kantrybės, 

ja£ pasisalinau ir nemanau grįžti 
Įsu ją gyventi kartu. Dabar esu 
.blogoje padėtyje. Man jos labai 
gaila, bet aš beveik gėdijuos) 
su ja kartu vaikščioti dėl'jos vis 
didelio svorio. Bijau, kad ma
nęs žmonės neapkaltintų, kad 

e . . .. , .. i esu blogas žmogus. Dabar aš* jei galima, nurodyti ligos . , .,. . t sveriu 150 svaru, o ji sveria dvi-
“ r pr> Petitas I ^bai. ^S^u-Aš ją raginu, kad

ji. dėl tos priežasties užvestų 
; ' . ; . " -divorso bylą, bet ji griežtai at-

‘ sisakd. Ar. aš laimėčiau bylą, jei

ji. dėl tos priežasties užvestų

apsunkinami žmonės jų sunkiau- j tokią skyrybų.bylą užvesčiau? 
siose gyvenimo dienose. Būdin- j 
ga, tie mokesčiai apsunkina vi
dutinę klasę, kurf sunkiu darbu 
šį tą yra susitaupiusi “juodajai 
dienai” bei senatvei, bet, esą, ir 
tą valstija atima jų mirties at
veju. Mirusiojo žfriona, jo vai
kai. esą nuskriaudžiami netei-

Kazys N.

\ ATS. Jūs smulkiai išdėstėte 
skyrybų priežastį. Turiu jums 
pasakyti, kad, vedybos yra lega- 
liškas aktas, tai yra sutartis, kon 

•'raktas. Tokios, sutartys sudary
tos tarp dviejų asmenų, reikalui 
ištikus, ji gah būti- sulau-* 
žoma. Bet vedybų sutartyje da
lyvauja trys asmenys. Jūsų at- 

;veju—vyras, moteris ir valsty- 
_ _ - prašoęii - kreiptis į| bė. Jūsų aiškumui štai kas įsi-

džiamų rūmų ir Illinois guber- ? House Revenue Committee at dėmėtina. Prieš verybas, jūs iš- 
.natoriaus bus pasirašytas. , the State Capitol, Springfield, gildote valstybės nustatytus rei- 

Pasak atstovo Topinkos sampra ’ ^L 62706. Taip pat tuo reikalu įalavimus. Pv., turėjote duoti iš- 
lą. paveldėjimo mokesčiai yra 'galima rašyti laiškus ir atstovui p irti savo kraują, turėjote nueiti 
neteisngiausi. kokie tik gali būti J P. Topika šiuą. adresu: 6924^ į miesto savivaldybę, vedybų

DĖL PAVELDĖJIMO MOKES-;
ČIŲ PANAIKINIMO ’

Illinois valstijos atstovas July 
B.Topinkos pasiūlytas bilius bus i
‘ektą. pagal kurį siūloma panai- į 
kinti paveldėjimo mekesšius.

Tenka pastebėti, kad panašus! 
įstatymo projektas buvo pasiū- į 
lytas ir preitais metais, bet tas; . • . ._x .2 t . c. ! smgais paevldejimo istatyamis-biLus nuvo atmestas Illinois Se- • r v
aate. šiuo metu tikimasi, kad J. j Tie asmenys, kurie nori, kad 
3' Topikos pasiūlytas bilius bus paveldėjimo įstatymas būtų pa-

: priimtas abiejų įstatymus lei< naikintas, prašomi .-.kreiptis

visame pasauly. Tais mokesčiais, Cermak Rd., Eerwyn, IL 60402.
Telef. 795-2166./

Suinteresuotas Kaimynas J.

niniai, infliacija siaučiant, 
padėties nepagerino.

Tačiau lieka faktas, kad vis I 
dėl to turint daug laiko ir jį tin- j 
kainai išnaudojant, mūsų civi- j parlamento atstovams/ Jie d 
lizacija gali praturtėti žymio-1 bar galė> naudotis tjk valdine&Jr bendrovės tairaulojair^. 
mis tiek dvasinėmis, tiek ir ma. | Air Canada” bendrove. 3 (Iš T. Ž.)

Ryšium su šiuo biudžeto pa- j 
1 ragrafu valdžios sluogsniuose! 
buvo prasitarta, kad į ministerių ’ 
ir parlamentarų algas nebus įt-| 
raukti tik valdinių kelionių bi-; 
lietai, o privačioms kerotiems’ 
jie praras lig šiol turėtą p:ivile-Į 
ria. ■ j,

USP Air ’ bendrovė reikalaut! Tarp speigu, pusnių, išblaškyti 
į ja. kad būtų aiškiai paskelbtas' Vergijoj kenčiat ęiltį Jūs,

■-siamų mokestis už nemoka- Numirus bado mirtimi ten, 
nrus bilietu s v. 1 'i'.r 2- ž ' onėms Ar kas lankys bent jūs kapus?* 3 " I

I
j

I Š V E ž T I E S I E M S

Man sieloj gimė didis skausmas. 
Lyg piktos audros debesy.
9 ilgesys man širdį drąskė: 
—Kur broliai treintiniai visi?

smų, isbi; 
šaltį Jūs,

JKL. Aš rengiuosi apsigyventi 
poilsio namuose.Malonėkite man 
nurodyti tokių namų adresus, 
kur yra šiltesniam krašte ir ko
kia jų kaina ir ar visada jie pri
einami ir ar pilnas aprūpinimas 
Arizonoj ar kur kitur.

Su pagarba George T+
ATS. Tamstos prasomir poilsio 

namų šiltose vietovėse mes ne
turime. Patariame kreiptis į Flo 
ridos, Arizonos lietuvių draugi
jų vadovybes, kurios jums galės 
tuo reikalu suteikti žinių.

Tėvas: Sveikinu tave, dukre
le, gimtadienio proga. Tau kaip 
dovaną įteikiu perlų šniūrelį.

Dukra: — Ačiū labai, tėveli! 
Bet ar žinai, kad perlai reiškia 
ašaras?

Tėvas: — Nebijok, dukrele; 
tie perlai yrą. falšyvi.

*
klausoNe visada

— Kiekvienas vyro amžius, 
nepaisant į metus, yra linkęs 
prie meilės..

— TĮaip.'-bet ar meilė linksta 
jopusėn, tai kitas klausima^

* .♦ *
MIRTIES?^®
’ - - - į

— Nuo ko' mirė faVo dėdė?
— Dėl nuomonių skirtumo.
— Ką, ar jis susimušė su 

kuo nors?
— Jis manė, kad yra sveikas/ 

- o gy dytojas manė, kad jis ser
ga.

*<-Tsl

* * *
KAS JAM PATINKA

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

Jūsų
turtingu, švelniu, siūlančiu, clqg^itiWif, 
Martell Cognac skcHHM nuoJTTjy.rnt

O kai žrnon&tMfrjfyįdi ka-nor*. vergina, 
jūs žinote, kad tai yrą febai gerą,

'weeks.

Tik* laisvės vHty^|h<Fpaguos gal. 
fįid vergija greit sutrupės 
Ir saulė laisvės pasiilgtosios 
Vėl užtekės iš po nakties;

: Snięgąs- pūkas?
įkrenta tyliai iš^ušų.
i Snaigės trapios, kritalįnęs 
j Mirga tūkstančiaįs šviesų, 
t r v ..

Suaigąs skraido lyg plaštakės 
Tarp pavasario žiedų, 
0 už trumpo vieno mirksnio 
Jos nusirita lasu.

igu, švelniu, MldaF 
?ll Cognac ^Baltos, baigės skrenda, lekia .. - 

į Štai jų Jau nebemątai- 
i Vėjo šokyje pracHriįstą. < 
I Tartum rytmečio sapnai.

Algrfdaji Budrėckas

( Iš Algirdo Budrecko — Prie 
Tėvynės Aukuro poezijos 
rinkinio).

•skyriuje įsirašyti tik tada gavo
te leidimą atlikti vedybų cere
monijas. Jei jūs norite skirtis, 
tai jums teks prasyti teismo, 
kad jus ištuoktų. Panašiame at
veju ję valstybės įstatymai ne
leistų jums išsiskirti, nes nėra 
rimtos priežasties skyryboms.Ta 
čiau yra išimčių, Jeigu jūsų mer 
gina prieš vedybas būtų jus ap
gavusį, pvz., būtų turėjusi pa
slėptą lįgą* tada įstatymai leistų 
jums skirtis. Valstybės įstaty
mai yra logiškai pritaikyti žmo
nių gyvenimui, Pvz., susituokęs 

rismu6, po kelių metų negali sa
vo žmonos išskirti iš šeimos, be 
valstybės sutikimo. C. K

Vilniuje išeinančiame komu
nistų žurnale “švyturys” pa- 

t tiektas vieno kolūkio, Jonavos 
apylinkėje, susirinkimo proto
kolas: t

1) Knygvedys Jurgėnas pakri
tikavo kolūkio direktorių.

2) Knygvedys Jurgėnas lapo 
atleistas iš savo pareigų ir su 
juomi atsisveikinom.

— Nežinau
lis,- ar dantų gydytoju ar ausų

ant ko specializuo-

— Geriau dantų, nes dantų 
yra 32, o ausys tik dvi.

Hlname oruode ir kiaulė ge
ra gaspadinė.

Dėdė pasodino Vincuką ant 
kelių ir sako:

— Tave asilu pajuodinsiu.
Pabuvęs klausia.
— Kaip patiko asilu joti?
— Patiko, bet norėčiau pajo- 
ant tikro asilo.

* * ❖

GERESNĖ SISTEMA
Gautame iš “tarybų” Lietuvos 

laiške parašyta štaf kas:
“Jūs ten laužote galvas, kas 

.bus. išrinktas sakančiu JAV pre
zidentu. Pas mus šiuo atžvilgiu 
yra daug geriau. Mes jau prieš 
balsavimus žinome kas laimės 
rinkimus...*’

Jfc $
ĮSPĖJIMAS VALGYKLOJE

Viename Baltimore, Md., res
torane yra iškabintas toks, užrar 
šas:

ti

“Peiliai ir sakutės nėra vaistai- 
Neimkite jų po valgio.”

see us for 

financino 
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KELEIVIO ARCHYVO REIKALU
S. m. sausio 5 d. Drauge yna 

paskelbtas ilgesnis t>traipsnis 
apie garbingos atminties prel. 
F.Juro įsteigtą ir dabartiniu me
tu Liet. Katalikų Mokslo akade
mijos tvaikomą Amerikos Lie 
tuvių Kultūros Archyvą — Alką 
Kaip visi žinome, paskutiniuoju 
metu Putnam^, Conn., esančio 

-Alkos archyvo patąlpos buvo 
žymiai praplėstos ir ‘sumoder
nintos. Praplėtimo darbam^ Al
ko rėmėjai suaukojo 165 tūkst. 
dolerių.

Dėmesį atkreipė žinutė, kiid 
Alkos archyve esantieji spaus- 
diniai bus įjungti į kongresinę 
katologavimo sistemą. Vienos 
knygos užkatalogavimas kai
nuos apie 3 dol. Jei daleiskime. 
kad Alkos archyve yra apie 
tūkst. ar daugiąu spausdintų, 
katologavimas kainuos >irš 
tūkst. dol. (!)
Dar gyvas būdamas, prel.

Juras man yra nusiskundęs> kad 
lietuviai Alkos archyvu labai 
mąžai domėjosi (tai buvo 1972 
getais, man lankantis Putna- 
me). Ar nereikėtų katologavimą 
atlikti “ukkiiu būdu’\ kortelių 
forma ?Toks katalogavimas prak 
tiškar teveik nieko nekainuotų, 
jei atsirastų vyresnio amžiaus 
lietuvis,, kuris paaukotų šiam 
kįlniam tikslui -savo Jaisvalaikį. ’ 

\ Kita žinutė/ kuri atkreipė ma- 
' no dėmesį, tai užuomina, kad 

Alkoj esąs sukrautas “Keleivio” 
ląikhaščio arcnyyas, \kjięį /pama
žu tvarkąs, kun/' KraWusk^s. 
Kaip žinome, ‘‘'Keleivis'’, lankgs

20

60
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STASYS KIPŠAS

II

.lackuo Sonda, pr.ešpaskutints Keleivio redaktorius, dr.. Ęjjus Grigaitis, 
Naujienų redaktorius, ir Stasys Micheisęnas, Keleivio steigėjas ir.ilgametis

-redaktorius. Nuotrauka traukta “Keleivyje”, prie Maikio ų- Tėvo.

Amerikos lietuvius ištisus 74 
metus 1979 m. gegužės 15 d. iš- J 
leido paskutinį numerį ir buvo 
uždarytas/ Leidėjų pranešime 
prenumeratoriams buvo pasa
kyta. kad uKeleivis’’ hugė savo 
kelionę, nebegalėdamas pakelti 
ęunkią finansinę naštą, iščiulpu
sią visas iš senų laikų turėtas 
atsargas.

Per tris ketvirtis šimtmečio, 
ųKelehno” archyvuose buvo su
kaupta labai daug Amerikos lie
tuvių istorijai svarbios medžia
gos. Pats laikraštis buvo dau
giau socialistinės pakraipos, ank- 
sjtyvesnĮosios išeivijos labai mė
giamas. Tvarkant jo archyvą 
dvasiškiams, gali atsitikti, kad 
daugelio praeities dokumentų 
warba nebus tinkamai įvertin
ta, ir, kas atrodys nepakeliui, 
gali atsidurti sąšlavyne. Kadan
gi archyvas jau ten pateko, be-1 
lieka tik turėti viltį, kad taip j 
su “Keleivio” archyvu neatsi j 
tiks.

Krm^teko skaityki, ten pat 
Putcame prie Alkos archuvo gy
venančio dr. Ant. Kučo anglų 
kalta parašytą knygą “Lithua- Raseinių Pilnos pakeles su
ntans in America” ’(Lietuviai 
Amerikoje), tas galėjo pastebė
ti didelį tos knygos vienšališku- 
mąneobjektyvumą, net prasilen
kimus su tiesa, kas labai sumen
kina knygos mokslinę vertę. Ti
kėkimės, kad Liet. Katalikų 
Mokslo akademijos atstovai bus' 
didesni tolerantai.

roję, nors prieš akis stovėjo Taip... daba^... turiu padėti 
nežinomas gyvenimas įr alci kunti naujųjų Europą kitiems 
lis... ponams, nors .gal likimu iš dą-

lyti 
žengiu

* * $

metų birželio mėnesi
Žemaičiu plentu link

E. J.

daužytų tankų, automobilių bei 
nenugalimosios armijos karei
vių, kurių nesuspėjo užkasti ir 
tie patys krankliai dabar džiau
gėsi pasimaitinę.

Vėl pasijutau taip lengvas 
ir laisvas, Jaukus yakarų vr- 

d velk ė į hiano 
džiaugsmo pra- 
V. Mačernio ei-

Z RAUUNAITIS

Tuomet dar1 žengiau pirmuo
sius jaunystės žiiigsnius laisvo
je Lietuvoje, buvau pilnas en
tuziazmo ir mokyklos klasėse 
dažnai vis užtraiigdavomė:

. NesiisfittglAįsį ųftėš, bėgimo, 
Nors jf iekėtų ir pamažu.

. Xfesustabdysi jauno kilimo, 
[ Neš a£gimimoi jaučia dvasia.
: Bevaikščiodamas Mįtuvds pa
krantėmis dažnai svajodavau, 
užbaigęs, mokslus kuo galėsiu 
būti savo tčvynėf naudingas.

Po kojomis,jautėsi taip mie
las kiekvienas žemelės grums
tas, kvepianti Jaukų gėlelė, 
miškelis ir viskas taip buvo 
artima, sava.
t- - 7 -M ė ■ •

Ausyse skambėjo pirmieji 
vyturėlio čyravimai, bei pepi- 
pių ' gvA'a-iniiiaif,. jžĖHtŠaUų savd: 
ir .gamįps pavasario atgimimą,

T Niūrus buvo vasaros* pava
karys, pamiškėje įkyriai kran
kė krankliai lyg skelbdami ar
tėjančią . nelaimę. Taip ir už

kelių dienų pasigirdo nykūs pa
dangėje garsai ir vėliau pasi
rodė tingūs raudonomis žvaigž
dėmis -paženklinti , maitvana
giai.

• Neužilgo,, ir visai|- vieškeliais 
pą'sjpylė raudonojo košmaro 

jordo^ Bėgaų prie' vieškelio dėl 
įdomumo. Ir ką pamačiau tai 
buvo mongolų rasės daliniai išsi-. 
tepę kažkokia smarvę. Visi ka-i 
reiviai buvo .ginkluoti užsimo-;

' vg triašminius durtuvus ir 
retkarčiais užraugdami dainas,' 
kurias vėliau mes išvedėme į:

Trys tankistąi yagyą; komų?; 
nistai... . ;

veidą, kad iš
dėjau kartoti
lėraštį:

Džiūsta vėjuje ir saulėje vi-
' ‘ si keliai;

Ir širdis į tolimas melsvas
■ įsižiūrėjus.

Jais norėtų skrist tolyn, kaip 
skrenda vėjas.

Nors buvau pilnas^ naujų 
perspektyų, bet gerai žinojau, 
kad vietoj raudono šuns; da
bar atsikraustė rudasis^ norsj

ar:
Jau pražydo obelys ir kiau-

. -i. (
i Tr<-pražilo galino pakaušis;

Jaučiau, kad dabar visi nia-J 
no itžširnojimai bei svajonės 
sudužo it šampano bonka at* 
simušusi į krikštinamo laivo 
gūžį. Tačiau nenusileidau vi
siškai pasinerti pesimizmo jū>

ponams, nors gal likimas iš da
lies buvo surištas if mūsų tau
tos. Puolimai kas dieną didėjo 
ir mūsų gretos labai retėjo. Nei 
vienas nenorėjo“ padžiauti savo 
kaulus: svetimoje žemėje ar ne
svetingoje pakluonėje, kur juo 
dos varnos akis tik iškapotų,..

Aš jiats bent jaučiau, kad 'pia
no eilė gali būti labai toli, o juk 
esu dar toks jąunas ir taip no
risi gyventi... \

Aure pušies ą.p tręšė kelmas— 
Keleiviui sostas.
Aplinkui klojas švelnūs
t • '/ /<;-<< \>[?eluienys,
Pąujtsmė eglių' bokštuose. , >

vardę naudoti ir turėti namus, 
nors jie ir tapo tik laikini.

Aš palikau tėvų statyta namą, 
Su aukštu, baltu kryžium 

[pakelėj.
Ten giminė jau šimtmečius ‘ 

j Y [gyveno...
Kai kraujas dings, ten amžiai 

[kaupsis, vėl.
F. Kirša

Tik. 30 kilontetrų. iki Ęibės if 
ten jau-'amerikonai, tik tiek te
trūko iki laisvės, betjaų esu tų 
ąpsupjas, kur per tiek laikomi r 
tiek keŪp nuo- fų bėgay... Esu 
įlindęs " pušyne* prie kęfio ir >vėl 
matau, tas pačias, gurguoles ir 
tuos panašius mopgoliškus vei-

gal kiek švelnesnis ir> kalni- 4uš, tampančius, araaonilta 'pasi
ringesnis. Kaip bloga ifufeų 
Lietuvėlei, kai mūsų -geogra
finis stovis ar padėtis 'paves
ta didžiūnams trypti.

* * ♦
Platybės dykumų ir laikas

, [tūno,
Iškėlęs vėliavas mirties .

spalvų.
f Ir atneša tenai jis metu kūnus 

Ir užkasa papėdėse .kalvų.;

4 Jau antra savaitė, kai guliu 
■įsirausęs apkase “matuškos” 
žemelėj. Koks žiaurus likimas 
nulėmė man čia bastytis? į’ . į 
: Įspraudė į rankas ginklą; gra; 

sjndami, jei pabėgsiu, tęvai ii 
aš pats nukentėsiu! :

pyįusius;- tik dabar- Vokietijos
keliais;- ;t'5' / r r’ -i

“Galvoj e^vpl kūrėsi didėlį,' įr 
sunkiai įvykdomi planai ir ilga-.

A
< t I

snapis mąuzęris kišenėje...
! ' *' t ■ >

Mūsų pievas miglos kloja,
' Svetimi šernai jas knisa —

Verkime, dąlieš nustoję; į. 
a- žūti fy^kimiėš:^ž-yisą.-.i,

•-. ■ ■ - ■ - >■ . 
Z ,. •; ■ < \ ui-'- ■'' ' •

Kai ' traukinių! stotyje pama
čiau užrašą OLDENBi'RG.-’ saryo • 
akimis netikėjau,'kad dabar tik
rai pagaliau vėl tapau- laisvu, pi
liečių, ir sękančį^idienų net DP, 

■ “DieVo Paukštėlįu”. Atradau gi
minių bei pažįstamų“ iri dabar 
jau. galėjau net šąvąją tikra pa'

' - ' » • - < ■ »■ ■»

Miglotą rugsėjo mėnesio die
ną išlipu Toronto Union stotyje 
mieguistas ir išsiblaškęs. Neži
nojau ar džiaugtis, ar verkti, 
naujoje žemėje, kur niekada 
nebuvau svajojęs į ją patekti.- 
Rimtyse prabėgo riščia visas' 
pfaŲėg^e gyvenimas bei tėvynės 
prisifnįnimų vaizdai. Tik doleris 
kišenėje . ir ‘visiškai nežinomi 
naujojo gyveninio keliai. Tėviš
kė ten- toli už Atlanto, o ar aš ją 
dar k'aida išvyru vėl? ...
■-•Savo įtrauju maitindamasis,.

Grumtynių ištverme į pergalę 
' /i - v [grįžtąs;
\ Tu pejikanas Lietuvos gyvasis,

Ir, /atidavęs kraują, nemirš-
.T''.. [tas. ..JAV.

Taip -ir.-^abar lyg kirvarpa 
rausiuosi šio nelemto gyvenimo, 
versmėse. Kasdiena svetimoj 

• ■ ■, *■ ■ * I

akys dursto šiuose tremtinio gy
venimo-žinftsniuose.

. Praradau geriausius jaunystės;

Kunigaikščio Žvelgaičio žuvimas
(Tęsinys)

Apie nepasisekusį žvelgaičio 
žygį prisiminė kilo lietuvių žy
gio į Livoniją vadas, kai grįžda 
mas 1207 m. ir sustojęs prie 
Lietvardės pilies, jis užkalbino 
pilies viršininką. Kronikininkas1 
neužrašė jo vardo', tačiau, gali
me spėti tai buvus kimikaikštį 
Dangerutį.

Savo žodyje Lietvardės komen
dantui jis prisipažino dalyvavęs 
Žvelgaičio žygyje, kuriame jis, 
greičiausiai, vadovavo užpakali 
nei voros daliai. Ta dalis, kaip 
mažiau nukentėjusi, galėjo at
sipalaiduoti ir pasitraukti. Jei 
toks spėjimas yra teisingas, tai 
būtų galima teigti, kad žv;l- 
gaičio vedama kariuomenė bu
vo .sutelkta iš jo, t.y. Upytės 
kunigaikštijos ir iŠ Daugerueio 
Deltuvos kunigaikštijos, kuri bu 
vo’ Jersikos , kaimynė. Gi su 
Jersijos kunigaikščiu, Dangeru< 
tis ne tik bendradarbiavo, bet 
vėliau buvo net susigiminiavęs.

Užbaigai reikia pažymėti tą 
faktą, kad vokiečių pasalas ir 
Žvelgaičio kariuomenės sum riši
mas visiškai nutraukė šiaurinių 
lietuvių taiką, su Ryga, padaly
tą J 201 ir 1205 m. • . .

Pastarasis vokiečių taikos su
laužymas turėjo pasekmių atei
čiai. Tuo' tarpu vokiečiai, pasto
viai įsitvirtinę Rygoje; ėmėsi 
plėsti savo užkariavimus.

tarp 120-1 ir 1206 m. ordino te
buvo iš viso apie 50-100 riterių, • 
kartu su jų patarnautojais.

5) Vieštartas valdė vakarinę y 
didesnę Žiemgalos dalį. Jo

pilis buvo Tervetė. Be jos, ten 
dar buvo žymios pilys: Spamė, 
Žagarė, Šilinė, Raktuvė ir Si
dabrą. ,

6) S.Daukantas laikė Žvelgaitį’ 
Žagarės ir Jielgavos kunigaikš
čiu, ' tačiau, jis aišfcjną klaidin
gai, kad vokiečių puolimas už
tiko žvelgaičio vyrus miegan
čius (Lietuvos Istorija). - j

7) Pagal Narbuto aiškinimų, 
Žvelgaitis buvo' kilęs tiesiai iš 
Kernavės valdovo Kerniaus, ga-

į limas dalykas, buvęs -Kukovai- 
1 čio sūnumi, o kunig. Dangeru

tis būk tai buvęs-Žvelgaičio sū
nus. (Lsnkų istorikas J. Puzy- 
na mano, kad Žvelgaitis buvęs 
Kerniaus duktės Pajautos sū
nus, o jo jaun. brolis ŽivinbU-; 
das vėliau tapo' vyriausiu Lie
tuvos kunigaikščiu. Negana to, ■ 
ahot Puzynos, žvelgaičio sūnūs 
buvę Dovilas arba Daugėla, 
Dausprungas' 11 ‘ ir Mindaugas.)
' B. Sruogas dramoje /‘Apy

aušrio Dalia”, veiksmas vyksta 
dalinai Žvelgaičio piliakalnyje. 
Jis sukūrė apie žvęlgaitį ir gra
žų eilėraštį.

1945-47- m. Žagarės - Joniškio « 
Skaisgirio miškuose veikė lietu
viai partizanai,' sudarę' kunig. 
Žvelgaičio rinktinę, . ■

(Bus daugiau) y
IŠNAŠOS: x

1. Žvelgaitis bus buvęs bene 
pirmasis nelegendarinis lietuvių 
kunigaikštis, savo tikruoju var
du pavadintas istorinuose šalti
niuose.

2) F. B'enninghovenas mano, 
kad tą pasikalbėjimą bus girdė
jęs Rygo’s duotas lietuviams va
dovas lybis, kuris pęrvedęs lietu
vius par lybių Turaidą, grjžęs 
įspėjo rygiečius* apie Žvelgaičio 
grasinimą. •,

3) Rygoje tada viršininkais
buvo likę dvasininkai Egelbertas 
ir-Teoderikas. .. A

4) Teodėrikas 1202 m. grįžo iš 
Vokietijos į Livoniją vo's tik su

: keletu pirmųjų kalavijuočių or
dino brolių riterių. Tik 1204 
metais kalavijuočiai sudarė kon-į 

lūkstančius kartu žvelgdamas] V“ . Men uolyną Rygoje, 
miri iai j akis. Nublokštas į ■ ‘Tf "l’'
įtinus; kraštus. Tačiau 
man vilties neišplėš, kad

devynerius metus, įveltas į svė-' 
lįrną pragarišką ■ karo mašinąįi

niekai 
vieną 
mūsų

I * ’- ■ ‘ ’ . .' . ’ - { * • * • * ♦ ',*■> . 41 : . Lt*. * ♦ ’ ♦ -v •* ’ f- * 1 ' . * ■>-■ » t ’. ‘ ■ 4 .

tėvynė,;bus Jaišva. . .
. ’ Tėvyne, be tavęs, ; l
, Tuščias ir beprasmis šis

‘ ; . ? ' [pasauli^-

’ ATEINA LIETUVA,.

4

Kaina |25. Kieti virteKil.^ Paltas ĮZ
r

v
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Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių Įmygą, 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.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

na u j as. taisykles. Taigi, 1205 m. 
žiemą negalėjo jų būti Rygoje 
daugiau .kaip; keliolika Iriterįų- 
F, Beniikighovenas - mano, kad

SPROGO STORAS
DEGALŲ VAMZDIS

MEKSIKA, sostinė. — Coatza- 
calcos miestelyje sprogo stiprus . 
vamzdis, kuriuo tekėjo gazoli
nas; reikalingas vietos-'stotims 
aptarnauti. Sprogimas buvo toks 
galingas, kad jis. vietoj e užmušė ■ 
8 žmones ir 20 sunkiai sužalojo, ' 
Tuojau po sprogimo kilo dide
lis’-gaisras. / f’ ' ’ '

■Sprogimą girdėjęs ir matęs 
R. Ąlo'nso pranešė, kad nelaimė 
prasidėjo lengvu degalų tekėji
mu iš vamzdžio. Gazolinas pa
mažu tekėjo ir, rodos, nesudarė 
jokįo pavojaus. Niekas nekrei
pė dėmesio į lašantį gazoliną.

Apie 160 pėdų atstumoje sto
vėjo’ “Venta”, nedidelė cheminė 
dirijtuvėl’ė. Kai tekantiejį. lašai 
srovele pasiekė “Ventą1’’,, tai ki
tus dideliam, gaisrui,, pasigirdo 
įdaf j didesnis;, sprogimą s. .

PlkKHT JAV TAUPYMO BONUS

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
- ■“• UTkRATCRA, lietuvių 'Kteratūres,'/irierfo '

1954 m. fnetraštia. Jame yra. vertingi, niekuomet nesenstą, Vines 
Krėvės,- Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Karia Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ii 
M. K. Čiurlionio, M. Sileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės Ir A Varno 
kūrybos paveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik. |3.

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

, • VleNIšO ŽMOGAUS Gi VeNTMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio—Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 12.

• LIETUVIŠKASIS PAMARF8, Henriko Tomo-TamaUuske 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomūs kiekvienam 
HetuviuL Leidinys fllustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J voHefių kalbą. Laba! 
naudingoje 535 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $4.

•* KĄ EAUMXS EIME, rašytojos Petronėlės Orintaitės ati
minimai fr mintys apie asmenis ir vietas neptik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3. .-1*4^

j • JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises.

yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ?6.

> SATTRINfS NOVELES, M. Zoečenko kūryba, 7. Valaičio

Į flgr_ .Knygos ga 
f lIE Ufe SI _ - - _ -V ’
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— Gyvename sudėtingu ir labai neramiu 
laiku, — pareiškė Brežnevas

Visi žinome, kad Brežnevas gyveno ramesniais laiko
tarpiais, bet jam teko gyventi ir neramiais laikais. Pilie
tinio karo metu, partijos kovų laikotarpiu, o vėliau par
tijos nesusipratimų laikotarpiu Brežnevas gyveno labai 
neramiomis valandomis.

Stalinas sukėlė baimę visiems Rusijos komunistams., 
bet vėliau laikotarpis buvo neramus, kai Brežnevas buvo 
įpareigotas nusodinti nuo sosto įsigalėjusį Nikitą Chruš
čiovą. Brežnevas^ Sųslovo pakurstytas, ėmėsi iniciaty
voj Chrųščįovąr nusodinti, bet jis nebuvo tikras. Jis ne- 
žinb'o^-są*. kiti politbiuro nariai pritars jo vedamai poli
tikai. kai Chruščiovo jau nebus. 1-

Brežnevą mėštfs^kovon ragino seniausias politbiuro 
narys, bet Brežnevas nebuvo tikras, kokie Sūslovo paža
dai bus taikomi jam. Brežnevas rizikavo. Brežnevas buvo 
neramus, nes nebuvo tikras, kad jam pavyks nusodinti 
nuo sesto N. Chruščiovą.

Brežnevas buvo labai neramus,- kai užpraeitais me
tais prez. Carteris pasiuntė Į Maskvą kancleri Schmidtą, 
Įsakydamas pasakyti, kad Europoje privalo būti taika 
kad Sovietų ginkluotos pajėgos turi trauktis Į Rytus ir 
duoti laisvę pavergtoms Rytų Europos tautoms. Kancleris 
labai gerai atliko savo įpareigojimą. Brežnevas sušaukė 
Maskvcie buvusius Sovietų maršalus ir Įsakė išklausyti 
kanclerio pranešimą. Brežnevas pamėgo kanclerį, nes jis 
sugebėjo papasakoti. Sovietų kariuomenės vadams, koks 
likimas jų laukia, jeigu jie nepanorės trauktis iš Rytų 
Europos ir grąžinti taiką.

Brežnevas, važiuodamas Į Boną, taip pat gyveno ne
ramias dienas. Jis buvo patenkintas, kad turėjo progos 
išvažiuoti į Vakarų Europą Brežnevas turėjo didelę ga
lią. bet jis žinojo, kad jis nevisagalis. Jis rizikavo. Jis, 
važiavo Į Boną Įtikinti vokiečius apie didelę Sovietų gink
luotų pajėgų galią, bet tuo pačiu metu prašė kancleri, 
kad jis taptų taipininku tarp jo paties ir prez. Reagano.

Po Bonos konferencijos, kancleris tapo Sovietų dik
tatoriaus tarpininku tarp galingiausio komunisto ir prez. 
Reagano. Prezidentas Reaganas, išmušdamas iš Sovietų

Irena Juozaitytė ir Vytautas Beliajus 1938 metų vasario 
26 dieną Chicagoje šoka Naujienų renginyje.

valdžios propagandinį taikos obalsį, privertė Brežnevą 
ir vėl kreiptis Į kanclerį, kad suvestų su prez. Reaganu 
Kancleris sutiko būti tarpininku.

Vokietijos kancleris, poilsėjęs šiltoje Amerikos salo 
je, priėmė pagrindinę prez. Reagano poziciją Vokietijos 
atžvilgiu, bet jis ir toliau liko Vokietijos kancleriu ir 
savarankiškai siekė tarpininkauti tarp Brežnevo ir pre
zidento Reagano. Jis pasmerkė Brežnevą už įsikišimą į 
Lenkijos vidaus reikalus, bet jis atsisakė taikyti sank
cijas. . - ■> ; ■■ ' ; - - j į

Vokiečių parlamentas, vykdydamas kanclerio politi
ką, taip pat pasmerkė Sovietų Sąjungą už karo stovio 
Lenkijoje įvedimą, bet patarė įpareigoti vyriausybę orga
nizuoti ekonominę paramą, teikti maisto: badaujantiems 
lenkams. - . ij

Sovietų maršalai yra galingi. Jie turi tūkstančius ko
vai pasiruošusių karių, bet rusai žino, kad jie neturi pa
kankamai modernių kovos priemonhi amerikiečiams su 
mušti ir nuginkluoti. Vokiečių maršalai buvo labai geri 
kariai, bet vokiečiai nepajėgė pastoti kelio Amerikos 
aviacijai ir gen. Pattono tankams. Amerika gali Įkinkyti 
riša krašto pramonę ir pagaminti žymiai daugiau lėk 
tuvų, tankų ir šarvuočių, rusų karo jėgoms sumušti. Brež 
nevo propagandistai yra galingi, bet Sovietų kariai ne 
pajėgs pastoti kelio Amerikos pramonei, organizuotumui 
ir idealizmui.

Sovietų valdovai labai gerai žino Amerikos pajėgu
mą. Praeitis keliais atvejais rusams parodė, kad Sovietų 
mokslo žinios, žmonių pasiryžimas, pramonė yrą atsilikę. 
Jie atsilikę erdvėje, gamyboje, transporte, susisiekime,; 
medicinoje. Rusų propagandistai gali Įtikinti dalį ameri
kiečių ir laisvojo pasaulio žmonių savo pranašumu, bet' 
duonos stoka daugiau pasako, negu visa jų propaganda.

z LANiS

min i 15 dkna laetsv-s ;švykus, 
kki jo gimiaės tuojau būna pra
sėti tardyti, o neretas tampa ir 
Įkalintas. O gižusis tvirtina, kad

' jis buvįts tikrai atsargus, buvęs
, įtviras tik sn ^yo artimais gi-

.. Tokie ir kiti p.-na
šūs liūdni faklai tebūna pamoka 
-aro, 5 okupuotą Lietuvą nuvy
kus, reikia elgtis. 1

OKUP. LIETUVOS ŪKINE PA j
ŽANGA TIK PROPAGANDI- j p

NIS MELAS i -Jc.-r

-pavergtai tautai greičiau išsiva
duoti iš Rusijos komunistų prie-

KOMUNISTŲ ROJAUS GIDAS 
YRA VALDŽIOS STATINYS, 
APMOKĖTAS PROPAGONDI- 

NINKAS
f

Nuvykus Į ok Lietuvą yra ga
limybė ne tik nukentėti, bet ir 
daug laimėti tautinio intereso 
požiūriu. Žinoma, šitai daug pri
klauso nuo paskiro žmogaus tau 
tinto sąmoningumo ir jo greitos 
orientacijos reikalo. Tad rengian 
tis j Lietuvą keliauti, reikia pa
galvoti ne vien tik apie dovanas 
artimiesiems, bet ir apie gyvy
binės svarbos reikalą, kaip tai 
apie demokratinių laisvių vė-

Rytų-Vakarų turistinė komunikacija 
žiauri ir nekuftttrmga

Rusai turistų doleriais finansuoja komunistinę 
propagandą ir revoliucijas pasaulyje
(TęstDys) rukrfrituoto kelio gabaliuku,

Yra vos tik gi-J tik du!kė duobėii kelbil
vieškebai, kur ir vežimai klima
tą ir ašys lūžta... Jei nėra tinka 
-rrų kelių, reikiamo susisiekimo, 

kck'a gali būti ūkinė pažan- 
^a?^. Ck Lietuvoje nėra jokios 
įžangos ir apie ją nėra ko kal- 
iėft.

Nepriklausoma Lietuva taip, 
; npna trumpu laiku nepapras- 

d'u? nadarė ir toli pažengė
visose gyvenimo srityse. Nepr.. ję paoūrimą — apie pavergtųjų 

j Lietuvos daroma pažanga ir tautos krsvės ryžto vilties su- 
Hsuimac tikrai stebi- stprinrmo reikalą Kas, tautiniu 
čt.s. besilankančius Dcžrū~in. bent dalimi pateisintų 
Be4 +ai buvo laisvo ’ wke ančio’o pakeltą nuovargį, 

' jaučiamą baimę ir išleistus tūk
stančius dolerių...

Patirtis parodė, kad kiek vi e- 
■ nas gidas pirmiausia yra gerai 

apmokytas propagandistas if pa
tekėtas asmuo, nežiūrint jo am- 

' ž^aus, lyties, ar jau net ir la
bai malonaus šypsnio, '"be rodo
mo didelio paslaugumo turistui 
^itai žinant, .dar nereiškia, kad 
;au reikia prieš gidą drebėti,' jo 
bijoti ir tik nuolankiai klausyti 
jo varomos prokomunistinės , 
propagandos. Tokiu atveju ten
ka turistui griebtis apsukrumo, 
diplomatijos ir pačiam statyti 
rūpimus -klausimus. Klausimo 
forma galima daug ką pasakyti, 
Vakarų demokratijos vėju pa
pūsti į ji.Už klausimą niekas nė 
gali prikibti nei bausti. JBė t tp, 
turistų -garsus tarpusavioį>okal- 
bis-apie Nepriklausomos . Lietu-

ir ]«ufvqs tautos ryžto 
-bos ir kieto darbo laimėji-

, Sena, žilą, žmoviios istorija ir 
’tu'nA kad laisvos tautos 
nssiėkė auk;čiai’cios ekonomi- 

-nerevės ir aukšto kultūros

Tiesa, ck. Lietuvoje yia nau- 
ai pristatytų fabrikų, Deja, vi

siems yra žinoma, kad daugelis 
ų fabrikų pastatyti ir skirti tik 
kolonizacijos tiksiu, kolcnizaci- 
ą Lietuvoje plėsti. Tatai patrio- 
o Tekivio širdį ne džiugina, bet 
5k virkdo.. Jei rusams Lietuvos r i Z* 
kolonizacija nerūpėtų, jie dau-
*elį tu fabrikų ir nebūtų pasta j Bet daleiskime. kad kokiu 

"“ę, nes iš už keliu Tūkstančių ki- ’ -stebuklo būdu ok. Lietuva 
ome*rų žaliavą -fabrikui atvežti,;
ikrai neapsimoka. Todėl kalba 

^pie ok. Lietuves ūkinę pažangą 
Ta tik mitas, tik rusų komuni
ni skleidžiama pigi propapgan- 

da.
Arba, kad ir pats Kaunas — \ 

Vilnius meksfaltuoto kelio ruo
žas, tai tik pigiausias propagan
dinis reikalas, skirtas tik užsie- į 
nio akims dumti. Visi kiti ok Xie- Į liaupsėti, bet rūpintis, kaip ir 
ūVves kefei, palyginus su tuo 1 kuo galima mūtų padėti savo

"r būtų pasiekusi tos komunistų 
skelbiamos ūkinės gerovės. Bet 
ar tai už didesnį lęšiukų bliūdą 
jau galima būtų išsižadėti savęs 
didžiojo kaimyno naudai ir iš
duoti savo kultūrą?

Tauraus ir sąmoningo lietu
vio pareiga yra'ne okupanto su
kurtus mitus pūsti, ne apie ok. 
Lietuvos tariamą ūkinę pažangą

Brežnevas ir maršalai žino, kad kariškoji Sovietų gąlia 
bus ištaškytą pirmomis karo valandomis, todėl jis kas
dien gyvena patį neramiausįjį savo gyvenimo laikotarpį, 
nes jis bus priverstas žengti atgal, duoti žmonėms dau
žiau laisvės, duonos, kariuomenės vadus turės priversti; 
dirbti produktingą darbą.

Brežnevas džiaugėsi Bonoje, kai kancleris Schmidt; 
ii pasitiko aerodrome ir pasveikino. Ten pat Brežnevas i 
''am padėkojo, pareiškė savo džiaugsmą ir prdėjo:

— Gyvename sudėtingą ir labai neramų laiką !
Sekančios dienos bankete Brežnevas pakartojo tuos 

oačius žodžius. Kad laikas neramus, buvo aišku ne tik 
Brežnevui. Bet kad laikas sudėtingas, tai žino tik Brež-i 
nevas ir kiti artimi jo bendradarbiai.

Sudėtingas,, jis todėl, kad Brežnevas, nepagydomas 
’igonis, vaikšto molinėmis kojomis, kaip visa Sovietų im-; 
perija, bet Sovietų maršalai, pradedant Grečka, laiko ligo
nį drebančios imperijos priešakyje, nes sveiko žmogaus 
paskyrimas Brežnevo pareigoms pradėtų iš pamatų ar
dyti visą 60 metų darbą.

Brežnevas žino, kad rusai komunistai gali paleisti 
pirmąją atominę raketą, bet jiems aišku, kad nuo jos su
byrės visa atominė imperija ir ne tik pavergtosios tau
tos, bet ir patys rusai pajėgs pasigaminti sau duonos.

rytą pažangą gali daug žinių su- 
I teikti tam pačiam gidui ir ąuto- 

.■ būso šoferiui, kurių ne vienas 
■ yra gimęs ir augęs jau pokario 
j metu, ir visai nežino kaip laisva 

Lietuva gyveno. Jie šventai ti
ki komunistų-indokrinacija ir jų 
melaginga informacija. .

PAGEIDAVIMAI GIDUI

Įprasta, kad gidas prieš kelio
nę informuerk turistų grupę, su
pažindina su'kelionės maršrutu, 
lankomomis vietomis čia gali
ma drąsiai pareikšti "borą ir ką 
patys turistai norėtų pamatyti. 
Vietoje gido siūlymo vežti paro
dyti Devintą fortą, Pirčiupį ir 
t. t., galima drąsiai paprašyti nu 
vežti parodyti Romo Kalantas 
tragiškos mirties— susideginimo 
vieta ir jo kapą. Veš, rodys, ar 
neveš, svarbu klausti ir būti pa
sirengus, rankoje turėti gėlių 
puokštelę, skirtą padėti ant. Ka- 

! lantos kapo..
1 (Bus daugiau).

Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS 
NUSIBASTYMUS

(Tęsinys)
Ir štai Br. Raila Dirvoje prabilo ir apie 

skautus akademikus, šitaip juos Įvertindamas: 
“... skautai — gražus ir seniausias mūsų aka
deminės jaunuomenes pluoštas, kuris, pasibaigus 
normaliems skautavimo metams, paskui kažkaip 
pasimeta ir labai steriliškai dar muistosi žemy
no ir jūrų žaidimuose su kaklaraiščiais ir trum
pom kelnaitėm”... (Dirva, 1966 m, 38 nr.)

Į šitokį Railos posmavimą atsiliepė gan il
gu straipsniu, taip pat Dirvoje išspausdintu. 
1966 m. IV. 15 d. numeryje, Vytautas Kasniūnas, 
darydamas išvadą: “Man atrodo, kad ne skau
tų vadovai pasimeta, bet Bronys Raila pasime
tė žodžiuose, neišgyvenęs ir nesupratęs skauty- 
bės principų”.

Tad ir kila klausimas, kokius gi kitus nuo
pelnus skautijai Br. Raila padarė, kad losange- 
liškiai skautai filisteriai surengė jo knygiĮ pri
statymą, kai iki tol jie knygomis nesidomėjo, 
lokių pi įstatymų nerengė? Yra faktas, jog Vil- 
rius operos solisto Vadovo Daunoro koncerto 

■. engimo k. mitete yravo skautų akademikų na 
risi, komitete buvo ir Bronys Raila. Ir padariau 
bvsdą. jog Raik i atsilygindami už talką suren- 
. < jo kiz.gu pri.-tatymo popietę.

' Lygiai turėjau pagrindo pasakyti, jei tai 
pradžia, jei akademikai plačiau žengs Į visuome
ninę veiklą, tad 'tik geros sėkmės! Deja, praėjo ' 
devynetas metų ir jau skautai filisteriai arba aka . 
demikai nebesirūpina knygomis. Akademinė 
skautija Čikagoje turi knygų leidyklą. Išleido ; 
knygą apie Steponą Kolupailą, apie dr. J. ^įliū- <■ 
pa, išėjo iš tos leidyklos du “Austos” tomai, bet > 
čia Los Angelėj skautija nebesirūpino net savos "■ 
organizacijos leidinius visuomenei pristatyti, 
kaip tai padarė B r. Railos knygas pristatydami. 
Tik trečiajam “Aušros” tomui išėjus buvo su- ’ 
rengta vieša J. Dainausko paskaita, “Aušra” vi- ; 
suomenei pristatyta ir pakalbėta bendrai ,apie

! •aCoAap'j afojondnjfo €ptreds <
BR. RAILOS SLAPYVARDŽIŲ TRIUMFAS

Bent trejetą bastūno puslapių Raila yra pa- . 
skyręs posmavimui prieš slapyvardžiuš, taria-' 
mam spėliojimui, kas J. Klauseikių pasirito. Tai 
pavyzdys Railos pomėgio popierių tauškalais ga- ■ 
dinti. Juk jau 1960 metais jam buvo žinoma, kas ’ 
tas J. Klauseikis, kai jis mane pasikvietė į drau- 
gystę- ‘ '

Liet. Enciklopedijoje Br. Railos biografijoje 
štai kaip parašyta: “Po rašiniais daugiausia pa
rašydavo pavarde, kriptonimu Br. R. arba Įvai
riais slapyvardžiais: Algirdas Daumantas, A. 
ValkiniŠkis, Jurgis Lengvenis, Algis Daujėnas, 
J. Pajauta ir kt.”

J. Kaributas savo teatrinės veiklos knygoje

rašo, jog Br. Raila jo paruoštus vaidinimus Du- 
bingio ir S. Pagojaus slapyvardžiais Dirvoje re
cenzavęs. Dr. J. Balys 1978 m. Naujienose ra
šydamas apie “Bastūno maištą” ir paminėdamas 
“Barbaras rėkia”, tvirtina, jog Raila, pabėgęs 
nno savo ‘draugų kultūrbolševikų, tautninkų 
^Baudoje-buvusiems savo draugams kailį vanojęs 
slapyvardžiais pasirašydamas. Metmenų 38 nr. 

‘ Vincas Trumpa rašo, jog buvęs trečiafrontinin- 
kas Bronys Raila, A-Valkiniškio slapyvarde Vai
re spausdinęs keletą ilgokų straipsnių prieš ta
riamą kultūrbolševizmo pavojų, ypač sklindantį 
e humanitarinių mokslų fakulteto, Į kultūrbol
ševikų eiles irikiuotas ir Krėvė.

Aš skaičiau, kad Raila S. Dubingio -slapy- 
vardžu pasirašęs pats savo planus dėl santykių 
su okupuota Lietuva piršo straipsnyje — “Rei
kėtų bent kartą suprasti”, Nepriklausoma Lietu
va, 1978 m. 18 nr.

Ir štai Br. Raila pats slapyvardžius vartojąs, 
kaip pats save charakterizuoja: “Slapyvardžiai, 
kaip plėšikautojai patiltėse, tebegyvuoja, nauji 
veisiasi, klesti”.

Nebūtinas reikalas aiškintis, bet neiškenčiu 
neparašęs, jog 1948 metais, kai Augsburgo DP 
stovykloje Žiburių leidėjas atsisakė toliau leisti 
■kasdieninį Dienos žinių biuletenį, kai niekas ki
tas to darbo nepasiėmė, sutikau aš. Ir niekada 
savos pavardės jame nepaminėjau, tačiau tūks
tančiams lietuvių buvo žinoma, kas biuleteniui 
žinias surenka, kas jį leidžia. Ir netik kolonijos

gyventojai tą žinojo, bet ir iš kitų kolonijų at
vykę įvairūs prakalbininkai ar menininkai susi
rasdavo mane ir paprašydavo biuletenyje išspaus
dinti reklaminę žinelę upe jų atsilankymą, apie 
būsimą pramogą.

Kartą aplankė ir Mūsų kelio redaktorius 
Domas Penikas, prašydamas, kad jo laikraščiui 
iš Augsburgo korespondencijas rašyčiau, bet aš 
tik sutikau jam biuletenį siuntinėti, tegul pats 
atsirenka, kas jo laikraščiui tiktų. Užsimezgė ko
respondencija ir su dr. Albertu Geručiu, kura 
Šveicarijoje archyvan -rinko lietuvių spaudą, ra
šė, jog neturįs Augsburgo iretttvių Dienos žinių 
biuletenio. Surinkau pilną kompleksą ir pasiun
čiau jam.

KAIP GIMĖ J. KLAUSEIKIS
Kai perskilau gyventi į Los Angeles čia vie

nas Draugo bendradarbis pasveikino Spygliuo
se linksmu -eilėrašču: Mirė Veibūnas, gimė Klau
seikis. .. Vėrbūnu pasirašydavo vienas losange- 
lietis Naujienoms iš Los Angeles gyvenimo ko
respondencijas.

1949 m. atvykęs i Ameriką dar neturėjau ži
nių, kas per karą atsitiko tėvui ir broliam su šei
momis. Stalinas dar riešpatavo, tad pradėjęs 
Naujienoms rašinėti pasirašiau J. Klauseikių, 
nes netoli tėviškės buvo Klaiseikių kaimas.

(Bus daugiau)
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Naudodamas šią- išmatų vietds Gehennos iliustraciją, Jėzus 
padidino Šito simbolio galingumą, pridėdamas prie jo dar mintis 
apie kirminus, kurie visuomet veisiasi negyvuose kūnuose ir kito
kiose išmatose, šitie “kirminai” sunaikindavo visokius išmatas, 
kurios slėnio dugne būdamos, nepasiekė ugnies. Tokiu būdu nai
kinimo simbolis pasirodo daug galingesnis

Kaip paika manyti, kaip daugelis praeityje darė, kad tikri 
kirminai amžinai kandžios minkštąsias ir jautriąsias “nemirtingų 
sielų” vietas Gehennoje! Tokia teorija reikalauja, kad būtų ne 
tik nemirtingų sielų, bet ir nemitringų kirminų — kirminų su 
asbesto kūnais, kuriems nekenktų pramanytasis septynis sykius 
karštesnis karštis tradiciniame pragare!

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

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

J. RINKEVIČIUS

GIMNAZISTO MIRTIS

jų — \q lu &
Kodėl tu čionai? — Kaip aš at
ėjau? 0 kaip ir viw kvailiai at-

i. šia ėjaį!
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITISišėjau į plccbavičiukiu. Kapelio
nas medahkėMtis užkabino, dr- 
.-Lėšlrąs griežė, ilydėd&mos kla- 

draugės raudojo, paskui ge- 
uarolas Kiekvienam rašką spau
dė. Už Lietuvą! Kai išlorinavo, 

• pabėgau, siapsčiausi. Praėjo 
. on tas, aš. v.ėl siapstausč Ąžuo

las malonus mudviem* išskiria iš 
«u>ų — mūsų inteligentai! Kiti 
dot’tO murma ir mudviejų ne
kenčia. Bet žinok, kad- Ąžuolas, 
o ne kas kitas, pasirako įsaky
mus sušaudyti. Tai — ne kova.
įai — žudymas. Reikalauja, kad | 
paruoščiau naują laikraščio nu- A 
merį. AA negaliu, negaliu! Kaip 
gagėjau anksčiau rašyti! Ajneri- 
aa išlaisvins — kovokite ir lau
kite! Apie aukas: paaukoję lais
vės kovotojams! Melas visa tai! 
Man sakė: apte aukas — šven
tas melas. Melas niekados ne- 
gaii būti šventas, o žudymas — 
kilnus. Viešpatie! Kur mudu 
esame! Galvoji, mudviem tiki? 
Sargybinis- paliktas tai mudu 
saugoti, o ne kam kitam. Juk ir 
bėgti nėra kur.. Pasiduosi — kau
lus sulaužys, kol ištardys. O gal 
ne? Sako — amnestija. Gal bė
gam, kai per Naujus metus visi 
nusigers?

Šią Naujųjų metų, naktį jie 
šventė. Ąžuolas įsakė rekvizuoti 
aviną kaime. Krūmine buvo iš 
ankstd pasirūpinta. Atvedė avi
ną. Papjovė. Ir kepė ąnt laužo. 
Uosis murmėjo; sakiau — ne
reikia. Velnias bus.! — Ąžuolas 
kreipėsi į.visus prakalba: sušau
dykit mane vietoje, jeigu kitais 
metais mes nešvęsime Naujųjų 
metui, šviečiančiose salėse su 
šampano taurėmis rankose! Da
bar ir Anglija ateis, ir Čerčilis! 
Tegyvuoja mūsų’ tėvynė ir tie, 
kas ją išvaduos !

Kaimietis, iš kurid atėmė avi
ną, nujojo į miestą ir pranešė. 

.Pėdsaku atsekė ligi jų, laužo. 
Sargybiniai, susibūrę draugėn, 
taip pat gėrė. — Pasiduokite! 
Jūs apsupti! — Visi šoko į ša
lis. Nuo kulkosvaidžiu serijų ža
rijos iš laužo kilo į eglių viršū
nes. Pabėgti pasisekė, atrodo, 
tik jiems keturiems.

(Bus daugiau)

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344 I

sesers) Jai parodžiau tavo eilė
raščius, — šiaip, norėjau pasi
girti, kad tą-—, poetas. Ji paėmė. 
Ji atidavėm Išspausdina. Kad ma
no rankos, būtų nudegusios! Ne
reikia jokių eUąrašėių dabar! 
Nereikią. Ar paejiiksi? — Tu 
mana myli! —- G tų ? — Žinai. 
Matai Kodėl anksčiau nepasa: 
kei? — Kaip aš.pasakysiu! Juk 
man nedera saldyti. Tik dabar, 
kai taip baisu, sakau. Ar pasilik
si? — Suims mane, — niūriai 
atsakė jis. — Turiu eiti. O tu 
dieve dieve, ką su' mumis jau
nais darai! Kuo mes tau nusi
kaltome! Jie pražudys tave. Aš 
jų nekenčiu; Vakar jie man at
rodė karžygiai, o šiandien ne
kenčiu.

Jisai pabučiavo ją. Pirmą kar
tą bučiavo. Juddu suglaudė lū
pas ir sumišę atsiraukė. Naktį j j 
išvedė su seserim atėjęs vyras, 
kuris tylėjo visą laiką, einant 
miškais. Įvedė tamsoje į žemi
nę, parodė apgraibomis gultą. 
Ant kitų gultų murmėjo pro mie
gus kažkas, vienas garsiai, net 
užspringdamas, knarkė. Rytą jį 
pastatė prieš išsirikiavusius į 
eilę vyrus tas, kuris liepė jį va
dinti Ąžuolu. Ir skardžiu, įpra
tusiu komanduoti balsu, pasakė 
prakalbą: štai Į-mūsų gretas at
ėjo būsimos laisvos Lietuvos 
poetas! šešiolikmečiai stoja, tė-

(lęsinys)
Jisai pats nepajuto, kai para

šė eilęrastį apie didvyrių žemę, 
kuri atbus. Nustebo, apsidžiau
gė, kažkokios gražios gelmės at
sivėrė. Paskui rašė ir rasė, slėp
damasis nuą draugų. Atsirado 
eilėraščių ne tik apie tėvysę, bet 
ir apie ją, Laimą. Klasės drau
gę, iš kurios imdavo knygas. 
Vieną dieną atėjo į jos jaukų, 
šviesų kambarį, visados pakvi- 
kiekvienas be jokių svarstymų. 
Mūsų šventa kova reikalauja 

J aukų! — Auklėtojas niekam ne
pasakys. Jis geras! — Jis— bol
ševikas. Mes jį žinome. Nė vienu 
bolševiko žodžiu negalima tikė
ti. Tave tardys, išsukinės ran
kas, gal sušaudys, o gal Sibiras. 
Įsakyta pasitraukti. — Ką aš pa-

— Nieko. Pas

JAV NELEIDO BAUSTI 
IZRAELIO

NEW YORK, N.Y. — JAV 
kartu su kitais Saugumo tary
bos nanais Jungtinėse Tautose 
pasmerkė Izraelį už Golano 
aukštumų prijungimą prie Iz
raelio. Ministeris Šaron jau pra
dėjo statyti sargybas Golan 
aukštumų strateginėse pasienid 
vietose.

Trečiadienį. Jungtinių .Tautų 
Saugumo tarybai arabų valsty
bės patarė primesti Izraeliui 
sankcijas už Golan aukštumų 
pasisavinimą, bet JAV ambasa
dorius uždėjo savo veto. Izraelio 
negalima bausti, nes Sirijos ka- sakysiu tėvams! 
ro jėgos iš Goland aukštumų įsi- juos negrįši. Gal jau laukia ta- 
veržė į Izraelio teritoriją. Izrae- į vęs. Jiems bus pranešta vėliau 
litai ne tik išstūmė Sirijos ka-1 Pabūk čia. Naktį tave nuves. Aš 
rius iš Izraelio, bet užėmė Go- ! išeinu. Atsisveikinkite judu. Ry- 
lano aukštumas ir kitas sritis,' tą tu jau būsi laisvės kovotojų 
esančias netoli Damasko. Izraelis

_________________________ _ atidavė Sirijai visas kitas sritis,, 
į bet pasiliko Golano aukštumas,

Dr. LEONAS SEIBUTIS iš kurių lengva įsiveržti į Iz-;
raelį.

DR. PAUI V. LaKGI> 
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

*^murUty 
& rektorius w

<931 S. MtniMter Rdw Wortctemer, IL 
VALANDOS: 3—9 dagbo dienomis *•

TEL 233-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal smi tarimu

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71*t St. TeL 737-5149 

Tikrma akis. Pritaiko aki nitu 

ir “contact lessee”.

I

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGU A 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos; šatrai 1—4 popiet,

Ofiso telefonas; 776-2830, 
R^deacilet Met: 4U-5543

-— Italijos Raudonosios briga
dos centras ruošėsi įsiveržti į 
Romos policijos centrą ir jį su-1 
naikinti, bet teroristams nepa-'

gretose.O
Pirmą kartą jis pamatė tokią 

Laimos seserį: lūpos suspaustos, 
žiauri ji. Juodu liko vienu-du su 
Laima. Dar aštriau trenkė vais
tais — jeigu išgirstumei ligonio 
dejavimą, nenustebtume). Sė
dėjo juodu, susiėmę už rankų. 
— Aš bijau, — tarė Laima. —

v,.ko. p’olicija patyrė apie planus M laba‘,b5au’Jr vynėa ginti! Dar kalbėjo apie
ir apsisaugojo, i ? c I Jų >visų ^jau- Ką jie su.tavimi drausmę,: apie Ameriką ir kad*v

MEET THE CHALLENGE!

Prostatos, inkstų ii šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SU Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

f FERKRAUSTYMAI

MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
2EMA KAINA

Priimam Master Charge
* ir VISA korteles.

R. IEKENAX leL^25-80iJ ’

SERVE WITH PRIDE-IN 
THE NATIONAL GUARD

daro-! — Jisai tiktai niūriai ty: neilgai beliko lankti
Įėjo, — viskas buvo taip neti-1 ...
keta, taip staigu: neatsisveiki-j . sa žvelgė į išsisikiavusius: 
nūs tėvų, viską palikti — gim- ^mo bernai. Viena kita šaulio 
naziją, Laimą, knygas ir eiti ne-. bet vokiškas raundu,
žinia kur. Net tėvų bulvinė jau-1 kaimo bernai,
ki ,palyginus su ta nežinia. įsa-, j Tiktai dubias, girgždėjo diržais 
kvmas! — Kas įsakė? — Jis, - Į ~ ?llna karininko uniforma. — 
atsakė Laima. Turbūt jis. — Kas ' Tave Beržas, - jis pri-
- jis? - Mano sesuo myli jį. Prie ^‘ybusio vaikino. - 

•Vadas turbūt jų. Nors bijau se--Jisa’ir tav° ederaštį atspausdi- 
sirs, bet tu neik. Auklėtojas tik- QO’ arP kitko pamiršk savo 

Į rai geras. Nereikia tų eilėraščių, Pavąrd§ ir vardą. esi Jovaras, 
nereikia, kad tu būtumei poe- u aisve mes atgausime tikras 
tas! Taip būk. Pasilik. Tu gi ži- ®avof. Pavardes, ir jos aukso rai
nai, kad tave myliu. Tu ma-1 demis bus pašytos po Gedimino 
ne myli? — Taip. Myliu. Lik. ’ JulpaiS:. Taip, jaunuoli! Aukš- 

' Neklausyk jų! Neik! Nekenčiu, ,ai* x es pajudinsim že- 
imę! Tavo, talentas dabar tar-

' . ' . . j..—: - naus laisvai Lietuvai! Didžiuo-

KNOW YOUR HEART

/*

r

M O V IN G 
Apdrausta, perkraustyma* 

M įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 376S996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDŽIONYTt

Programos vodėįa

kish

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 

■OM

Beržas tų.naklį, kai juodu liko 
dviese, kalbėjo šerdinėje: saugo
kis Uosio. Tai baisus žmogus. 
Tu matei ja kišenėje raudoną 
vokiško telefono.? laidą, Jisai 
žmones smaugia tuo laidu. Kai
bijo, kad šūvį išgirs, apsuka 
apie žmogaus kaklą laidą, ir du 
traukia už, jo galų. Jis tavęs ne
mėgsta. Pasisaugok. Ir iš tikru-

EUDEIKISj
GAIDAS-DAIMID Į

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

į

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

HELP IKMJR HĘĄRl FUND
■s -

HELP YCĮURį JiĘAftT

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJ 1MO ŠERMENINE 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

fURIMl «

AO PLY Cl A* 

'iSOSE Ml ESI t

OALYSB

Lietuviu 

-Aidėtu vhj 

Direktorių

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

JEAN VANCE ir GEORGE SORLN1

Aikštės automobiliams pastatyti

• /

AMfiULAMSO
PATARNAVIMAS

Metinė mirties sukaktis

VICTOR KRAUS

Chicago, Illinois 60629 
T«JeL 778-5374

Vedėja —■ Aldona Dtulcuv 
Tel.f.: 778-1543

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

transliuojamos iš mūs^r studijos 
Marquette Parke.

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

Visos laidas ii WCEV stoties, 
banga 4450 AM.

St Petersburg. Fla, 12M vaL p p. 
ii WHS stotie®, 1110 AM banga.

2646 W. Tirt Street ft

Passbook Savings.
♦ Aivfngi

^Minimum ttnn?

AlIO

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
) * x (LACKAWIC4;

2424 WEST 63th STREET. Ki-^unin /-ižu
11028 SOUTHWEST HIGH WAX, rwoo Hilu, Uk 174-44JI

1914. metu,
Midland Parings aptar

nauja taupymo ų aamt; 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojant 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes nogėtu
me būti anrAs naudingi h 
aie<tvie.

SasIcaiU-j

2*57 W. 69 STR5O 
Chicago. IL 606Ž^> 

T±« ^5-7400

BrM*ev>ew, IL 6O4į* 
T«L 598-9400

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60631

PHONE 254-4470

P. J. RIDIKAS
TeL YArt* 7-U11

Gyvenęs Miami, Florida

Mirt 1981-metų sausio 22 dieną, sulaukęs 81 metų 
amžiaus. Gimė IJetuvoj&

Palaidotas Woodlawn Cemetery, Miami, Fla. Kars
tas įdėtas š ven tyki on.

PaKko nuliūdusi žmona Petronėlė (Pat).
Mano brangiajam pagerbti šv. Mišids buvo laikomos 

sausio 10 d., 2 vaL popiet, St. Peter and Paul bažnyčioje, 
esančioje Miami, Fla.

Aš Tavęs, mano brangiausias, niekuomet neužmir
šiu. Tu pas mane jau. nebesu grįši, bet aš anksčiau ar 
vėliau pas Tave nueisiu.

Tebūna Tau lengva Si žemelė.

Nuliūdusi lieka, — ŽMONA

144$ 3a, 6014. Avc, Cicero, III,

4348 So. CALIFORNIA AVE.

Tel: OLympk 3-1003

Tel: LAfayett* I-357J

GEORGE F. RUDMINAS' i
J3U So. UTUAN1CA AVĖ. Tel: YArds 7-1138 • HM

5 — Naujienos, Chicago, 8, UL Friday, January 22, 1982



B. STASIUKAIT1S

ma

LIUCIJABRAND SOFT DRINK MIX $3.00

Tamvlaitis

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Prašom palikti savo telefono nu 
merj automatiniame aparate.

P. NEDAS, 4059 Archer Areno*, 

Chicago, Ilk 60632. Tai. YA 7-5988

plastic ice-cube trays or 
small paper cups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

ENERGY
WISE :

ycx/u. RUN INTO TROUBLE- 
THERE'S A SUDDEN STOP WHICH 
XX/RE FOLLOWING- TOO CUTELY WINTER 

OVERCOAT.

Pernelyg ir nepemelyg 
kartu).

OrgantM ear pooh t< 
myi gasoline
Doni boa Bom LoMrf

don’t cut in between cars 
THAT ARE ALLOWING SAj-te- 
FOLLOWING DISTANCES.-. « '

A. T VEH AS 

Laikrodžiai ir braagenyW 
' Ptrdavimaj tr Taisymas 

2646 W*rt «9H» Stmt 
Tri. REpvWlc 7-1941

NAUJI VAISTAI NĖRA 
MIAl ŠIRDŽIAI

VALDIS REALTY 
2644 W. 69th St.; 

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

Eleonora Jakštas 
4104 S. Archer Avenue 

: bloko i vak. nuo California)

— Premjeras Beginąs praneš, 
prezidentui Reaganui, kad ‘Iz 
raelis nepripažins jokios pales
tiniečių autonomijos.

Narai, irai — Pardarirat 
KKAL tSTATI FOR lAkt

— Kentucky valstijoje, M in? 
Branch apylinkėje, sprogo ang 
lių kasykla, užmušdama 7 ima 
nes, 4 iš vienos šeimos.

REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 
NAMŲ PARDAVIMAS.

INCOME TAX -
•INSURANCE NOTARY PUBLIC

Skambinti tel. 436-7878
2951 West 63rd Street

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, teisėjo- Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis: '

Knyga su formomis gauna.
Naujienu administracijoje.

< M. * i IMK U f.
N^ry Pvkilc ;

INCOME TAX SEXYICt
4259 S. Maplewood. Tol. 254-745
Tiip pat daromi vertimai, a±minl\ 
Iškvietimai, pildomi plilotybėt pri 

. tymai Ir kitokį blankai.

Namai. Žomt — Pardavimo! 
UAL ESTATE FOR SALE

PARUOŠIAME TAKSU 
LAKŠTUS 

ASMENIMS IR BIZNIAMS

AdVOK&VU

GINTARAS P. ČEP1NA5
Darbo vaUndoa: nuo 9 v»L ryta 

iki 6 vai vak. Šeštadieni nnę 
9 vai ryt© Iki 12 vai <L 

Ir pagal susitarimą.
TU. 776-5162 arba 776-5111

2649 W e»t 63rd Straef
CUeaco, HL 80629

Galit* kreiptis ir tirštai f SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
M*v York, M. Y. 1W 

tV W. ». 
Tri. tni) w nu

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TPS ON

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis: >

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVI T 
' TeL 523-8775 '

SUSIVIENIJDIAS LIETUVIŲ AMERIKOJ?
yn FcniausiA, didžiBiishr tr turtingiausi lietuviu tratemalinė ar- 

rxnfcacija, lietuviams L^tiktol tarnaujantį jau per 02'inetuK

SLA — atlieka kultūriniu* darbua, gelbsti tr kitiems, kurie Um 
darbu* dirba. - -

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagcs miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Are, 
Tel. 927-3559

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

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
Kietais viršeliais__________________

Minkštais viršeliais, tik______ ______

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

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidoms.

Visi veiksmažodžiai, kurie pra
sideda su priesaga per, rašomi 
kartu, pav.: peršokti, perkelti, 
persistengti ir 11., ir iš šių veiks
mažodžių kilę daiktavardžiai 
(veiksmo pavadinimai), taip pat 
rašomi kartu su .per, pav.: per
šokoms, perkėlimas, persisten
gimas ir Lt

Mūsų kalbininkai, tiek Jab
lonskis, tiek ir Skardžius, prieš- 
veiksmnius; kurie prasideda su 
priesaga per, kaip pav.: pertoli, 
perarti, perdaug, pergerai visa
da rašė kartu.

Aš manau, kad mes turėtume 
ir toliau taip rašyti, kaip mus 
mokė mūsų iškilūs kalbininkai.

j' Žemaite

— Saulė V. Girdžiūnaitė pra
eitų melų gruodžio mėnesį Kali- 

’ fornijos Valstybiniame universi-
• tete, Northridge, baigė biznio 
į administraciją ir ekonomiją, ir
• gavo’ magistro laipsnį. Bakalau- 
į ro laipsnį ji gavo Indianos Vals- 
į tybiniame universitete, baigusi 
! svetimas kalbas. Ji yra baigusi 
j Čikagos Aukštesniąją lituanisti- 
i kos mokyklą.

BUTŲ NUOMAVIMAS
♦ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEATČIUS - BEŲL REALTY 
INCOME TAX SERVICE *

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Kaz
nenorėčiau sutikti

I WASHINGTON, DC — Gy 
dytojui Sidney Wolfe pavyko 
paruosti vaistus, kurie pamažu 
padeda ritmą praradusiai šir-| 
džiai vėl atstatyti viską į vėžes 
ir nustatyti reikalingą širdies* 
ritmą, 'lai, rodos, nedidelis da
lyk as, b t jis labai svarbus rit
inu praradus.ems širdininkams.

Praeitais metais vaistų ir svei
katos įstaiga, ištyrusi ir tiksliai 
nustačiusi vaistų įtaką į žmo- # 

- gaus .^v<ikatą, patvirtino ir leido ’ 
pardavinėti net 27 naujus vais
tus. Tai labai didelis vaistų kic
k’s vieneriais metais. Labai daž- 
mai įstaiga nepalv.’rtina ir nelei
džia pardavinėti, bet pernai taip 
neatsitiko.

Miko šileikio apsakymų knyga 
‘‘Liucija* jau atspausdinta. 

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave.. Chicago. IL 60629.
PIRKITE *AV TAUPYMO^BONUS

Žodžio dalelytė PER
Ši žodžio dalelytė rašoma at

skirai nuo kitų žodžių, pvz.: per 
aukštas, per geras, per, platus, 
per toli, per arti, ne per seniai, 
ne per geras, ne per blogiausia, 
ne per jaunas, nei per daug, nei 
per mažai ir kit.

Bet čia tenka priminti, kad žo
džio dalelytė per. kada ji nėra 
žodžio priešdėliu (priešdėlis, 
žodžio dalis prieš šaknį), tai ji, 
kaip žodžio priešdėlis (per) vi
sada rašoma kartu su tuo žodžiu, 
pvz.: perbėgti, peršokti, per
rašyti, perplėšti ir kit. Jis per
brido per upę, peršoko per tvo
rą ir ne per daug pavargo

(P.S. 
rašoma

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

Dr. A. J. Gussen • 
grožis.

.psvarstytas”, kuri 
socialistinę 

ą”, “žmogaus teises 
tarnauti “liaudies 

sams, žmogaus labui’’. / 
ma prigalvoti kilnesnių tikslų ir 
gražesnių frazių?

Panagrinėkime to. naujo do
kumento — pagrindMitr^ įstaty
mo svarbesnius teiginius, ir ką 
jie duoda to krašto piliečiams.

1. POLITINĖS' SISTEMOS ' 
ANTIDEMOKRATIŠKUMAS

“Visa valdžia TSR .^ąjungo- 
jungoje priklauso liaudžiai”. 
(2 st.).
Toks tvirtinimas neatitinka 

tikrovės. Juk visa valdžia pri
klauso Komunistų partijai, tiks
liau išsireiškus ne visai Komu
nistų partijai, o tik 1.5—2% tos 

1) partijos hierarchams— privilegi- 
• juotiems nariams, kurie tik sim- 

Tarybinė santvarka savo išore boliškai. savo tarpep renkami, o 
visiškaį nesiskiria nuo demokra- praktiškai — yra pasiskirstę val- 
tinių valstybių. Piliečai turi kon- džią Dargi kėnstitucijos 6 straip-

Istorijos iškrai
pymas

Nežinau kam “Dirva” 1982 
metų sausio mėn. 14 dienos ve
damajame mulkina skaityto
jus, kai iškraipydama istori
nius faktus taip parašė: “1923 
metų sausio 9 d. Mažosio Lie
tuvos gelbcųimo komitetas Ši
lutėje paskelbėjmamfestą, ku- 

demo- ’ riuo pareiškė, kad jis perėmė 
ir lais- krašto valdymą, atstatė buv. 
intere- Krašto direktoriją ir naujosios 
j? gali- direktorijos pirmininku pa

skyrė E. Simonaitį... Sukilė
liai, gavę pagalbos ir paramos

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidentas x

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

t Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą' mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.

Vienos reikšmės žodžiai, kada 
į nėra sutrumpėję, rašomi atski- 
1 rai pvz.: iš tikrųjų, iš Isto, iš tie- 
Į su, be galo, be reikalo, šis tas, 
į šen ten., šiek tiek, be to, toks 
• pat, bet kas, bet kuris,’kai kas, 
kai kurie, kažin kas, kai kur, ką 
tik, kas nors, kur nors, vis vien, 
aukštas, per daug, ko geriausias, 
kuo blogiausias, visų blogiausias 

ir kit.

nės karininkai: Jonas Budrys, 
kiap vyriausias vadas, jo pa- 
vadoutojai Mykolas Kalmantas 
ir Pranas ĘJjmaitis, ir kiti ka
rininkai. Savanoriais pasisiūlę 
Lietuvos kariai, ir šauliai bu
vo aprengti civiliniais drabu
žiais ir suvaidino sukilėlius. 
Tų “sukilėlių” bubo apie 500. 
Prancūzų karių, Klaipėdos po
licininkų ir vokiečių savano
rių kartu paėmus buvo irgi 
apie tiek pat. Prancūzai buvo 
gerai ginkluoti, tur^j° 9 mo
dernius kulkosvaidžius. Opera
cija buvo gerai suplanuota ir 
pavyko, parodžius nemaža 
drąsos. Netiesa, kad kraštas bu
vo paimtas “be pasipriešini
mo’’. Kovose žuvo 20 savano
rių, jų tarpe du Lietuvos ka
rininkai, du pranzūzai ir vie
nas vokietis policininkas. Visa 
tai yra aprašyta “Lietuvos En
ciklopedijoje”, tomas XII, pus
lapis 39-43.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė išleido B. Stasiukaiėio stu
diją Taryb nių Soc al stin ų 
Respublikų Sąjungą — “d Amo- 

, kratiškia ilsi a” šalis pasaulyje**,
spausdintą praeitais meta s ne
legaliai leidžiamų Perspektvvų 
21 numeryje. Manoma, kad N. 
skaitytojams bus įdomu susi
pažinti a-tvilaas keliamo
ms mintimis.

Naujienų Redakcija

..PERSPEKTYVOS kels ak
tualias mūsų kasdieninio ^ve
ninio problemas, parodys gali
mus jų sprendimo būdus. Skai
tytojams suteiks galimybę pa
reikšti savo nuomonę ir požiūrį. 
Supažindins juos su nuomonė
mis tų. kurie už savo pažiūras ir 
įsitikinimus Tarybų Sąjungoje 
yra parsekiojami ir net kalina
mi. I

PERSPEKTYVOS nori padėti. 
surasti kelius, vedančius iš susi- 1 
dariusios aklavietės į atsinauji-, 
rūmą, pagrįstą tikrosios demo- 1 
trati;os principais ir tarptauti-. 
nių įsipareigojimų pagrindu.

PERSPEKTYVOS dės savo > 
puslapiuose ne tik originaliuo- ’ 
sius straipsnius, bet ir didesnės 
epimties studijas, kurie šiuo me- ‘ 
tu oficialioje Lietuvos TSR span . 
doj negali būt paskelbti.Taip pat i 
bus dedami ir vertimai, tačiau Į 
tiktai tų autorių, kurie gyvena ; 
arba gyveno Tarybų Sąjungoje,, 
bet dėl savo įsitikinimų yra ar- j 
ba buvo persekiojami iki jų iš i 
vykimo arba ištrėmimo į užsie- !

vai, be pasipriešinimo užėmė 
kraštą”...

Tas komitetas buvo tik de
koracija, pasiteisinimas užsie
niai, kad neva vietiniai gy
ventojai tajp daro. Faktinai 
sukilimas buvo suorganizuotas 
ne Šilutėje, bet Kaune ir ja*m 
vadovavo Lietuvos kariuome-

Atrodo, ką galima prikišti to
kiai konstitucijai, kurios kiek. 

PERSPEKTYVOS savo - pus Vienas punktas buvo visos liau- 
lapiuosi nevengs ir aštresnių dies 
straipsnių, kurie” tačiau nepriėš- j las išplėsti 
taraus TSRS Konstitucijos 49. kratij 
straipsniui ir Lietuvos TSR Kon , ves 
ctitucijos 47 straipsniui, leidžian j 
tems bet kuria forma pateikti 
pasiūlymus valstybinių (tarp jų ’ 
ir aukščiausių) organų darbui į 
gerinti ir trūkumams kritikuoti, j 

PERSPEKTYVOSE visi be iš- 1 , . i
imties straipeniai bus spausdi- j 
namr diskusinę tvarka, laikantįjį 
principo — gerb kito nuomonę i 
net ir tada, kada tu jai nepri
tari.

PERSPEKTYVOS tikisi susi
laukti tautiečių paramos sklei
džiant ir stiprinant nepriklauso- į 
mą mintį ir nenorėtų likti vien • 
tiktai pogrindinės spaudos ger. • 
bėjų slėptuvėse.

(“Perspektyvos

SLA — Išmokėjo daugiaa kaip AŠTUONIS KLUONUS doterli 
tpdnudu savo TLRrianML

SLA — apdraueffia pigiausiomis kainomis, SLA netaiko Delno, 
namf patarnauja tik aarišalpos pa^indoL

Kiekriena* lietuvi* Ir lietuviu draugai 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

ELA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunlnrii, neldančijus 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai

^La — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
tLOOO apdraudoc rūmą temoka tik $3.00 metame.

SLA — kuopų vyra visoje lietuviu kolonijose. Krdpldtėf 
i savo apylinkės SLA kuopų veilcėiur jie Jumr 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti

W. 9$th St 
Evart. PbHc, UI, 
<0642, . 4244454

Tarybinių Socialistinių Respublikų S-ga - 
TSRS - “demokratiškiausia” šalis pasauly 

stituciją, gaus;ngą iš 1500 depu- 
ta:ų dvejų rūmų parlamenta, t 
v. Saiuncos Tarybą ir Tautybių 
Tarybą Vykdomoji krašto val
džia priklauso atitinkamom mi- 
nis'erijcm. Yra viešai paskelb
tas baudžiamasis kodeksas. Žo- - 
dž u, valstybė turi visas demo
kratinei santvarkai būdingas in
stancijas. Svarbiausia, kad visa 
tai sūdai o tik TSRS valstybės 
išorinį Tūbą, o ne jos teisinį pa
grindą. Mat, valstybės politinei 
veiklai vadovauja įstatymų ne
kontroliuojamas organas — ko
munistų partija. Ši save laiko 
vienintele teisė: a darbininkų 
klasės gynėja visų sumanymu, 
sprendimų ir liaudies kūrybinės 
minties įkvėpėja.

Paprastai konstitucinių demo
kratijų pagrindą sudaro jų kon
stitucija Tačiau tarybiniai pilie
čiai savo konstituciją lako eili- ( 
ne propagandine, demagoginė- snis L4 patvirtina: .
mis frazėmis išmarginta dėklą, j (Bui> daugiau)
racija, neturinčia jokio turinio 7 “
ir jokio bendro ryšio su gyve- skaitytojai r^šO: 
nimu. Tai propagandinis triu
kas naiviems užsieniečiams mul 
kint.

Daug propagandinių straips
nių, brošiūrų prirašyta bei ap
maudžių kalbu pasakyta sąryšy- 
je su naujos konstitucijos “iške- 
pimu”. K

IF you PfcfVE AT THE 
SPEED STYy MM

THE R/GMT LANE.

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

Dienom telefonuoti 247-0749, 
vakarais — 523-3685.

HOMEOWNERS POLICY

f»re 3^ Corpany

Dengiame ir tatseme visu rū
šių stogus. Už darbą garas, 
tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talmdn Avenue 

; Chicago, IL 60629 
434-9655 ar. 737-1717
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