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jimus,. jokių apsaugos priemo
nių nesiėmė ir užtat Taip lengvai 
pateko- į grobikų rankas.

lių stoka gyventojų nekamuoja 
nes daugelis neturi pinigų pa 
brangusiam maistui.

SUIMTAS TURKŲ KON
SULO ŽUDIKAS

— Prezidentas Mubarakas ap 
tarė įvairius klausimus su Libi
jos atstovais ir išvažiavo į JAV.

— Illino'is gubernatorius tikė
josi iš federalinės valdžios gauti 
bilijonų dolerių Illinois keliams 
taisyti, bet gavo tiktai 125 mili
jonus dolerių.

— Libija antradienį atidarė 
sienų su Egiptu. Siena štisus 
tris metus buvo uždaryta.

bruarv 3, 1982

— Antradi 
kainavo $371.

— Senegalis prieš susijungi
mą su Gambija j Senegambiją, 
turėjo virš 5,800,000 gyventojų, 
Gambija — voš 600,000.

— Egipto prezidentas Muba
rakas antradienio vakarų atskri
do į Washingtona. Jį pasitiko 
Hk re t ori u$ H&ig.

JAV sustabdė kukurūzų par
davimą lenkams. Lenkai nesiti
kėjo, kad prez. Reaganas uždės 
tokias sankcijas kard stovį įve
dusiai Jaruzelskio vyriausybei.

Kukurūzų pardavimo sustab
dymas gerokai pakenks vištų 
Ūkiui. Vyriausybė tikėjosi gero
kai palesinti vištas ir pasiga- 
miriti mėsos, bet dabar viščiukų 
gali ir nebūti.

Nuo pirmadienio pradėjo 
skųstis krautuvininkai. Valdžiš 
pakėlė maisto kainas, bet tud 
pačiu metu krautuvininkai liko 
be pirkėjų. Niekas nenori mo
kėti tokių didelių sumų. Turtin-

— Gubernatorius Thompson 
mano, kad Illinois valstija, per
imdama socialinių p taigų kon
trolę, praras $110 milijonų.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas rengiasi pra
šyti Kongresą paskirti $100 mi
lijonų įvairios pagalbos už lais
vę ir savo krašto nepriklauso
mybę kovojančiam Salvadorui, 
pirmadienį Kongreso komitetui 
pareiškė Thomas Enders, Vals
tybės sekretoriaus llaig pava
duotojas Vidurio Amerikos rei
kalams.

. Lenkijos gyventojai labai 
patenkinti praeitų savaitgalį pa
rodytu amerikiečių susiddmėji- 
mu dabartinėmis' lenkų gyveni
mo sąlygomis.

bedanti ap,e- gem-Iterier,- buvo 
parašyta, kad jis paleistas. Jis 
buvd. italų karabinierių išlaisvin
tas, bet ne paleistas. Visi penki 
teroristai buvo surakinti ir iš 
vežti į kalėjimų.

Generolas Dozier Išvykoj Ro
mą,, kad - galėtų - asmeniškai’' pa
dėkoti prėzidęntui SąhdrbĮ Per
lini užZdideles .italę"policijos 
pastangas jŲ’išląiSviriti. . C;

— Vakar paškelbta, kad Sene- 
gališ ir Gambjją sudarė yjeną 
valstybę, pavadintą Senegaįnbi- 
ja. Nebuvo jokių didesnių: iškil
mių. Praeitą sekmadienį į.Da
karą atvyko Gambijos preziden
tas Dawda Jawara ir galutinai 
užbaigė susitarimų su Ssnegalio 
prezidentu Abdu Diuf sudaryti 
vienų valstybę. Pirmadienį tai 
buvo įvykdyta.

— Nuo praeito savaitgalio Illi
nois valstijoje nuo šalčio žuvo 
24 žmonės.

Sekretorius Haig patarė pre
zidentui pralyti 100 milijtf- 
nų dolerių iš Rusijos, KuImJS 
ir Argentinos suplaukusiems 
į Vidurio Ameriką komu

nistams suvaldyti.

Ndrvegijos Nobelio 
premijos komitetas pranešė, kad 
Lenkijos Solidarumo unijos pir
mininkas I^ešek Valensa pasiū
lytas šių metų Nobelio taikos 
premijai. Taip pat taikos pre
mijai yra pasiūlytas švedų dip
lomatas Radul Wallenberg. Ka
ro metu jam pavyko išgelbėti 
nuo mirties labai daug Vokieti
jos ir kilų kraštų žydų. Mano
ma, kad jis dar tebėra gyvas 
Sovietų Sąjungos stovykloje.

Kubds ir Nikaragvos partizanai traukia savo jėgas į Salvadorą, kad galėt 
kirsti mirtinų smūgį kariuomenei ir vyriausybei.

nas, bet bepinigiai, nuėję į krau
tuves, tik galės ten pasižiūrėti 
ir grįžti namo, nieko nepirko.

Valdžia suvėlavo su raciona-

Y . 'A < George Bash. < ' /
Antradienio rytą buvo paleistos kelios kplkos į vice 

Tx^ush, -kai ' jSr išėjo^larbnf^

JA v 5’ra pasiryžusius teikti 
pagalbą Honduras valstybei, kur 
pradeda kelti galvą iš Kubos su 
važiavusieji įvairūs maištinin 
kai. Honduras valstybėj atsirė
ži tįsieji . Kubas agftatoriii kelia 
balsą “kairiųjų frontui” oYgaui 
zlibti. NėtoŠimdje ateityje (a- 
"kairiųjų frontas” bus naudoja 
rijąs Honduros visuomenei skal 
dyti ir neapykantai skleisti.
'. Ponas Enders aiškino pa komi 
tėč’įūi, kad šimto milijonų suma 
turėtų bū lt- paskirta ne vien tik 
Salvaddrui, liet ir visai Vidurir 
Amerikos sričiai,. įskailant ir 
įvairias ‘salas, savarankiškai be 
sitvarkančias. '

~Tuo tarpu Ruben Zamora, ta
riamas maištaujančių Salvador, 
vadas, pasakė, kad nieko ameri
kiečių pagalba nepadės. JAV 
teikiama įvairi pagalba tikta 
pratęs kovas ir padalins žino 
nių kančias. Iki š’o meto tarpu 
savio kovds jau kainavo 30,00(1 
gyvybių. Ginklų ir pngalbo 
siuntimas žuvusiųjų skaičių dar 
padidins.

Pirmadienį paskelbta, kad 
Salvadoro kariai nužudė 19 gv-

Prez. Reaganas prašys $100 milijonų 
besiginančiam Salvadorui padėti

TEIKS PAGALBĄ HONDURAS VYRI AUSTEI, KAD 
GALĖTŲ GINTIS NUO CASTRO AGENTŲ

— Praeitą pirmadienį New 
j Yorke buvo paminėtas šimtasis 
Franklin Delano Roosevelto 
gimtadienis.

LOS ANGELES, Cal. — Poli
cijai pirmadienį pavyko suimti 
turku konsulo Kemal Arikan žu-' 
dką. Paaiškėjo, kad turkų kon-

■ sulų “niižudė 19 metų Hampig 
Sassoūnian, ahnėnų kilmės.

Pa-įrodo*, kad buvo žmonių, 
mačiusių, j auna armėną, nušovu
sį turkų konsulų. Jis paleido ke
lis šūvius į konsulą, pabėgo iš 
pasikėsinimo vietos, pasiekė nuo
šaliai stovėjusį raudoną auto- 

l mobilį ir dingo, žmonės suteikė 
policijai tikslias žinias. Ji rado 
automobilį Pasadenos priemies
tyje. Pasikėsintojas buvo’ .suim
tas ir atvežtas į Los Angeles. 
Mačiusieji atpažino pisikėsinto- 

j ją. Kartu su jud buvo dar vienas 
jaunuolis; Policija tikisi ir jį 
surasti. . -. . „ ,

' šiomis dienomis įsibrovėliai 
j pradėjo suarkų puolimą Salva

doro šiaurėje. Prezidentas pla
nuoja tuojau pasiųsti reikalin
gos karo medžiagos į Salvadorą.

Sekretoriaus pavaduotojas T. 
Enders priminė Senato užsienio 
reikalų pakomitečiui, kad da
bartiniu metu prasidėjo spren
džiamoji kdva Vidurio Amerikos 
kontrolei. Vidurio Amerika bus 
laisva nepriklausomų valstybių 
sąjunga, kaip^buvo iki šio meto, 

' komunis$jnj^ kontro7
irtidpsma 1<ormmis'tv.t*-'y‘'‘

Kelias dienas susisiekimas bu
vo atnaujintas, bet antradienį 
Varšuva jr vėl atskirta nuo kitų 
Lenkijos miestų. - Krokuva gali 
susisiekti su Poznanu, bst jie 
negali prisišaukti Varšuvos.

Lenkai «jau negalės 
lesinti vištų . /

Nn Orhans
■ U.S.

Vasario u: Blažiejus, Asta, 
Budoois, Galvutė, Aušvydas, 
Tolbūda.—

Saulė teka 7:01, leidžiasi 5:08.
Oras kiek šiltesnis, gali snigti
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1739 So. Hahtcd Street, Chicago, 1U. 60608 
HAymarkcl 1-6100

Nt Over Orte Milium Lithuankm
Zn Tfcč? United States ff

GEN. DOZIER PASIMATYS 
SU ITALIJOS PREZIDENTU
VERONA, Italija. — Genero

las James Dozier pirmadienį pa
reiškė, kad nei jis pats, nei kas 
kitas kaltas- dėl pagrobimo. Jis 
prisipažino, kad kelis kartus 
buvo. įspėtas apie pavpjų ir pa
tarta apsisaugoti,1 bet* jis asme- ventojų. Tuo tarpe p. Endres 

pakomitečiui tvirtino, kad Sal
vadoro kariai praeitą sekmadie
nį nieko nepuolė ir nieko nenu
žudė. žmones puolė ir žudė ka
riškais drabužiais <aj>4cėdę vy
rai, b.l. lai nebuvo Salvadoro 
kariai. Tai buvo įsibrovėlių 
darbas.

Jie giriasi, jog Salvadcro žmo
gaus teisių lyga nustačiusi, kad 
tai esąs kariu darbas, bet ta 
“teisių lyga” yra vienų kairiųjų 
sudaryta draugija, kartojanti 
jau padarytus pareiškimu.', Let 
nieko netyčinėj anti.

Įsibrovėliai naudoja pačias 
žiauriausias kovos pri.moiĮes. 
Daugelis gyventojų bijo žudyjjų. 
Jie tyli, vengia savo teises ginti. 
Vyriausybė, turėtų įtraukti į ko
vą platesnius gyventojų sluoks
nius. Jie privalo ryžtis gintis. Jie 
privalo gintis nuo žudikų, įsiver
žusių j privačias įstaigas, reika
laujančių pinigų, žudančių ūki
ninkų, jaunus vyrus mobilizuo
jančių į kovas būrius.

Kariai ir policija veda kovą, 
bet jiems privalo' padėti ir pla
tūs gyventojų sluoksniai.

BEI 
^HpNDURASr^^—.

— Varšuvos kalėjime laiko
mas Lešek Valensa perdavė 
prancūzų laikraščio LeMonde 

| žurnalistui trumpa laišką, pa
tardama' nedaryti jokios nuolai
dos lenkų kariams, apgavusiems 
jį ir 'Solidarumo unija® narius.

Gen. Jaruzelskis įvedė karo 
sto’vį. bet jis uždraudė Sovietų 
karininkams rodytis Varšuvos 
ar kituose miestuose. Kelias die
nas prieš karo stovio paskelbi
mą Jaruzelskis paskelbė, kad 
Brežnevas sutiko pripažinti Len
kijos suverenines teises.

Dabartiniu metu I-enkijai rei
kalingi įvairūs audiniai. Kinijos 
vyriausybė sutiko parduoti len
kams daugiau audinių. Yra pa
grindo manyti, kad lenkai gaus 
kariams ir policijai reikalingų 
drabužių. Be to, drabužiai iš Ki
nijos lengviau atvežti, negu 
maisto produktai.

Siūlo Nobelio taikos 
premiją Valensai

‘ OSLO

KINIJA PARDAVINĖS JARUZELSKIO 
VYRIAUSYBEI MAISTĄ, DRABUŽIUS

KINIEČIAI NETIKI, KAD LENKŲ GENEROLAI
. BŪTŲ PARSIDAVĘ SOVIETŲ VALDŽIAI ••

PEKINAS. —- Kinijos vyriau
sybė ' aritradiėnį pasirašė naują 
prekybos' sutartį, kuri žymiai 
padidins-prekybą rti Jaruzelskio 
vyriausybė.' Kiniečiai yra lįsi tiki
nę, kad jie apie lenkų generolus 
\*ra gėriau, informuoti, negu 
amerikiečiai, britai ar prancū
zai. Jie netiki, kad lenkų kariuo
menės vadai būtų visai parsida
vė rusams. - 1 ■ -- <

REAGANAS SUMOKĖS $71 MILIJONĄ 
LENKŲ SKOLŲ UŽ JAVUS

REIKAL.XUJA, KAD BŪTŲ PANAIKINTAS KARO STOVIS, 
’ BET SUTIKO SUMOKĖTI NUOŠIMČIUS Už SKOLAS

/WASHINGTON, D.C. — Pre- gesnieji.galės eiti į krautuves ir 
zidentas Reaganas paskelbė, kad mokėti'žymiai pabrangusias kai 
jis įsakė sumokėti 7L milijoną l 
dolerių Amerikos bankams ir 
paprašys bankus, kad nepa? kelb- 
tų dabartinės Lenkijos valdžios 
bankrutuojančia. . . ;

Paaiškėjo, kad kc’muriislo Gie- 
reko kontroliuojama valdžia sa- 

nupirko didelius kie
kius javų. Ji paši kolino pinigų 
iš Amerikos bankų t km- javams 
pirkti. Žemės ūkio departamen
tas garantavo' bankams , pasko
las. Apie pinigų grąžinimą dabar 
kalbos negali būtįj&kf lenkai ne- 
pajėgia sumokėti- nėFnuošimčių 
už paskolas.

Sekretorius A; llaig Europoje 
reikalavo panaikinti karo stovį 
Lenkijoje, nes tai esąs Sdviatų 
valdžio’s dąrbas. Nežiūrint to, 
tas pats' A. Haig sutiko padėti 
lenkų valdžiai; Tai'jį nepajėgia: 
mokėti savo skolų. nuošimčių.^ -

Nuo pirmadienio pa- < 
brango maistas

Nub_ pirmadienio' - Lenkijoje 
pabrango duona, mėsa ir visi ki
ti maisto produktai, bet žmonės 
tyli, neprotestuoja ir nestrei- 
Ųuoja. Savo laiku-Jenkai kėlė 
didelį triukšmą dėl pabrangusių 
kairiif, ruošė streikus, ir sakė 
kalbąs,, bet šį pirniaidienį ir ant- 
radfenį.-Varšuvds'.i<t kitų miestų 
gyvntojai nieko tiesakė.

• Lenkai neprotestuoja, bet jie 
nieko ' ir ■ neperka.. Atrodo, kad 
lenkai1 buvo apsirūpinę maistui 
Dabar juos spaudžia gerokai pa- 
brafigusios ŠUdymp priemonės. 
Patu angos dujos, anglys ir ži
balas. *,

INDIJA IR PAKISTANAS 
. SIEKIA TAIKOS

NEWS DELHI; Indiją. —~ Vi-ą 
savaitę ėjo pasitariniaL tarp Pa
kistano ir Indijos atstovų tai
kos sutarčiai .pasltašyti, Pasta
raisiais 10 metų, kai Banglade
šas atsiskyrė nuo‘Pakistano, ėjo 
nebusitarimai - tarp . Indijos ir 
Pakistano. Nors tarp abisjų 
valstybių nebuvo karo', bet ne
buvo ir taikos, nėjo prekyba, 
buvo uždarytos sienos.

Praeitą savaitę buvo atvykęs 
Pakistano užsienio reikalų mi- 
nisteris Aga šai, patarėjų lydi
mas. Jam pavyko smitarti su 
Indijos vyriausybe normalizuoti 
abiejų valstybių santykius.

Pirmadienį ministeris šai ir 
premjerė Indira Gandhi norma
lizavo abiejų valstybių santy
kius, pasirašė susitarimą, kuris 
atnaujins abiejų valstybių ryšius 
ir bandys juos gerinti.

GENERAL MOTORS UŽDIRBO 
$333 MILIJONUS

J DETROIT, M ich. — General 
Motors bendrovė nutraukė pasi- 

^arimus šu automobilių darbi
ninkų unija, nes darbininkai ne
nutiko dirbt i už žemesnį a t lygi-

■ nimą. I^rmadienį , paskelbiąs 
’GM pranešimas, šakė; kad praei
tais kietais, kurie buvo sunkūs 
automobiliams pardavinėti,, ben
drovė visąiėlto uždirbo $333 mi
lijonus. /] DSO; metais- La pati- 
bendrovė turėjo 7B3 milijonus 
dolerių nuostolio. Dėl tumūosto- 
lių skupdėsi visi GM'.pąFeigfinai.

■ Skundai Jį: praeitais metais, bet; 
, kai viską -įtiJcšlia^' apskaičiavo;-

tai. pąaiškęjd, kad pacjfeirė -gana, 
gražaus -'pyiud;' siąįs šdnkfaij.

• laikais. ' . ’ . -: *• '
Pi-ieijuij/metdis' par/laVė- ų>> 

tomobiliiūuž 618 'bilijono dole- 
‘ rių. jGM' jmą'- vienintelė ■ JAV 
Į bendrovė, kuriai automoj&Hių 

pardavimas davė pelno.

.t l
fe.



PETRO ČESNULIO KNYGOS LEIDĖJAI,
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjunga Kanadoje ir: 

Centro Valdyba reiškia padėką Petro Cesnulio atsimi
nimų “Nužmogintieji” knygos ?.nglų kalba laidos išleidi
mo sekantiems mecenatams-rėuiėjams: J

Juozas Dilys, St Catharines, Ont. 
Audra Česnulytė, Brantford, Ont .
Kristina ir Jim Maus su šeima, Pert Elgin, Ont. 
B. S. Vaičaičiai, Rexdale, Ont...........................
Helen-Elena DeCosta, Taunton, Mass., U.S.A. 
Stasys Misiulis, Edmonton, Alberta.................

'Dr. Bernardas Naujalis, Toronto, Ont. ..........
Dr. Juozas Uleckas, Toronto, Ont...................
Stepas Varanka, Toronto, Ont........... . ....... ......
Silva Jokubilius, Delhi, Ont. ................. -.........
L P. PetkeviČiai, Cicero, III...... ............. .—....
Paulė An?evičienė, Nepean, Ont....... ............._....’
Eugenija Bulotienė, Detroit, Mich...................
Adomas Kalnėnas,t Rondon, Ont........................
Pranas Kaziukonis, London, Ont. ......... ......... .

> Monika ir Juozas Rimkai, Vittoria, Ont.........
p. Šalna, Richmond Hill, Ont...........................
Domas žiogas. Delhi, Ont..................................
Antanas B-j‘'''dykas> Toronto, Ont............. ......

Los Angeles, Calif............
as, Santa Monica, Calif.Alexandra

Giedrė ir Algirdas Budreckiai, Quincy, Mass.

$1,000.00 . 600.C0 600.00 110.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 60.00 52.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00. 50.00 50.00 40.00 30.00 25.00
Dorchester, Mass.

Zigmas Lubcckas. V..' Cc Ont.................
V. Matulaitis, Weston, Ont......................... ....
V; A Osteikos, Warren, Mich........................
Albertas Misiūnas, Detroit, Mich........... ......
Ignas Sajauka, St. Catharines, Ont..............
Izidorius Straukas, Chicago, Ill.................... .
Viktoras Sniečkus, Elora, Ont. ......................
Jonas Vinčiūnas, Chicago, Ill........................
Al. Astašaitis, Troy, Mich..................... ........
Algirdas Gustaitis, Los Angeles, Calif..........

Papildomi sąrašai bus ir toliau skelbiami.

26.0025.00 -25.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0010.0010.00

I

Bet kai trūksta mašinoms at
sarginių dalių, žmonės vagia jasI sai gm:ų CL31IU, ZJllOIlti \agld. Jas 

1 iš automobilių, traktorių ir kitų 
' žemės ūkio mašinų,, vežamų ge

ležinkeliais, vandens ir kitokiu 
transportu.

į Ta pati priežastis verčia žmo- 
i nes pirkti bei parduoti prekes 

juodoje rinkoje.
spekuliacija.

Neatsilieka ir
j 1981 m. birželio 16 d. Lietuves 

TSR aukščiausias teismas išnag
rinėjo Vitalijaus Fomino, dirbu- 

■t Maloniai prašyčiau priimti ir mano asmenišką pa-j sio Vilniaus valgyklų tresto ledu 
dėką. Į prekybos Įmonės direktoriumi,

Su pagarba, Į baudžiamąją bylą. Nustatyta,
Petras česnulis, 70 Main St., Paris, Ont., kad v- Fomin*s iš pavaldžiu 

Canada, N3L 1E6 darbuotu imdavo kyšiu-- Už 
 I siuos veiksmus minėtas asmuo

1 nuleistas laisvės atėmimu pen- 
keriems metams su turto kon
fiskavimu.

(Iš Europos Lietuvio)

Tas vadinama

kyšių ėmimas.

Laiškas Redakcijai i
Naujienų rzdaktoriin
p. M. Gudeliui: -

Siunčiu Naujienų 1982 metų 
prenumeratos mokestį, 65 doLj 
Likutis — auka.

' P. M. Gudeliui ir sekr. p. Aus
tin linkiu geriausios sveikatos ir 
kantrybės!

L etuv škoii visuomenė, skai
tydama Naujienas, žino, kad ne- ’ 
bus apvilta, nes čia nėra klastos, 
melo ar apgaudinėjimo. Aprašo
mi politiniai, kultūriniai ar kiti 
dalykai turi jiems duotus pa
grindus — faktus. Naujienų re
daktorius nebijo skelbti tiesos ir 
neslepia, kas buvo slaptai pada 
ryta. Naujienos stovi pinuose 
kovos linijose pavergtos Tautcfe 
laisvės ir Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo darbuose. Ir 
dėl to, visokių “bičiuliu” šmei
žiamas jų redaktorius.

Inž. Antanas Z umaras

kinti visą spaudą ir radijo’ va
landėles, kurios pagarsina drau
gijos parengimus ir aprašo jos 
veiklą. Taipgi nutarta pasvei
kinti ligonius is Dariaus-Girėno 
ir Don Varnas veteranų postų.

Naujoji valdyba išrinkta be
veik ta pati, su maža pakaita.

Draugijos atskaitomybės kny
goms patikrinti, išrinkta komisi
ja iš A. Kalys, H. Skinulis ir V. 
Abraičio.

Pati Suvalkiečių draugija jau 
veikia 44 metus. Ji remia ne tik 
savo narius, bet ir kitus lietu
vius, kurie reikalingi dvasinės ar 
materialinės paramos. Suvalkie-

HOT SPRINGS, ARK.
H&'t Springs ALTo ir LASo 

skyriai rengia Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo sukak
ties minėjimą.

i
Minėjimas įvyks vasario įnėn.' 

13 d. 2 vai. popiet YWCA salėje, 
Quapaw 501. Bus akademinė da- 

1 lis — paskaita ir meninė dalis. 
Meninę dalį atliks muzikų p. D. 
L.A. Lapinskų šsima iš Čikagos.

Po minėjimo bus vaišės.
Vakare 5.30 vai. šv. Jono baž

nyčioj’ bus laikomos progai pri
taikytos pamaldos.

Kviečiame Hot Springsd orga
nizacijas ir lietuvišką visuomenę 
dalyvauti mūsų istorinėje šven-- 
tėję. Rengėjai

PAVYZDYS NEPAPRAS
TOS MEILĖS

“Kas yra. tas žmogus, kuris 
mėgsta gyventi, geidžia dienų, 
kad gera patirtų?” Ps. 34:12.

Mamai. — Pardavimai Mamai, Žami — Pariaria&ai
UAL ESTATE FOR SALE i REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS K 7

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road ' Chicago, Ill. Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINTŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

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

/'.........
ELEKTROS [RENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto laidinę. 

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman A*t, 
Tek 927-3559 :

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

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

Liability apdraudimas pensinia- 
kams. Kreiptis: : f

A. LAURAITIS 
4«5 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-3775
8 Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

■ ę Su $15,000 pirkėjui' proga 
Marquette Parke- gauti labai 

1 svariai užlaikytą mūrinį namą, 
i nes pardavėjas duoda paskolą 
| seniau imamais procentais.

VAGYSTĖS IR SPEKULIACIJA

Lietuvos TSR prokuroras A. 
Kairelis Tiesoje (1981.XII.27) 
rašo apie “pirmojoje socializmo 
šalyje” išsivysčiusį kyšininkavi
mą, vagystes ir spekuliaciją. Jis 
kalba apie padėtį Lietuvoje:

“Pasakysiu tiesiai — minėtu 
nusikaltimų respublikoje nema
ža. Socialistinio turto grobimų 
daugiausia pasitaiko žemės ūkio, 
statybos, lengvosios pramonės, 
mėsos ir pieno, maisto pramo
nės įmonėse ir o’rganizacijose. 
Neretai valstybinio ir visuome
ninio turto grobimai įvykdomi 
stambių arba itin stambiu mas
tu grupės iš anksto susitarusių 
asmenų.”

Pavyzdžiui. Alytaus medvilnės 
kombinate dirbusi vyr. sandėli
ninkė Elena Marcinkevičienė, 
sandėlininkės Ona Matulevičienė 
ir Petronė Marcinkevičienė bei 
krovėjai Vladas Kalinauskas, 
Vytautas Baranauskas ir RdYnas 
Gudynas iš anksto susitarę pa
grobė 8 ryšulius audinio už 3760 
rublių.

1981 m. sėn. teismas

nagrinėjo Angelės Podrezaitės, 
per nusikaltimo padarymo lai
kotarpį dirbusios Vilniaus urmo 
parduotuvės “Vaizdinės priemo'- 
nės” vyriausiąja ekonomiste, 
vyriausiosio buhalterio pavaduo
toja, bei ėjusios vyriausiojo bu
halterio’ pareigas, Elenos Syči- 
nos, sekcijos vedėjos, ir Olgos 

i Kučerovos, sekcijos vedėjos pa
vaduotojos, baudžiamąją bylą. 
Teismas nustatė, kad jos, pasi
naudodamos tarnybine padėti
mi, 1978-1979 metais iš minė
tos parduotuvės pagrobė įvairių 
materialinių vertybių itin stam
biu mastu, daugiau kaip už 40 
tūkstančių rublių. Grobstytojos 
griežtai nubaustos (nuo 10 iki 
13 metų). Jų turtas konfis
kuotas.

* *
NĖRA PRIEŽASČIŲ NUSIKAL

TIMAMS, BET...

Prokuroras A. Kairelis pasakė: 
“Mūsų šalyje nėra nedarbo, 
skurdo, tuo pačių nėra ir sociali
nių priežasčių, skatinančių grobs 
tymą, spekuliaciją, kyšininkavi
mą”. (“Tiesa?, 1981X11-27).

Suvalkiečių Draugijai
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 

draugijos priešmetinis susirin
kimas įvyko prieš Kalėdų šven
tes Vyčių salėje. Jį atidarė drau
gi j c's pirmininkas Leonas Vasi
levas. Pasveikinęs subrinkusius,' 
pranešė, kad mirė narė a. a. 
Konstancija Stankus. Mirusioji 
pagerbta atsistojimu ir minutės 
tyla, o jos šeimai išreikšta. gili 
užuojauta.

Nutarimų raštininkė E. Strun- 
gys perskaitė vaidybos nutari
mus, o pati valdyba pranešė apie 
draugijos Dietinę veiklą. Viskas 
buvo priimta kaip pranešta. 
Nutartą surengti du piknikus, 
bet tas reikalas bus plačiau ap
tartas kitame susirinkime.

Nutarta švenčių proga pasvei-

•čiai daug aukojo geriems, labda- j Pasiklausykite šios ypatingos 
Tingiems tikslams. programos šiandien 8:45 vai. va-

Sckantis draugijos susirinki- kare radijo banga 1450 AM per 
mas — metinis — įvyks vasario { “Lietuvos Aidus’*.
mėn. 26 d. 6 vai. vak. Vyčių sa
lėje, 2455 W. 47th St. Nariai 
prašomi dalyvauti, nes yra svar
bių rsikalų, kuriuos būt inai tu
rime . apsvarstyti. Po to’ bus 
vaišės.

Sekmadienį 9 vai. ryto per So
phie Barčus radiją išgirsite “Ge
resnė pro'ga”. ■ į

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Užgimęs lais
vas”. Prisiusime dovanai. Mūsų

Ona švirmickienė, koresp. adresas: Lithuanian Ministries,
P.O. Box 321, Oak, Lawn, 
60154.

Iii.

A. Gnsaen —

. GUSENO RAŠTAI 
nepaprastai įdomius gydy- 

i rašytojo atsiminimus.

DARBAI, 259 psl., liečia 1905
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

$8.00•usirūpinimų_______________________________

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

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gntsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Gėlimą taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

$4.00
$3.00

F2.00

SALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Dengiąmė ir taisome vist; rū- 
.šiu stogus.. Už darbą garan- 

- tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue ■ 

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

A. TvEKAS
Laikrodžiai ir braugenytite 

Ptrdavimas ir Teisynus 
2646 West S9th Street 
Tol REpubilc 7-1M1

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo susiriskimas įvyks vasa
rio mėn. 5 d., 7 vai. yak. Lietu
vio Sodyboje, $>15 S’ California 
Ave. ’ Nariai prijaučiantieji 
prašomi gaušži dalyvauti, bus 
ąva'irių pasitarimų ir diskusijų.
> 4 Valdyba

— š.m. sausio mėn. 28 dienos 
Naujienose, vardinant jų rėmė
jus, vietoj' paęainėtd Stasio Sa- 
barausko, turėjo būti Stasys 
Zab^rauskas. *

.— ------------------------ ■ - ■ -.......  ę

SUSHTENIJIMaS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra peniausijų didžfjosh ir turtingiausia lietuviu tratemalinė ©r- 

SxmsadpL lietuviams IštikLol tarnaujanti jau per 92 roetux.

SLA — atlieka kultūrlnlur darbut, gelbsti tr kitienuy kurie tnca 
dirbu* cdrtx.

SLA —išmokėjo daugiau jcatp AŠTUONIS MILIJONUS doleri! 
apdrrudu savo nariarnx_

SLA — apdraudžia pigiausiem^ kaiuomii SLA neieško pelno, run 
ruma patarnauja tik aartŠalpos p^crmdn.

Ikiekviena* lietuvis ir lietuviu drancM 
Sualvienijime apsidriasti iki $10,000. ' ' A <

SLA—apdraudžia Ir Taupomąja apdraudė — Eadowmem 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, lekiančia® 

” aukitojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai. A.,-

— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui t 
IL0O0 apdraudov tumą temoka tik £3.00 roeUmx

SLA — kuopa vyra visoje lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuoptj voikėjua jie Jurta 
mielai pagelbės 1 SLA ismiiytL

Galite kreipei Ir tiekiai i SLA Centre: 0 .L:

LITHUANIAN ALLIAMCI OF AMCIUČA
• • Y«rt, NL Y. IMTI V*

MT W. Ntt J». į
r< aw Ms-mi

IŠTRAUKĖ LĖKTUVĄ 
IŠ BOSTONO UOSTO

BOSTON, Mas*. — Praeita 
sekmadienį inžinieriams pavyko 
ištraukti iš Logan uosto sausio 
23 dieną įkritusį World Air
ways bendrovės lėktuvą. Kapi
tones nepajėgė sustabdyti vieno 
motoro, o šis įvilko keleivini 
lėktuvą j aerodromo pakraštyje 
esantį uostą.

Lėktuvui įsmukus į vandenį, 
atlūžo lėktuvo priešakys, bet 
lėktuve buvusioji įgula ir kelei
viai iš lėktuvo' galėjo išeiti. La
bai smarkiai buvo sutrenktas ka
pitonas. Lėktuvo priešakiui nu 
lūžus, dingo du keleiviai, ku
riuos dabar bando surasti uoste, 
vandenyje.

Rastos abi juodosios dėžė--, 
kurio'se įrašyti visi lėktuvo mo
torų judesiai ir piloto pasikal 
bėjimai su kontrolieriais ir su 
savo padėjėju. Manoma, kad 
juodosios dėžės padės išaiškint1 
tikrąją nelaimės priežastį. Kapi
tonas sutrenktas, nes jis visa 
dėmesį buvo nukreipęs į nesu 
stabdo'mą motorą, kai lėktuvas 
įslydo į vandenį.

WE WILL “DISCOUNT” 
ANY PRICE ON TV, AUDIO, 

VIDEO & CAMERA 
EQUIPMENT.

Call INTERNATIONAL 
AUDIOTRONIX

24 hrs. per day for free catalog 
l-(800) 358-9092

(CA) 1.(800) 862-4982
Ext. 107

— ■ r aan— ■!■■■

.Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus ...

P. NEDAS. 4059 Archer Avanse,
Chicago, I1L 60632. Tai. YA.7-59«

PERSONAL 
Asmeny Ieško

M. ŠIMKUS
r * Ndtary PVblič. z 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. AAapiewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

TESTAMENTAI
Tuo reikalo jums gali datų 

padėti teisininko Prano §UL(' 
paruošta, — teisėjo Alphons* 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su tegališkomi 
formom!*.

Knyga bu formomis gaune
ma Naujienų administracijoj^ a - rL. į _ .6 — Naujienom, Chicago, 8, BL Tu«$dąy, February 2, 1942

v * ■ M. ' * *

Dievo padedama, esu pasiruo
šusi skristi į Korėją paskirtai 
misijai ir padėti sužeistiems ir 
nepajėgiantiems apie save rū
pintis. Apie kelionės sąlygas pra
šau rašyti:

Naujienas, Box 257 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

— Sekmadienį Illinois, India
nos, Wisconsin ir Michigan vals
tijose sniegas sustabdė trafiką. 
Vietomis iškrito dviejų pėdų 
sniego sluoksnis, <> vėjas vieto
mis pripūtė, snkgo net 6 pėdas.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $371.

HOMEOWNERS POLICY

F. Zaoelia Agent 
ttMft W. «th *t

60642, - 424-US4
Stase farm fne Casuatly

i. I 'NU . I— ■—y
AdvokAtai 

GINTARAS P. ČEP1NA1 
Darbo valandoc nno 0 nL ryt» 

ikl 6 vai vak. SežUdieni ano 
9 vaL ryto iki 12 vaL d. 

Ir pagal mritarima.
Td 776-5162 wbs 776-5161 

Weat 63rd Straei 
Chieaco, ID- 60629 ,j 

J.. . I . -MILUMUJ-U*'

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir iildymas)

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

Plumbing repairs of all kinds. 
Drain lines dpen or no charge. 

Free estimates.
735-6361 '
•• -------------f

• Netikėtai papylus vaisių 
sunkų ant staltiesės, reikia tuo
jau valyti.
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Sekretorius Haig patarė prc- 
xidentui prašyti 100 milijtįį 
nų dolerių iš Rusijos, Kubos 
Tr Argentinos suplaukusiems 

j Vidurio Ameriką komu
nistams suvaldyti.

GEN. DOZIER PASIMATYS 
SU ITALIJOS PREZIDENTU

— Egipto prezidentas M u ba
rakas antradienio vakarą atskri
do į Washington^. Jį pasitiko 
sekretorius H ai g.

— Gubernatorius Thompson 
mano, kad Illinois valstija, per-, 
imdama socialinių į“ taigų kon
trolę, praras $110 milijonų.

— Illinois gubernatorius tikė
josi iš federalinės valdžios gauti 
bilijoną dolerių Illinois keliams 
taisyti, bet gavo tiktai 125 mill-, 
jonus dolerių.

nesday, February 3, 1982

KINIJA PARDAVINĖS JARUZELSKIO 
VYRIAUSYBEI MAISTĄ, DRABUŽIUS

— Prezidentas Mubarakas ap
tarė įvairius klausimus su Libi
jos atstovais ir išvažiavo

SUIMTAS TURKŲ KON
SULO ŽUDIKAS

— Libija antradienį atidarė 
sieną su Egiptu. Siena ištisus 
tris metus buvo uždaryta.

— Senegalis prieš susijungi
mą su Gambija į Senegambiją, 
turėjo virš 5,800,000 gyventojų, 
Gambija — voš 600,000.

Lenkijos gyventojai labai 
patenkinti praeitą savaitgalį pa
rodytu amerikiečių susidomėji
mu dabartinėmis lenkų gyveni
mo sąlygomis.

GENERAL MOTORS UŽDIRBO 
$333 MILIJONUS

VERONA, Italija. — Genero
las James Dozier pirmadienį pa
reiškė, kad nei jis pats, nei kas 
kitas kaltas? dėl pagrobimo. Jis 
prLipažino, kad kelis karius 
buvo. įspėtas apie pavųjų ir pa
tarta apsisaugoti,1 bet Jis asme
niškai nekreipęs, dėmesiu į įė
jimus, jokių apsaugos priemo
nių nesiėmė ir užtat.Jaip lengvai 
pateko į grobikų rankas.

—' Vąkar paskelbta, kad JSene- 
galis ir Gambija sudarė vieną 
valstybę, pavadintą Senegaįnbi- 
ja. Nebuvo jokių didesnių iškil
mių. Tfaejtą sekmadienį į. Da
karą atvyko Gambijos preziden
tas Dawda Jawara ir galutinai 
užbaigė susitarimą sū Senegalio 
prezidentu Abdu Diuf sudaryti 
vieną valstybę. Pirmadienį tai 
buvo įvykdyta.

I-ešek Valensa pasiū- 
metų Nobelio taikos 
Taip pat laikos pre- 
pasiūlytas švedų dip-

• WASHINGTON, D.C. — Pre- 
zidentas Reaganas rengiasi pra
šyti Kongresą paskirti $100 mi
lijonų įvairios pagalbos už lais
vę ir savo krašto nepriklauso
mybę kovojančiam Salvadorui, 
pirmadienį Kongreso komitetui 
pareiškė Thomas Enders, Vals
tybės sekretoriaus Haig pava
duotojas Vidurio Amerikos rei
kalams.

JAV sustabdė kukurūzų 
davima lenkams. Lenkai nesiti
kėjo, kad prez. Reaganas uždės 
tokias sankcijas karti stovį įve
dusiai Jaruzelskio vyriausybei.

Kukurūzų pardavimo sustab
dymas gerokai pakenks vištų 
Ūkiui. Vyriausybė tikėjosi gero
kai palesinti vištas, ir pasiga
minti mėsos, bet dabar viščiukų 
gali ir nebūti.

Nuo pirmadienio pradėjo 
skųstis krautuvininkai. Valdžia 
pakėlė maisto kainas, bet luti 
pačiu metu kyauturininkai liko 
be pirkėjų. Niekas nenori mo
kėti tokių didelių sumų. Turtin-

Ndrvegijos Nobelio 
premijos komitetas pranešė, kad 
Lenkijos Solidarumo unijos pir
mininkas 
lytas šių 
premijai, 
m i jai yra
lomatas Racful Wallenberg. Ka
ro metu jam pavyko išgelbėti 
nuo mirties labai daug Vokieti
jos ir kilų kraštų žydų. Mano
ma, kad jis dar tebėra gyvas 
Sovietų Sąjungos stovykloje.

kai .viską tikAlišį’ apskaičiavo,- 
tai. paaiškėjo. .-kad pararė ■ganą. 
gražaus .pėlnd. 'šiais .šankia-š 
laikais. t'JAKY /

Prkęijąią/nietūis 'parglavė a’A- 
tomobiliųAū? 62.8'bilijono dojė- 
rių. jGM '-'yrą - vienintelė ■ JAV 
bendrovė, kuriai automojįlių

DETROIT, Mich.— General 
Motors bendrovė nutraukė pasi

tarimus su automobilių darbi
ninkų unija, nes darbininkai ne- 
aitiko dirbti už žemesnį atlygi
nimą. Pirmadienį '■ paskelbtas 

ZGM pranešimas, sako, kad praei
tais metai.--, kurie- buvo sunkūs 
automobijiams pardavinėti, ben
drovė vis,dėlto uždirbo $333 mi
lijonus. ; /1980metais- ta pati 
bendrovė turėjo 763 milijonus 
doleriu nuostolio. Dėltų nuosto
lių skundėsi visi GM .pąreigHnai.

bedanti apie- genx-rlterierU buvo 
parašyta, kad jis paleistas.' Jis 
buvčL italų karabinierių išlaisvin
tas, bet ne paleistas. Visi penki 
teroristai buvo surakinti ir iš 
vežti į kalėjimą.

Generolas Dozier išvyko į Ro
mą,, kad galėtų 1 ašmėnjš&ari-pa
dėkoti prezidentui SandroPer- 
tini už-'dideleš .italų policijos 
pastangas jį.'išlaisvinti. -į-j

LOS ANGELES, Cal. — Poli
cijai pirmadienį pavyko suimti 
turkų konsulo Kernai Arikan žu-~ 
d ką. Paaiškėjo, kad turkų kon
sulą ‘nužudė 19 metų Hampig 
Sasso'ūnįan, arinėnų kilmės.

Pa-irodo', kad buvo žmonių, 
mačiusių-jauną armėną, nušovu
sį turkų konsulą. Jis paleido ke
lis šūvius j konsulą, pabėgo iš. 
pasikėsinimo vietos, pasiekė nuo
šaliai stovėjusį raudoną auto
mobilį ir dingo. Žmonės suteikė 
policijai tikslias žinias. Ji rado 
automobilį Pasadenos priemies
tyje. Pasikėsintojas buvo’ nuim
tas ir atvežtas į Los Angeles. 
Mačiusieji atpažino pasikėsinto- 
ją. Kartu su juč buvo dar vienas 
jaunūolis; Policija tikisi ir jį 
surasti, f . *' . >

— Varšuvos kalėjime laiko
mas Lešek Valensa perdavė 
prancūzų laikraščių LeMonde 
žurnalistui trumpą laišką, pa
tardamas nedaryti jokios nuolai
dos lenkų kariams, apgavusiems 
jį ir Solidarumo unija® narius.

Library of
“S Gr

D. C. M«a

TTAZ^zPUERTO

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $371.

nas, bet bepinigiai, nuėję į krau
tuves, tik galės ten pasižiūrėti 
ir grįžti namo, nieko nepirkę.

Valdžia suvėlavo su racionu- 
vrm# ktfrtelėmis. Tačiau korte
lių stoka gyventojų 'nekamuoja, 
nes daugelis neturi pinigų pa
brangusiam maistui.

— Nuo praeito savaitgalio Illi
nois valstijoje nuo šalčio žūva 
21 žmonės.

Prez. Reaganas prašys $100 milijonų 
besiginančiam Salvadorui padėti

TEIKS PAGALBĄ HONDURAS VYRIAUSYBEI, KAD 
GALĖTŲ GINTIS NUO CASTRO AGENTŲ

mas. Jam pavyko susitarti su 
Indijos vyriausybe normalizuoti 
abiejų valstybių santykius.

Pirmadienį ministeris šai ir 
premjerė Indira Gandhi norma
lizavo abiejų valstybių santy
kius, pasirašėr susitarimą, kuris 
atnaujins abiejų valstybių ryšius 
ir bandys juos gerinti.

Kubds ir Nikaragvos partizanai traukia savo jėgas j Salvadorą, kad galėtų 
kirsti mirtiną smūgį kariuomenei ir vyriausybei.

— Praeitą pirmadienį New 
į Yorke buvo paminėtas šimtasis 
Franklin Delano Roosevelto 
gimtadienis.

- u. s

Kelias dienas susisiekimas bu
vo atnaujintas, bet antradienį 
Varšuva ir vėl atskirta nuo kitų 
Lenkijos miestų. - Krokuva gali 
susisiekti su Poznanu, bet jie 
negali prisišaukti Varšuvos.

Lenkai jau negalės 
lesinti vistu . . >

Tbc LUhuaniafi Daily 
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Vasario 3: Blažiejus, Asta, 
Budonis, Galvutė, Aušvydas, 
Tolbūda.—

Saulė teka 7:01, leidžiasi 5:08.
Oras kiek šiltesnis, gali snigti.

Gen. Jaruzelskis įvedė karo 
sto'vį. bet jis uždraudė Sovietų 
karininkams rodytis Varšuvos 
ar kituose miestuose. Kelias die
nas prieš karo stovio paskelbi-j Pakistano užsienio reikalų

Jaruzelskis paskelbė, kadjnisteris Aga šai, patarėjų lydi 
Brežnevas sutiko pripažinti Len
kijos suverenines teises.

Dabartiniu metu Lenkijai rei
kalingi įvairūs audiniai. Kinijos 
vyriausybė sirtiko parduc'ti len
kams daugiau audinių. Yra pa
grindo manyti, kad lenkai gaus 
kariams ir policijai reikalingų 
drabužių. Be to, drabužiai 
nijos lengviau atvežti, 
maisto produktai.

Siūlo Nobelio taikos 
premiją Valensai

• OSLO

KINIEČIAI NETIKI, KAD LENKŲ GENEROLAI 
. BŪTŲ PARSIDAVĘ SOVIETŲ VALDŽIAI

PEKINAS. —- Kinijos vyriau
sybė'antradienį pasirašė naują 
prekybos* šutartf, kuri žymiai 
padidins prekybą su Jaruzelskio 
vyriausybe.' Kiniečiai yra lįsitikį- 
nę, kad jie apie lenkų generolus 
yra gėriau, informuoti, negu 
amerikiečiai, britai ar prancū
zai. Jie netiki, kad lenkų kariuo
menės vėdai būtu visai parsida
vė rusams. • ; ■

ventojų. Tuo tarpe p. Endres 
pakomitečiui tvirtino, kad Sal
vadoro kariai praeitą sekmadie
nį niekų nepuolė ir nieko nenu
žudė. Žmones puolė ir žudė ka
riškais (Iralmžiaie aprivėdę vy
rai, b JI. tai nefiuvo Salvadoro 
kariai. Tai. buvo įsibrovėliu 
darbas.

Jie giriasi, jog Salvadoro žmo
gaus teisių lyga nustačiusi, kad 
tai esąs karių darbas, bet ta 
“teisių lyga’’ yra vienų kairiųjų 
sudaryta draugija, kartojanti 
jau padarytus pareiškimu.', bet 
nieko netyrinėjanti.

Įsibrovėliai naudoja pajjas 
žiauriausias kovos pri.monęs. 
Daugelis gyventojų bijo žudysiu. 
•Jie tyli, vengia savo teises ginti. 
Vyriausybė, turėtų įtraukti j ko
vą platesnius gyventojų sluoks
nius. Jie privalo ryžtis gintis. Jie 
privalo gintis nuo žudikų, įsiver
žusių į privačias įstaigas, reika
laujančių pinigų, žudančių ūki
ninkų, jaunus vyrus mobilizuo
jančių į kovas būrius.

Kariai ir policija vedi kovą, 
liet jiems privalo' padėti ir pla
tūs gyventojų sluoksniai.

šiomis dienomis įsibrovėliai 
pradėjo suarkų puolimą Salva
doro šiaurėje. Prezidentas pla
nuoja tuojau pasiųsti reikalin
gos karo medžiagos į Salvadorą.

Sekretoriaus pavaduotojas T. 
Enders priminė Senato užsienio 
reikalų pakomitečiui, kad da
bartiniu metu prasidėjo spren
džiamoji kdva Vidurio Amerikos 
kontrolei. Vidurio Amerika bus 
laisva nepriklausomų valstybių 
sąjunga, kaip l>uvo iki šio meto, 
ar ji jĮO^ųnis|iQ£i kontro- 
fitujjama komuwislfl^*^*''

JA v $f a' pasiry^usios' teik t i 
pagalbą Honduras valstybei, kur 
pradeda kelti galvą iš Kubos su 
važiavusieji įvairūs maištinin 
kai. Honduras valstybėj atsirj- 
dusieji .Kubas agilatoriši kelia 
balsą “kairiųjų frontui” o'rgani 
ztibti. Nėtoiįincfje ateityje la; 
“kairiųjų frontas” bus naudoja 
nias Ilonduros visuomenei skal 
dyti ir neapykantai skleisti.

. Ponas Enders aiškino pakomi 
tfeč’įūii kad šimto milijonų suma 
turėtų būti-paskirta ne vien tik 
Sėlvaddrui, liet ir visai Vidurit 
Amerikos sričiai, įskaitant ii’ 
įvairias, 'salas, savarankiškai be 
si tvarkančia s, ■'
'Tuo tarpti Ruben Zamora, ta

riamas maištaujančių Salvador, 
vadas, pasakė, kad nieko ameri
kiečių pagalba nepadės. JAV 
teikiama įvairi pagalba tikta 
pratęs kovas ir padidins žino 
nių kančias. Iki š:o meto tarpu 
savio kovės jau kainavo 30,00(1 
gyvybių. Ginklų ir pagalbo 
siuntimas žuvusiųjų skaičių dar 
padidins.

Pirmadienį paskelbta, kad 
Salvadoro kariai nužudė 19 gy-

^HONOURAS^^^^^ ■

REAGANAS SUMOKĖS $71 MILIJONĄ 
LENKŲ SKOLŲ UŽ JAVUS

REIKALAUJA, KAD BŪTŲ PANAIKINTAS KARO STOVIS, 
’ BET SUTIKO SUMOKĖTI NUOŠIMČIUS Už SKOLAS

WASHINGTON, D.C. — Pre- gesnieji.galės eiti į krautuves ir 
zidentas Reaganas paskelbė, kad mokėti’žymiai pabrangusias kai 
jis įsakė sumokėti 71'. milijoną I 
dolerių Amerikos bankams ir 
paprašys bankus, kad nepa- kelb- 
tų dabartinės Lenkijos valdžios 
bankrutuojančia.. . •

Paaiškėjo, kad kc m tiri i s to G:e- 
reko kontroliuojama valdžia sa
vo laiku nupirko didelius kie
kius javų. Ji paSf kolino pinigų 
iš Amerikos bankų-tiem-: javams 
pirkti. Žemės ūkio departamen
tas garantavo' bankams. pasko
las. Apie pinigų grąžinimą dabar 
kalbos negali būtinai lenkai ne
pajėgia sumokėti n4l nuošimčių 
už paskolas. '

Sekretorius A;: Haig Europoje 
reikalavo panaikinti karo stovį 
Lenkijoje, nes (ąi esąs Sovietų 
valdžib's dąrbas. Nežiūrint to, 
tas pals' A. Haig sutiko padėti 
lenkų .Adžiau TSj’jT nepajėgia; 
mokėti savo skolų, nuošimčių^ J

Niio piriftadienio pa- 
brango maistas

Nud„ pirmadienių Lenkijoje 
pabrango duona, mėsa ir visi ki
ti tnaisto produktai, bet žmonės 
tyli, neprotestuoja ir nestrei
kuoja. Savo laiku-.lenkai kėlė 
didelį triukšmą dėl: pabrangusių 
kaihlf, rucšę streikus, ir- sakė 
kalbas,, bet šį prririadienį ir ant- 
radiėnį-Varšiivds ir kitų miestų 
gyvritojai nieko nesakė.

Lenkai neprotestuoja, bet jie 
nieko ir- neperka. Atrodo, kad 
lenkai ■ buvo apsirūpinę maistu. 
Dabar j uos spaudžia gerokai pa
ti raugusios šįjdymd priemonės. 
Pabi angos dujos, anglys ir ži
balas. : .-

INDU A IR PAKISTANAS 
. SIEKIA TAIKOS

NEW DELHI, Indija. —- Vi’.-ų 
savaitę ėjo pasrtarfmaf larp Pa
kistano ir Indijos* atstovų tai
kos sutarčiai pasirašytu Pasla- 
rarsiars 10 metų, kai,. Banglade
šas atsiskyrė nuo Pakistano, ėjo 
ne“’usitarimai 'tarp Indijos ir 
Pakistano. Nors tarp abiejų pardaviinas davė peln 
valstybių nebuvo karo', bet ne
buvo ir taikos, nėjo prekyba, 
buvo uždarytos sienos.

Praeitą savaitę buvo atvykęs
mi-
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Astronautai
Los Angeles, 1.2.82Lekiantieji erdvės laive du

Tėvas.
Laiškas Tėvui su Maikiu

r ebruarv

aiškėja,-kad Chicagoje šalčiau, 
negu bet kada buvo Bostone.

— Bendrai paėmus, pietuose

metus, — pataisė Maikis.
j — Tai tegu bus 82 metai, bet

— Sveikas gyvas, Tėve, — ta
rė Maikis, šaltą Sekmadienio ry
tą sutikęs seną Tėvą. — Kaip

— Na, Petrai, sakyk kaip tau i vas sutvėrė tiek daug bausmės 
patiko vakarykštė oj>era? Ar ge-[ žmonėms. Aš pradedu piktžo- 
rai dainavo? Į džiauti prieš Visagalį, kam jis

— Taip, gerai dainavo. Tik į visada leido kankinti žmones, 
nežinojo^ kad arklai yra šiltes-l vieuai so1i^ei nekaiP išėJ°- Jė ‘ Juk jei Jis nebūtų sutvėręs vel- 
ni. Jie apsivyniojo, prisiglaudė, j Privert® nc* kartus sūdai-1 nio, tai juk nebūtų buvę reikalo 
ir nesušalo. , L Į Du°ti tą pačią ariją. • r

— Iš kur šaltis ateina? — .pa-] 
klausė Tėvas. — Ar iš sniego?! 
Visuomet kada būna dideli šal-Į 
čiai, lai iškrinta labai daug; 
sniego. Aš dar krajuje buvau. į 
kai Barone buvo labai dideli > 
šalčiai. Bet man pasakojo’, kadi 
prieš šimtą melų'iškrito labai; 
daug sniego. Iš kur tas sniegas] 
ateina n kaip jis Jaltj atneša? {

--- Sniegas j-ra sušalę vandens 
garai, — aistrina Maikis. — Kai 
vandens garai sušąla, tai jie 
virsta snieguolėmis. Kai daug 
vandens garų yra ore, tai snie
guolės esti didesnės, bet kai ga
rų nedaug, tai snieguolės esti 
mažesnės. Mažesnės ir lengves
nė-.. Jas vėjas lengviau nešioja.

— lai kiek lų snaigių būna?;
— Labai daug. — atsakė Mai- 

,kis. — Daugiau negu gali jų s.u } 
.skaičiuoti.

— Tai kodėl tu nesakai su] 
skaityti, bet sakai suskaičiuoti?

— Naujienas aš skaitau, o 
snaiges skaičiuko, tai ir sakau 
suskačiuoju. Bet snaigių vra bė-

Otelo DON PILOTAS

čuiagcje atsirado žmonių, ku
rie praktikuoja senąją lietuviška 
pagonybę. Jau seniai pažįstu kai- 
myn:. kuris skaito save mokytu 
ir .daug žinančiu; makosi skaitęs 
visč-k-ų mokslo knygų, o taip pat 
Studijavęs Visokius kultus ir re
ligijas, kaip: Bibliją, Koraną, 
Buauaią, o taipgi jr lietuvių mi- 
toiogiją b<i pagonybę. Jis įsitiki
nęs, kad senovėje praktikuoja
mas pagonybės kultas mifcų pro
tėvių. kaip jis sako, esąs geriau
sias prie širdies. Mūsų protėvių 
buvusi pati geriausia religija.

Sakėsi buvęs nuėjęs ir į CA>o 
koplyčią 
įdomaus išgirsiąs, bet jam ten 
nepatikę, nes Cibas tuos kelis 
savo pasekėjus labai gąsdinęs 
sakydamas, kad kas iš naujo 
neatgimsiąs, tą nabagą po mir
ties velniai deginsią labai karš
toje sieros jūroje per amžius. 
Jani atrodė, kad tokia pažiūra 
nesutinkanti su protu, nes juk 
Dievas yra meilė.

Pas mano’ kaimyną rūsy pa
kampėse pristatyta visokių senų 
statulėlių. O be to, ir jis pats 
buvo ši tą- išdrožinėjęs, nes 
m^gštąs skuiploriaus meną. 
Kampe už krosnies užsitvėręs 
seną paklode kertę,—- tai jo au 
kuras, kaip jis sako, altorius, 
sjlkįdįitKs iš . akmenų. Aplink 
jjĄštžtyta sausų šakų, o ant jų 
prikabinėta Višakiu senų menk
niekių, .varnos iškamša, iš beržo 
šakos Gedimino stulpai ir sukai 
lą Vyris. Kabo trys keptuvės, di
delis jaučio kaulas, o šalia se
nas kcimas, išskaptuotas lyg 
'piteta: tai esąs aukuras aukoms 
akinti. ; u ■
V. Kokiam . kaimynui užėjįus, >jis 
jnėgsta • pademonstrudti. savp 
|yji|o apeigas. Paskutiniu metu, 
pą, žmonos mirties, atliekąs to 
kiąs apeigas kasdien. Kai kada 
užeiiiu ir aš aplankyti savo kai- 
.riipią? Kiekvieną kartą rasda
vau jį rūšy. Persimetam dienos 
aktualijomis.
• — šiandien dar apeigų neatli
kau, -— sako jis, — tai galėsi ir 
pats dalyvauti, pamatysi pago
niškas kulto' ceremonijas.

-išėjo už durų po laiptais į san
dėliuką, ten pradėjo mušti Į 
skardą, sukeldamas" triukšmą. 
Po: to išėjo apsivilkęs ilga linine 
marška, užsimovęs keistą kepu
rę, o rankose turėjo kankles.

Atsistok, ar nematai, kad 
vaidila ateina!

— Tai kuriem galam, — sa
kau, — tu kn brazdini tą 
skardą?

— Matai, pagal tradiciją, rei
kią išvaikyti piktas dvasias. Pir
miausia, — sako, — uždegsime 
aukure šventą ugnį.

Tada paėmė iš dėželės žiupsni 
sausų spyglių ir sako:

— Įdėk ir tu žiupsnį!

Titnagu įskėlė ugnį: pakilo 
kvepiantys dūmai, lyg bažny- 

smilkalai. Vadinamasis vai- 
iškėlė aukštyn rankas ir že- 
nusilenkęs, garsiai sušuko: 
Būk pagarbintas, Praam-, 

žiau!
Tada atsitiesęs vėl nusilenkė 

j dešinę pusę, sakydama^:
— Tai tau, Perkūne.
O į kairę nusilenkė tardamas:
—<Tau, Patrinkę.
Tuomet nmįkabino nuo'šakos 

apdulkėjusį karvės ragą, atsi- 
kimšo bonką ir įpylė truputi i

čia- 
d.la 
niai

tą ragą-
-Juk uip gedavo ir ui asų 

prąbdčiai per ceremonijas,
Pats patraukė, o po to davė ir 

man paragauti: gan skanus tas Į 
skystis.

— Tik
— tariau 
tum.

Parodė,
besą, o kitos bonk^» Uar nebuvo | 
padaręs. Ceremonijos ėjų į pa-, 
bajgą, Nusikabinęs didelį kaulą, 
sudavė į tris kabėjusias keptu
ves, tą patį prašė ir man pada
ryti. luo trumpos apeigos ir 
buvo baigtos. Padėkojo man už 
dalyvavimą ir tarė:

— Kur du stos, visądos geriau 
padarys.

Tokių būdu po kelių šimtme
čių senoji lietuvių religija at
gijo mano kaimyno rūsyje.

aš nepagavau, skunjo, ( 
jam, gal dar įpil-

kad Lankoj nedaug

u ■ ■ ■

Naujų metų reportažas nuo raciimo
Pacifiko bangom ošiant'ir skalaujant . 
San/? Monikos miesto uolėtus krantus, 
Rinkosi turtuoliai ir milijonieriai, 
Sutikt iškilmipgai Naujuosius Metus!

Glendalės pašonėj, j Tautinius namus, 
Laiku susirinko, laiku suvažiavo, 
(Nelabai turtingi, ne milijonieriai) 
Kas su mylimąja, kas su žmona savo!

Parapijos salėn du šimtai suėjo, 
Publikos mišrainė, klasės neaukštos, 
Kurie Naujus Metus audringai sutiko — 
Ūžė, linksmai šoko, beveik lig aušros.

Štai vaizdelių glėbį, tartum filmo juostą, 
Patiekiu šiandieną šiam reportaže. 
Iš gerų geriausius, iš tikrų tikriausius, 
Kurie sužavėjo — stebino mane!

pasiklausyti, g

SKUBIOS VEDYBOS
(Tęsinys)

— Ole, o Ole, tu čia? Kaip čia gera! — burkčioja jis 
ir žnybia Olei i mėsą.

— Ai! — sušunka Olė, — šalin tamsta!
— Ale Ole! Tamsta tokia įdomi vandeny! Būkiva 

drauge... — trykšta jis veršio švelnybemis.
Sausumoj tai tamsta manęs nematei? — brangi

nosi Olė.
— Aš tave... aš... aš... juk tave mylių! — ir apka

bindamas taikėsi bučiuoti: “Ach du mein Schatz!”
Cvankt! Cvankt! per vieną ausį, per kitą,.. Kas tai? 

Skamba, žvanga, spiegia ausyse... Uch-je! Tai buvo 
smūgis! Stačiai į snukį!

— Nachalas! — ryktelėjo Olė ir lyg lydeka stipriais 
šuoliais nuplaukė už juodo vyriškio su gražiais ūsais, ir 
ryškiais raumenimis.

— Vortreflich! Es year ja wunderschden! — nusi-

laikaisi ?
— Turiu pasakyti, kad jau- 

Į čiuosi nekaip, — atsakė Tėvas, 
į — Bostonas yra žymiai toliau į 
! šiaurę, kaip tu man, atsimenu, 
1 aiškinai, bet ten niekad bebuvo 
1 taip šalta, kaip praeitą šeštadie- 
Į nį buvo Chitagoje. Tu man ais- 
! kinai, atsimenu, kad šiaurėje 

šalčiau, o pietudse šilčiau, o da
bar yra atvirkščiai. Niekad Bos- 

- ■. . . . - - ------ ------------ ------ tone aš tiek nešalau, kiek aš ša-
kvatojo juodasis atletas. Iš šimtų smakrų vienu išsi- j įau Cliicagojė, jeigu praeitą są- 
žiojimu išėjo didelis chi-chi-chi! -cha-cha-cha! ir susi- j vaitgalį šaltis būtų pasibaigęs, 
maišė su jūros kūkčiojimu Į peklišką lermą: — Chi- jta* dar pusė bėdos, bet, dabar 
chu-chu-ehu!

Jis norėjo nusiskandinti, bet vandens buvo tiek ma-
za; kad neužteko nuoguiųui. pridengti, o ten giliau lyg gilčiau, bet pasiieško jr išimčių, 
piktoji sirena fauno glėby kvatojosi Olė su atletu ir Į _ toliau aiškino-.Maikis. — šių 
šimtai išsižiojusių smakrų rodė baltus lyg sniegas I metų šaltis smarkiau paspaudė 

_ 2__ , t ęiiicagą, bet šaltis čia niekad
— Kontinente owism sunkas — namanė iic ir erė- toks stiprus nebuvo.

— Sako, kad toks šaltis buvo

dantis...
— Kontinente geriau sekas.. . — pamanė jis ir gė

da velkinas išlipo į skardi.
0, jūra! 0, Ole!... 0 vėjelis ten taip maloniai pučia. 

0 saulelė ten taip meiliai šypsos.
0 vesti taip noris...

galybė, jų žmogus suskaičiuoti 
negali.

— Begalybė — tai labai daug. 
Daugiau negu daug, — tęsė to
liau Maikis.

— Gerai, daug, bet kiek ? — 
paklausė Tėvas.

— Labai daug. Daug daugiau 
negu tu gali įsivaizduoti.

— O kaip tu įsivaizduoji? — 
paklausė Tėvas.

— Žinai 8? — 'paklausė Mai
kis. — ' Keturis kartus po du 
bus 8, o jeigu aštuntą paguldysi, 
lai bus begalybė.

— Tu, .kai pastatai 8, tai turi 8, 
bet pagūldai 8, tai gauni bega
lybę. Tai kokia čia šneka?

— Aš taip įsivaizduoju bega
lybę. Tai labai didelis skaičius.

— Jeigu tu man lietuviškai 
neišaiškinsi, tai aš nesusigau- 
dvsiu.

— Tai gal kitą kartą.

Veideliai pudruoti, blakstienos lyg šluotos, 
Ponių ir panelių balių šaunume.
Dekolte atvertos, lyg svirnelio durys, 
Bemuželio laukiant tyliam vakare.

0 suknių suknelių, toks įvairumėlis, 
Kad net akys raibsta bežiūrint į jas;
Jaunas puikiai puošia, šokant dulkes kelias, 

■Senutėm pridengia sunkias kojeles!
Lūpytės raudonos, kaip aguonos žiedas, 
Dantys baltutėliai (gal ir nesavi?), 
Jaunųjų kakleliai, tartum nušlifuoti — 
Vyresnių poniučių — raukšlėm papuošti.

0 vyrai vyručiai, tartum ąžuolėliai
Per anksti pasenę Tėvynės miškuos, 
Nors piktas artritas pakreipė figūras, 
Šaunūs propeleriai pūpso pakakliuos’!

Daugelio pakaušiai tamsoje švytruoja, 
Bet jųjų širdyse jaunystės aistra, 
0 kai šaunias damas pagarbiai šokdina, 
Strėnų nebegnaibo artraičio ligą!

Drąsos kai pritrūksta karveliu burkuoti, 
0 drąsai konjakas bare perbrangus, f 
Tuoj suranda būdą pigiau pasidrąsį^^M 

z Įrengia po stalais savuošiūš bSrus.^.‘i'‘ ’ 
Jaunos -mergužėlės, žaviosios poniutės, 

;-Tai pati geriausia baliaus phžiba, ; 
Glaudžia savo vyrus, savo bernužėlius, 
Prie kairiojo šono, kur širdis karšta!

Kai tėvai apsvaigsta nuo kelių stiklelių, 
Dukros ir sūneliai pavaduoja juos, 
Skambina stikleliais ir linksmai dainuoja, 
Kol aušra prašvinta tolimuos’ lytuos’!

Reporteris

prieš Šmitą metų,. — įsiterpė astronautai pastebi skrendanti 
rėvas.^ į angelą. Vienas klausia:

— Ne prieš šimtą, bet piieš 82 j — Kaip manai, ar reiktų apie
tai pranešti j mūsų baze?

Aklasmatė i — Tai tegu bus 82 metai, bet
/t’ «tix - >• \ I žmonės sako, jog tada buvo la-(Is Magaryčios , 1922 m.) , i

Dėkingumas

Viešbutyje svečias kreipiasi Į 
laimaitę:

— Ar tamsta radai mano kam-1 
baryje $20?

— Taip, gerbiamas pone. 
Ačiū labai.

*
Kaip suriksi, taip atsilieps

Sykį nepriklausomos Lietuvos 
atstovas Petras Klimas buvo pa
kviestas j puotą Paryžiuje. Ant 
stalo buvo taipgi padėta lietu-' 
viškos degtinės. Vienas arčiau 
sėdinčių pasiūlė Klimui išgerti seniai turėjo būti atlikti.

tos degtinės.
— Ačiū labai, bet... aš ne

geriu.
• — Negalimas daiktas! Juk vi- 
i si lietuviai geria; apie tai man 
pačiam teko nugirsti.

— Nuomonės kariais būna 
klaidingoj, — pastebėjo Klimas. 
— Pas mus Lietuvoje, pavys-, 
džiui, sakoma, jog prancūzai yra 
labai mandagūs.

* Ji; *

• Konferencija .lai susirinki-’ 
mas, kuriame žmonėm tariasi 
apie lokius reikalus, kurie jau

i

bai šalta. x
— Tada baigėsi XIX šimtme

tis, tai žmonės visokių dalykų 
išsigalvojo, — pridėjo Maikis.— 
Daugelis manė, kad pasibaigus 
XIX šimtmečiui, pasibaigs gyve-Į 
nimas... bus žemės galas... Į 
Žmonės bijojo mirti, meldėsi, 
kad Žemei galo nebūtų... Kai 
visi susirūpino mirtimi, tai gal 
jiems ir šalčiau atrodė.

— Bet sako, kad tada daugelis! 
sušalo. Kas išvažiavo šaltyje iš 
namų, tai sušalo. Arkliai atlai
kė, bet žmonės sušalo. Ūkinin
kai atlaikė. Jie prisiglaudė prie 
arklių ir šildėsi, b' miestiečiai i

— Geriau ne.! Galės pamany
ti, kad mes paklydome ir pate- 

1 kome į aną pasaulį! * 
* * *

Prisiminė save
Uošvienė: “Prieš vedybas ža- 

į dėjai padaryti mano dukrą lai- 
j minga, o dabar jau nori skir- 
; tis su ja!”

Žentas; “Taip, pirmiau troš
kau jai laimės, o dabar norėčiau 
ii- pats turėti tas. laimės”. 

* * *
• Nevykusios arijos

Kai praeitą kartą judu skaitė- 
tau žiaurių pergyvenimų iš
traukas iš komunistų nelaisvėje 
vargusios tremtinės knygos 
“Kryžkeliai Arktikoje”, mane 
išpylė šaltas prakaitas, o skruos
tais nuriedėjo’ širdgėlos ašaros. 
Aš tuojau prisiminiau kaip, dar 
jaunas būdamas, skaičiau majo
ro Rusecko parašytą knygą apie 
baudžiavą. Aš tada verkiau kaip 
kūdikis.

Dabar, būdamas jau 'bran, 
daus amžiaus pensininkas, ne
galiu suprasti kodėl Ponas Die-

leisti persekio’ti tikinčiųjų.
Nežiūrint kokie mano burno

jimai prieš Visagalį bebūtų, kai 
Jis visais laikais taip žiauriai 
baudė žmones, aš visdėlto tvir
tai tikiu Jo didžia, kančia dėl sa
vo paties klaidos sutveriant ša
lia silpno žmogaus dar ir galin
gą šėtoną, su kuriuo kariaujant 
praliejama tiek daug nekalta 
kraujo ir skausmo ašarų.

Likitau sveiki iki kito karto.
Judu gerbiantis —

žemaitis iš Mažraidės

Rimta priežastis

— O kodėl lu daug dėmesio 
kreipi savo išvaizdai, bet visai 
nepaisai, ką kalbi?

— Ogi todėl, kad vyrai labiau
nei eretikų bausti, nei velniui žiūri, negu klauso.

* ' * -

A® - ■
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.Kazvs Binkis
JŪRATĖ Iii KASTYTISV. ŠVABIENĖ

IGNAS SERAPINAS

Kazys Binkis — talentingas kūrybinio J 
nerimo išreiškėias

(Tęsinys)

Neramios dvasios ir lakių su
manymų kupinas K. Binkis bu
vo užsidegęs ne tik naujų kelių 

“lietuvių poezijai ieškoti, bet ir 
aktualia liaudies švietimo* idėja 
— liaudies universitetų steigi 
mu. Domėjosi K. Ambro’zažčio

- vadovaujamu ir gyvai bssireiŠ 
kiančiu nauju krikščioniškuoju 
darbininkų sąjūdžiu. Tos pačios 
liaudžiai kultūrinės pagalbos 
vedamas, kurį- laikų dirbo' su 
jaunalietuviais. Kaimui skirtuo 
sę laikraščiuose, ypač “Mūsų Ry 
tojuje”, Alijošiaus slapyvardžiu 
prisidengęs, rašė lengvus eiliuo
tus feljetonus, įvairias dainuš 
kas. Už tuos kaimo pamėgtus 
raštus gaudavo gerą honorarą. 
Tačiau ir jie . šiam svajotojui, 
nesugebančiam praktiškai savo 
kasdieninių reikalų tvarkyti, iš 
skolų ir nepriteklių išbristi ne
pajėgė. • ’ ,

No'rs mėgo kaimą, bet dėl.ne
ramaus ir nepraktiško būdo K. 
Binkis kaimo -gyvenimui netiko. 
Kelis kartus buy.o*pradėjęs ūki
ninkauti, bet vis nesėkmingai.

< Jo mėgiamasis kaimas, graži 
Lietuvos gamtą — ne jo. kasdie-, 
ilinio gyvenimo vieta, o tik jo 
po'ezijos pasauliui įkvėpėjas.

Savo per ankstyvame gyveni
mo saulėlydy K. Binkis iš skani 
biosios lyrikos ir taikliųjų hu
moristinių feljetonų pasuko kū
rybos vairą į dramatinį žanrą.

Neramiajai poeto širdžiai ga
lutinai pavargus; jis mirė Kau
ne 1912 m. balandžio 27 d., vo
kiečių okupacijos metais, k 
riasdešimt devintuosius savo 
amžiaus metus nepilnai teįpusi- 
jęš. Užgeso nepaprastai talentin
gas lietuvis Prašytojas, nespėjęs

palikti gyviesiems vi-o* savyje i 
nešioto kūrybinio lobio'.
Žvilgsnis Į įvairiaspalvį Kazio

/ Binkio kūrybos palikimą
Pirmajame lakiosios jaunys-j 

lės savo kūrybos laikotarpy K. 
3inkis yra sukūręs nepakartoja
mo grožio lyrikos. Joje įaustos 
gamtą puošiančios gėlės, šir
džiai mieli kaimo vaizdai ir tuo 
se vaizduose kukliai slypinti 
meilė. Šalia akį veriančių ir šir
dį glostančių gamtos vaizdų 
K. Binkis šioje subtilioje lyriko
je pateikia ir kaimo buitinių de
talių. Konkretūs kaimo buitiniai 
vaizdai gyvai išreikšti eilėraš
čiuose: “Kaime”, “Pavasariška”.

1

ŠAULIŲ REIKALAI
Praeitą savaitę Naujienose 

pasirodęs Lietuvių šaulių Są
jungos Tremtyje garbė pir
mininko dr. V. Mantauto laiš
kas buvo rašytas l^ŠST C. 
V-bos pirm. K. Milkovaičiui. 
Daugelis šaulių apie garbės 
pirmininko laišką pirmą kar
tą patyrė iš Naujienų.

Šiandien spausdiname LŠST 
garbės teismo nuomonę apie 
JAV teismd sprendimą tuo 
pačiu Šiaulių reikalu. Seka 
garbės teismo nuoinonė:

o spontaniškai .ištvinusį gamtos! lomiomis. Vienas iš būdingiau- 
pabudimą išsako “žalumo' ban- šių šios grupės eilėraščių yra 

“Gėlės iš šieno”. Nors jame vaiz
duojami veikėjai yra kaimo at-

ga”. Visa gamta sutartinai gar
bina Tą, kurs ją taip puikiai ap
rėdė. — Nuo žemės
žvilgsnį aukštyn, K. Binkis gė
risi padangių klajūnais — šilka- 
•’pamiais debesėliais Jta paties 
vardo eilėraštyje

Į K. Binkio gamtos motyvais 
sukurtų eilėraščių grožio viršū
nę neabejotinai tenka iškelti jo 
septynių trioletų (utų) ciklą. 
Judse į darnių visumą sulieta, 
spalvinis vaizdingumas, aštuo-- 
niose eilutėse besikaitaliojąs for
mos melodingumas ir jausmo, 
švelnumas. Daugumai tų 7-nių; 
trioletų kompozitoriai yra sukū
rę muziką, ir todėl jie virto' so
listų mėgiamomis dainomis, štai 
tie 7 K. Binkio trioletai; “Rugia
gėlės”/ “Aguonėlės”, ‘'Tulpės”, 

■-“Obelų žiedai“, “Vandens leli- 
1 ja”, “Žibuoklės” ir “Rūta”. ’

šalia subtilaus gamtos moty
vo pirmajame K.B’. kūrybos lai
kotarpyje iškyla ir meilės moty- 

I vas, reiškiamas labai švelniomis

pakėlęs • stovai ir pats eilėraštis taikytas 
' kaimui, bet jis dėl savo “inteli

gentiškos”- išraiškc’s būdo iš
skirtino pasisekimo susilaukė 

mieste. ’ ,-.i. .
Kitos šiai K.B. lyrikos grupei 

priklausančios švelnios, idiliškos 
meilės poemėlės yra: “Dukru
žėlė”, “Persiskyrimo daina” ir 
keli trumpesni tos pat nuotaikūs 
jo eilėraščiai.

i Visa ši K. Binkio jaunystės 
laikotarpio lyrika yra sutelkta 
kukliame, be pretenzingo pava
dinimo rinkinyje, pavadintame 
“EILĖRAŠČIAI”.

K. Binkis šiame rinkinyje lai
kosi tradicinės klasikinės eilėda
ra*, ringuotų eilučių, taisyklingų 
posmų. “Eilėraščių” rinkinį 
autorius dedikuoją “ždle,; me
džiais ir samanomis apaugusiam 
sodžiui”. ;

(Bus daugiau)

A) Amerikiečių teisme 
bylos reikalu

1981 m. lapkričio' 10 <1. Aplink
raštyje Nr. 4/81 š. Karolis Mil- 
kovaitis parašė,-kad Amerikiečių 
Teismas svarstė 1981 m. kovo 
mėn. 6 d. tarpusavį susitarimą. 
Tai .labai didelė naujiena, nes 
jis iki šiol tvirtino atkakliausia:, 
kad tai sprendimas.

1981 m. kovo 10 d. Aplink
raštyje Nri 2/81 š. Karolis Miį- 
kovaitis rašė:

1) Amerikiečių Teismas' SNAP 
ŠČ1O reikalavimų nepripažino' ir 
nepriteisė..o š. Karolio Mil- 
kovaičio suspendavimą nuėmė.

2) Sąjungos Garbės Teismo 
P-kas -M. ŠNAPŠTYS skleidžiu 
gandą,, jog jis Sąjungos labui 
nusileido įr su Sąjungos pir-ku 
susitaikė.,

3) kad šis š.‘ ŠNAPŠČIO sklei
džiamas gandas , yra melas.:

; 4) kad Am&rrkįečių TEISMO 
SPRENDIMAS pridedamas /a ts- 
kiru lapu ir kad dalinių vaidy
bos šį “Teismd sprendimą” pa
skaito dalinių susirinkimuose.

i i ■ • j. ' / . - - ■ ■ v.

Juk žinome, kad tikrumoje 
pridedamas tariamasai “teismo 
sprendimas” ir buvo 198-1.3.6 d. 
.Agreed Order, t.yi Susitaikiniiho 
Sutarties įsakymas.. \ <

Tąsyk daugelis “skatytojų” if 
“klausytojų” stebėte i stebėjosi 
kaip’ šaulių Taikos sutartis gali 
“išvirsti” į Teimid Sprendimą 
vos praėjus 4 dienoms po pasi
rašymo. Tačiau rašeivai š. Ki 
Milkovaičiui tikslas pateisino 
net nešvankias priemones, nes

pas jį buvo: ‘ , petenciją jis nurodinėjo Teisė-
1) Nenorai parodyti dėkingu-^ jams kaip spręsti bylas. Vienas 

mą už Sąjungos Garbės Teismo 
padarytą nuolaidą.

2) Nenoras padėkoti Sąj. G. 
Teismo P kui M. ŠNAI^ČIUI 
už suspendavimo nuėmimą?(žiūr. 
Sąj. G. Teismo 1981.3.21 d. raš
tą. kokiais motyvas jis’— M.’ 
ŠNAPŠTYS - vadovųudam&sis 
tai padarė.

3) Piktavalis geidimas už gerą 
atsilyginti piktu ir dargi noras 
visaip savo oponentus Sąj. G. 
Teisme Teisėjus, o ypač j.ų p-ką 
M. ŠNAPŠTį visaip išderg i, iŠt 
vadinant jį gandų l>:i me.o rklei- 
dėju, fabrikuotoje, etc., sic.

4) Nenoras, po Susitarimo 
Dienos, pradėti taikaus bendra
darbiavimo bei sugyvenimo lai
kotarpio, bet įžūlus noras tęsti 
ardJmąiį darbą ir kurstyti ne
santaiką.

5) Piktavalis ieškojimas; pro 
gos (po .-usitarimo) vėl sukurs
tyti iki lokio laipsnio įtampą, 
kad susilaukus iš oponentų nau
jos bylos iškėlimo’. Tai piktybi
nio gamblariavimo žaidimas. Ta
čiau, kad pateisinti savo tokius 
poelgius, kurie' kaip kultūrinės 
organizacijos pir-kui visai neti
ko, nes jie atstovavo tik. labai 
žemą kultūrinį laipsnį, Jai jis 
“go'dėsi”, kad iškėlus jam bylą 
jis turi didelei gėdą. Į tai alsa^ 
kymai labai paprasti:

1) Nereikia daužyti kitiems 
langų, t.y. brautis į svetimą 
kompetenciją, netgi niekinantį 
juos. O jei padaryta klaida per 
nesusigaudimą ar dėl “vadisti; 
nių” polinkių — užgaidų, lai gal
vai atvėsus, reikia galimai grev 
čiau susidarkyti įrodant sukal
bamumą, ypač kad šiuo atveju 
buvo įsibrauta į vyresnio už sa- 
vejkompetenCjją — į bylų reika
lus. kurie nepriklauso administ-

/ų^iįai. Privalu buvo paklusti 
'moraliniam autoritetui Sąjungo's' 
Garbės Teismui ar bent, paga
liau, siūlomam tarpininkui Są
jungos Atkūrimo Iniciatoriui ir 
Sąjungos Garbės Pirmininkui, 
(kuris gi yra išrinktas į tą pos
tą visam amžiui) Prof. Dr. V. 
A. MANTAUTUI. Deja, š. K.M. 
tų kelių nepripažino ir verste 
vertė, prašyte prašėsi policinin
ko lazdds. Jis ją ir gavo Ameri
kiečių Teisme, kuris pasiuntė 
pas š; K.M. šerifo pad-ją su

iš nurodymų rašto gavėjų buvo 
ir kooptuotas j Sąj. G. 'Teismą 
Teisėjas kandidatas J. Preibys. 
Pažymėtina, kad tąsyk š. K.Ji. 
pripažino kooptuotą 1977.XII.6 
d., (t.y. jo’ K. Milkovaičio kaden
cijos metu). Sąjungos G. Teis
mo Teisėją k., pats Teisėjo ko 
optavimo nutarimą 197^.3.1.’) d. 
paskelbė Aplinkraštyje Nr. 1/78 
ir net kreipė i į tą kooptuotą 
Teisėją, bet dabar... kooptuotus 
Gt Teisėjus neigia, žinoma ir ko
dėl. Nes Sąjungos G. Teismas 
1931.6.13 d. sprendimu pripaži
no š. K. Milkovaitj kaltu ir, nu
baudė už Sąj. G. Teismo P-ko 
G. Š. Dipl. Teis-ko MARIJONO 
ŠNAPŠČIO apšmeižimą, pakar
toju: už apšmeižimą. Nejaugi čia’ 
Sąjungos G. Teismas ar jo/Tei- 
"ėjai, kad ir kooptuoti, yra kuo 
nors kalti už jo :— K. Milkovaičio 
gėdingus darbus, o ne pats K. 
Milkovaitis, jei jis juos neigia?

3) Tik Mafijos organizacija 
draudžia savo nariams kreiptis ] 
į valdžios teismus, ar .policiją. 
Nejau ir K.M-čio galvosena" pasi- 
kliauna ne. demokratiniais, bei 
kultūriniais pagrindais, kaip kad 
reikalauja LŠST tatutas, kuris 
leidžia visiems šauliams paduoti 
skundus, o' esant svarbesniam 
reikalui — kelti bylas?

Kai kurie C. V-lioš nariai nu
siskundžia, kad Amerikiečių 
Teisme bylą brangiai kainuoja. 
Keista, nes nei C, *V-baį nei jos 
nariai, nėra bvlos 'atsakovai, ir 
nei V-ba nei jos nariai neturi rei
kalo mokėti tos Amerikiečių by
los advokatui. Juk bylos atsako
vu yra tik* vienas C. V-bo's p-kas 
š.- K. Milkovaitis; Betgi jis ne-, 
norėjo geruoju tartis nei- tiesio-: 
giniai, nei per tarpininką Garbės 
P-ką Prof. Dr. V. A. MANTAU- 
TĄ. Paskutinis Sąj. G. Teismo, 
toks pasiūlymas buvo duotas 
1981.3.21 d. raštu. Taigi K.M. 
troško tik bylinėtis. Jei taip, lai 
tegul jis ir mdka. Bet kur Čia 
C. v-bos nariams per brangu? 
Nejau jie ar ir C. Valdyba, kaip 
tokia, prisideda? Tokių neaišku
mų atvejų Centrinė Kontrolės 
Komisija privalo atkreipti rimtą 
dėmesį ir patikrinti ne 'vien tik 
C. V-bos, bet ir kitų .Čikagoj 
esančių šaulių dalinių ^pinigines 
apyskaitas ir, teigiamu, atvejų,1 
išaiškinti kuria gi tei'se’■ bei' pa*- 

Draudimu — Injunction. Tąsyki grindų tos išlaidos dai-^iticrs/. it 
neteisėtos bei nelegalios 1980.3.! tuojau pat tai suštabdyti.i-Arba 
22 d. Konferencijos niekinės rej įsakyti, kad tolygios sumos būtų 
zoliucijos-nutarimai ir buvo su
stabdyti. - i,'.

2) Juk visada yra kalčiausiai 
tas, kuris pradeda, š. K.M. tai 
ir pradėjo 1979.3.26 d. raštu vi
siems Sąj. G. Teismo Teisėjams. 
Braudamasis į G. Teismo kom-.

priklausomas Centrinis Valdo- ~ 
masks Organas ir Vyriausias to- ” 
je žinyboje, tai privalo turėti 
kdnkamai drąseis, paręrgingumo"^ 
vykdyti savo.Teisęs ir Pareigas 
visoje pilnumoje. Nebent jos pir
mininkas tapo adtninisĮracinės 
žinyboc apmokamu tarnautoju.

l' * j ■

Be to, koks reikalas buvo š K., 
Milkovaičilii stoti prieš Sąjungos- 
G, Teismą, kai las Amerikiečių' 
Teismui (ir toje pat,.byloje)! 
skundė savo pirmykštį advokatą 
už įgaliojimo ribų peržertgimą? 
Tai yra už.darymą veiksmų, ku
rk ms jis (Sąj. G. Teismo1) rtę- 
buvo įgaliotas? Nejaugi S. G. 
Teismo pirmykštis advokatas 
buvo K. M-čiui -i-.taip
jau lal)ąi malonus ir geras?. Gal

: už tai, kad jo — K. M-čio — 
(surašytu susitąrimu) 3lnkąmai 
neapribojo ir “nepažabojo'”? Juk 
K.M. su savu advokatu gelbėjo 
S. G. Tei-mų- pirmykštį advoka- - 
tą net jštisus 7 (septynis),mė
nesius. Argi tai mažai kainavo?

i Tikrai nederėjo tuo keliu'eiTi.iy 
tokiais gelbėjimais užsiėmus 
pinigus -mėtyti 'Daug geriau 
K.M. būtų išldšęs, jei tuoj po 
1981 m. koVo" 6 d. Taikos Susita
rimo būtų vykdęs su ’Sąj. G. 
Teismu nuoširdų bendradarbia
vimą, taikų sugyvenimą Įę'dar- 
nų kooperavimą. Bet, gaila,. Ė. 
Milkovaitis net nebandė eiti tai
kos keliu, - nes jau seniai ibuvo 
pasirinkęs nesantaikos kelią- T ai 
puikiausiai įrcįjo. jų 1981.3,1.0 d. ■ 
Aplinkraščio .turinys,. atskleidęs 
jo gridunamųosiųš planus,' voš 
praėj as -1‘ dienom s.”por 1981^3164. 
“Taikos Susi tarimo’L '-yNBįąPgi * 
yra nors vishas, • kuris to nejhato 
—' riesupranta ^kuriatn - tikslui 
K.M. naudojo Susitaikinitną? - 
’ Tdkių apystovų iąrango.je K.M. 
tiek- pervertino,; galimybes,;’ kad 
savo besaiki.uosę'. * dergįnįuoše 
prirašė tokių aiškių .ir lengvai 
įrodpjnų Įjeteišybių,; kad’ -Sąjun* 
gos-Garbės Teismo 1931^6.13 d. 

t sprėrfdimū rbilviE'. iti^aųstaš iiž 
šmeižtą.--' ' _,U. A

■ I>abai -teisingai rašė VKPūivio 
ši.kP- Valdyba 198T.6JL7 'di:rašr ' 
tė ĮCv Vaidybas: .“jei nębilių bu
vę' Apįinkra^p -iNr. 2/81/ nte' ’ 
butų būvę ir-'naujų nesusiprali- . 
mų,' j’.EuTiUosr įpilithy-visą- Są-* ‘ 
jūhgav-;;'' - ■ “'fz -

išmokėtosSąj angos ■'/ Garbės 
TęĖmui. Kadangi, G. . Kontrolės 
Komisija yra -Savistovus ir "Nę-

ųltip, Tšsigętyė

■pasivė- 
TavaU- jplšivį/

——i ■ W . u i l II ■L,*— —fc— ■ «*■<<

NEBRANGIOS, BET WWW 
, f L1TĖRATCRA, lietuvių-’
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, Įdekuumd nesemtą/Vinės 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P.' Joniko,- V. Stankoe, 

• J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip, pat K. Matiisteričtauii *fr
| Į Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomb fr
11 M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubo#, A. Rūkštelės fr A; Varne

Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalate fr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomfil Ųekririua 
lietuviui. Leidinys fliustruotaa nuotraukomis, pab&igojė duodama

bei užkulisiais. Studija yra 151 pusL, kainuoja 32.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprsly* 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimai. Tai ne aauisai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hte* 
ra tūrinė studija, suskirstyta akirsnefliis. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82.

naudingoje 335 puaL knygoje yra Rytjprftalų žemėlapis. Kates

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rąžytojo* Petronėlės Orintsdtte aM*
minimai fr minty* apie asmenis Ir rietaa neprik. Lietuvoje it pit* 
maistais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 ptahjliM, 
bet kainuoja tik S3. ‘

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nestiprsa. 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyreatme tr politikoje; tik sa 
Jurgio J aš task o knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų fr joe» 
riją. Dabar būtų jį galima pava&nti kovotoju ui žmogau* trisež. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6, " -

Zcsčeako

| kūrybos pcveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 33. -

« DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rąžytojo® fr tau- 
| tinių šokių pirmūnės Juozte Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
| šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojah- 
I tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dumnenhnfr 
B1 bei užkulisiais. Studiin na 151 nusL. kalnnnia 12.
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St., Chicago, BL 60629 ♦ TeL 925-2787,

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARUA NOREIKIENĖ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GUT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th SL, Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE
B759 W. 71«t St, Chicago, DL

fl alflATINGAI HPTLDGMI RECEPTAI • FANNIE KAT SAk. 
DUMTNAI • KOSMETIKOS REIKME

Atdara šiokiadieniais nuo

LT UOtS-i

L 476-2206

Inž. MODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina 325. Kieti viršeliri.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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tibtu, gal M. Rudienės pranešimas -buvo visai kitokis? 
Vis tiek šituo ir daugeliu kitų atvejų melai turėtų 
būti kieno nors taisomi. Tam tikrų autoritetų lietu
vių išeivija turi. Ar kas nors nemalonėtų bent kięk 
lietuvybei nusipelnyti, kad nupuolusią į nuodėęjeri 
spaudą viešai sudraustų?”

(VIENYBE, 1881 m. gruodžio 5 d.)'
Girnakalio mestas lietuvių išeivijos laikraščiams kai- 

tinimas yra labai neapgalvotas, naivus ir grubus. Tą mm-1 
,čių jovalą perskaičius, taip ir lieka-neaišku, ką autoirtff 
norėjo tuo straipsniu pasakyti- Ar jis norėjo skaitytoju 
įtaigoti, jog tik “Vienybė” yra objektyvi, ir tik jos rašy-| 
inais galima pasitikėti? Gal jis baudė Įrodyti, kad | 
jienos” ir “Draugas” šiuo punktu meluoja, ir kad BALFo; 
pirm-kė p. M. Rudienė tokių pareiškįmų Vasario 16 Įtim-'į 
nąrijns reikalu nėra padariusi? Būdamas laikraštininku. 
Girnakalis turėtų suprasti, jog nėra dviejų ker^^dn^ 
dentų, kurie tą patį įvykį atpasakotų lygiai tais p.ąčiais: 
žodžiais ir stiliumi.

$40.00
-nnlg-1 rslkU SUsay

-tferiu kxrtn gs jžn^yag.
Kad Vasario 16 gimnazijoje ne yįąį ?reik^lai yr? B- STASIUKAITIS

noje tvarkoje, ypač kas liečia sovietinę .įtaką, Girnakalis■ 
galėjo įsitikinti jau žymiai anksčiau. Jam tereikėjo pati-f 
skaityti Liet Katalikių Moterų Federacijos atstovės pa
darytą labai rimtą pareiškimą, kuris plačiai nuskambėjo 
mūsų spaudoje (Naujienose, Drauge, Dirvoje ir dar gal

Į bendradarbiavimą su sovietais pasinešųsiame “Vie
nybės” laikraštyje Girnakalis (slapyvardis) parašė 
straipsni, pavadinta LIETUVIŠKOJI “INFORMACIJA” 
(žodis informacija jo paimtas i kabutes). Straipsnyje i 
sakoma:

“Turbūt jau nėra tokio naivaus lietuvio, kuris 
tikėtų lietuviškais laikraščiais. Tik kuris nekuris jų 
siekia skaitytojus informuoti objektyviai, bet vieno-. 
kioar kitokio šmeižtų purvo neišvengia niekas. Ir šis j 
sugedęs elementas dar vis' tėbevėpčioja apie tėvynę. 
apie> jos-’laisvę, apie šviesią Lietuvos ateiti išsilais- 

-1'vihušrir t.t. Dar vis tebekaltįnami bolševikai, kad į. 
: tėvynę neįleidžia, išeivių. spausdinto žodžio.

Neseniai jBūvo BALFo seimas ir jame M. Rudie
nės pranešimas. BALFo paskirtis tokią, kad į jo sei- 

• mus reporteriai turėtų eiti nors kjek apsiprausę. Be+! 
■kaip nusiprausta! M. Rudienė, savo pranešime pa
lietė Vasario 16-sios gimnaziją, kuri irgi turėtu nau 
dotis kiekvieno lietuvio rūpestingumu. Bet koks rū
pestingumas!

Rašo Naujienos:
— ... Lankantis Rudienei Vasario 16 gimnazi

joje, į daug klausimų vadovybė nenorėjo atsakyti. 
Už aukas neduoda pakvitavimų nė BA-LFui, nė re
mčiu būreliams. Iki šiol pastangos iš okupuotos Lie- ■ 
tuvos labai neigiamai paveikė Į gimnazijos yeikimą- 
Jei Vasario 16 gimnazija pateks Į komunistų rankas, 
šelpimas bus sustabdytas. Gimnaziją likvidavus, tur
tą perimtų Vokietijos Liet. Bendruomenė. —

Tą pačią M. Rudienės pranešimo vietą Draugas 
atpasakoja šitaip:

— ... Pranešėja nusiskundė, kad iš gimnazijos 
negaunami pakvitavimai bei apyskaitos, kuriose būtų ■ 
parodytos BALFo aukos. Dėl to laikinai yra nutrauk
ta BALFo parama. M. Rudienė vylėsi, kad dabarti
niam gim. dir. Jonui Kavaliūnui sumaniai vadovau
jant, minėti nesklandumai bus pašalinti ir kvietė šią Į 
instituciją toliau remti. —:

Kuris šių dienraščių meluoja? 0 gal meluoja

Dar kitas korespondentas, aprašydamas Cicero BAL
Fo skyriaus aukų vajaus užbaigimą, “Drauge” rašė:

“Palietus šalpą Vasario 16 gimnazijai, M. Ru
dienė pastebėjo, -kad Balfas jau nuo -pat pradžių, dar 
pirmininku esant kun. J. Končiui, .Skyrė gimnazijai 
stambias sumas. Ir ta žemė, kurioje gimnazija šian
dien stovi, yra nupirkta Balfo pastangomis. Šiuo me
tu gimnazija gauna po 300 dol. i mėnesį iš Balfo ka-

Tarybinių Socialistinių Respublikų S-gą 
TSRS - “demokratiškiausia'’ šalis pasauly

- - - - -- * — - —’•- ♦ _ • •». ** ’ -- - * - 5 \

niam dirbant-įająu.i kainuoją 
‘‘neapmokamai” mokslas ir gie-| 
dicina, kurie taip stropiai" pro
pagandos :iąups;nami.

(Tęsinys)

Svarbiausia tai, kad tėvai, 
malvd:mi kokioje sunkioje būk
lėje atsidūrė jų vaikai, negali 
priešintis arba .pasirinkti auks- Tarybų Sąjunga yra pramonės 
tęsnio lygio , mokyklos, o pri- kraš’tąš, tad jos -dirbančiųjų pa
versti taikstytis su esama pa- jamas palyginkime su a.titinką- 
dėtimi. njgjš ptamonintais kraštais, kaip

Ciniškai skamba 45 straipsnio kad Vakarų Vokietija arba JAV. 
žodžiai, kad TSRS piliečiams | Tisą, nors tų kraštų darbo klasė

tęsnio lygio . mokyklos, o pri

POIL-

teises 
tenka

- 6. PTLIEČK) “TE-KĖ” Į 
SĮ IR BUTĄ

Kalbant apie piliečių 
naujoje konstitucijoje,

Į paminėti:
“TSRS piliečiai .turi teisę i

mals pramoniniais kraštais, -kaip

J. Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS ’ 
NUSIBASTYMUS

(Tęsinys)
Nemėgsta jo (Rastenio) gi ne tiek dėl to, 

kad visi žino esant “smetonininką”, bet kaip la
bai nenuoširdu, intrigantą, oportunistą, bliūd- • 
laižv taĮVrti kur šilčiau, į akis visuomet sal- • 
džT”‘ f b :t vėliau tik provokuojantį jr. 
asm s jicškantį. Nemėgsta ir jo '
žmonos... AŠ tuodu'žmogeliu atvežiau iš Šiau- • 
lių į TJz.asą, kaip draugus ir vienos “srocvęs”, 
bet nuo to -laiko jie važiuoja užpakaly, kaųi Į 
mėšlo vežimas, smardina orą... Baisiai gaila.” j

F

“Bendrai, aš Rastenio elgesį sunkiai 'besu- ‘ 
prantu. Kai savo laiku siūliau, kad AL Misi ją i 
reikia “Unijos” vardu paremti, jis cir kiti at- • 
metė. Siūliau daryti atitinkamą spaudimą 
Vlike, — niekas neišėjo. Kur tik jis veda “Uni- ‘ 
jos” reikalus, dsur -šlubuoja, nes — rodo dau- ‘ 
giau egoizmo, negu nuoširdumo. Bendradarbia
vo ir tuiej o bendradarbiauti Dirvoje, bet kai 
iš Kai inaus naudos nęgayo, metė ir ėmė jam* * w 
priekaištus daryti. Vienybę anksčiau ignoi'avo, 
be. i nejuto, kad man pakietai eina... tada, 
pasisiūlė.. .

Rašyti ji. moka, bet mokančių rašyti bus 
g'linia vhur rasti. Aš tik bijau, kad kaip

Neseniai ji aplankė Vasario 16-gimnaziją, šios mo
kyklos kuratorijoje yra 12 asmenų. B alfas joje turi 
vieną balsą. Už prisiunčiamas gimnazijai aukas pra
šoma išrašyti pakvitavimus, nes Balfui jie reikalingi. 
išlaidų pateisinimui, bet kųratoriją -niekada nesįtęjkė 
jų atsiųsti. Išsikalbėjus su dabartiniu direktoriumi 
J. Kavaliūnu, iš jo pusės buvo prižadėta viską tyar- 
■kingai pravesti ir išrašyti pakvitavimus už gautas 
aųkąs. Pirmininkė pastebėjo, kad šioje gimnazijoje 
samdomas labai didelis mokyto jų personalas: 52 mo
kytojai maždaug 60-eiai mokinių. Žinoma, dalis mo
kytojų dirba tik po kelias valandas į .savaitę ;ar pana
šiai, bet vistiek neproporcingai daug. Be to, pastebėjo 
M. Rudienė, gimnazija turėjo'ir turi perdaug neigia
mos Įtakos iš okup. Lietuvos. Pirmininkė nesileido 
į detales, bet pasakė, jei reikalai .pasitaisys, vėl vis
kas bus tvarkoje. Buvo klausimas, jei Šiandieną-gim
nazija užsidarytų, kam atitektų jbs turtas; pieni
ninkė atsakė, kad Vokietijos Lietuvių B-nęi. Aukos 
gimnazijai reikalingos ir būtinos, bet ir vidinis jos 
susitvarkymas būtinas.”

(DRAUGAS, 1981 m. lapkričio 30 d.)
Jei atidžiai palyginsime tiek “Naujienose”, tiek ir 

“Drauge” paskelbtas korespondencijas Vasario 16 gim
nazijos reikalu, tai pamatysime, kad jos, gal nepažodžiui, 
bet atitinką.

Taip ir lieka neaišku, kodėl “Vienybės” Girnakalis 
užsirūstino dėl mūsų spaudos informacijos, paimdamas 
tą žodį net Į kabutes. Dar keisčiau atrodo, kai įsismaginęs 
Girnakalis straipsnio pabaigoje tą informaciją jau pava-1

Unijai pakenkė jo įsimaišymas, taip gali ilgai
niui pakenkti ir Vienybei...”

skaitęs gali pasidalyti išvadą, -kas per 
Bronys Raila.

žodžiai, 1 
až tikrinta teisė

^mokytis mokykloje gim- 
tąją kalba”.

Rusams taip, kokioj respubli
koj jie gyventų, tokioj jiems su
daromos visos sąlygos mokyti 
vaikus rusiškai, gi kitų .tautybių 
pihečiąnis, gyvenantiems' sveti
mose'respublikose, net jei jie' 
sudarytų -daugumą, ne tik kad 
neleidžiama -mokyklų gimtąja 
kafba ątidarj’ti, bet dargi tokių 
mokyklų propąguotdjąi baudžia
mi, kaip nacionalistai, šo.vinis- 
tai. Pavyzdžiui, Kaliningrado, 
Sibiro srityse, Ęaltarūsijos TSR 
yra ištisi lietuvių kaimai, 'ku 
riems neleidžia mokyti vą&ų 
gimtąją kalba.

Pažvelkim realiai kiek eili--

“negailestingai” kapitalistų ėks- 
Doatūo.iama, tačiau jų pajamos 
vidutiniškai viršija mūsiškes -6— 
10 kartų, t. y. mes gauname, iš 
komunistinės valdžios tik apie 
15/1 to atlyginimo, ką turėtume 
gauti pas. jnėgąSestingą” kąpita-- 
listą. Tokiu būdu už ‘taip vadi
namas nemokamas paslaugas, 
kiekvienas TSRS pifiėtis, p.ėįki- 
klausomai nuo to, ar jis tomis pa 
slaugomis naudojasi ar ne, visą 
amžių -privalo pusvęlčiai valsty
bei dirbti. Kaip matome moks
las ir medicininis aptarnavimas 
Tarybų Sąjungoje faktiškai žy
miai daugiau kainuoja, negu ku
riame nors kapitalistiniame 
krašte, nekalbant apie žęmą mo
kytojų .bei medikų kvalifikaci
ją ur medicininio aptamauvimo

dina net melu ir šaukiasi kažkokių autoritetų, “kad nu
puolusią į nuodėmes spaudą viešai sudraustų”. Gal žmo
gelis ėmė ir užmiršo, -jog esame ne sovietų okupuotoje 
Lietuvoje, bet laisvoje Amerikoje?

Nors “Naujienų” ir “Draugo” dienraščių pažiūros 
įvairiais klausimais dažnai griežtai skiriasi, tačiau ne- 
ątixxjo, kad Vasario 16 gimnazijos reikalu abiejų laik
raščių korespondentai, kaip susitarę, meluotų. Priimant 
domėn visiems jau žinomas “Vienybės” pažiūras “bendra
darbiavimo ir tiltų statybos” klausimais, šis Girnakalio 
neįtikėtinai silpnos logikos palaidų minčių kratinys tik 
įrodo, jog meluoja ne abu liet, išeivijos dienraščiai, bet 
pats “Vienybės” Girnakalis.

Europą, ėmė ruošti taikai vyrus, mokančius Eu-

nas parinkta 
Tarnybą 

formjoje. Pa

Br. Raila pasigiria ypatinga draugyste j 
Br. Budginu. Tasai prakalbose net istisas pa- j iflgas 
straipas iš Railos raštų cituodavęs. Vadinasi, 
gerai pažino Railos kūrybą. Ir tūkstantinę fdąvę 
“Versmių ir verpetų” knygai išleisti.

Budginas mirė prieš tos knygos išspausdini-; 
mą, tad ir nežino kaip Raila Diryoge spaųsĄintuo-1 
-sius straipsnius pakeitė, kaip jis sąko “suklas
tojo”. Tad ir yra pagrindo spėliojimams, kaip ' 
būtų įBudginas reagavęs į tokį Railos savų,

Budginas apsigyvena Kali- 
tis atsinaujino, kai persikėliau į 

Susitikdavome organizacijų veikloje 
subinimuose. Mėgo jis per atos- 
po Ameriką, be to ir jo tarnyba 

kartais pareikalaudavo pakeliauti. Ir ris jus Bud- 
gino ajteidąyo atvirutė ar laiškelis su įspūdžiais. 

*0 aš jo keliones Naujienose paminėdavau. Tie 
jo lafiftėi tebėra mano archyve. Vieną laišką, 
įkui*,? ,tųn ir yisuęrneninės reikšmės, čia perspaus
dinu. Badginas man jį. parašė 1962 m. balandžio 
18 d. įš Huntsville, Alabana. štai tas laiškas:

“Mielas! Tarnybos reikalais praėjusį ®epk-
straipsnių pataisymą, į drumzlinų -verpetų pa- taadienĮ -palikau Sant^ 'Monicą su tikslu d^rvau- 

ti įflraifcšriųę, AJabamoje^ ąsdęyčiau, bevęikjgvar- 
'biame pasitarime (briefing)*.

**Kadangi “Chicago buvo beveik pakeliui, tai 
savaitgaliui sustojau ten. Praleidau šeštadienį jr 
sekmadienį. Susitikau ir aplankiau eilę draugų 
ir pažįstamų. Turėjau progos aplankyti J)r. kon
sulą Daužvardį, Stasio Pilkos minėjimą(40 me
tų scęnos darbo) — rečitalį. Ten susitikau su pp. 
Milenąįs iš Naujienų, ponia Gugiene, Brinką 
(aktorium), dainininke Adomaitiene, Petru 
Jurkštu, Aleksu Tornau — pas jį nakvojau, ir

vertimą? . -
Gali Raila girtis ta nepaprasta -draugyste ir *1 

sakyti, jog mano ou Budginu pa&ntis “kamn ar < 
kada buvo artimesnė už kepurinę** Pažintitnis su J 
Žymiais žmonėmis nesiekiamuoju ir sau pinigi- ‘ 
.nės naudos iš žymių žmonių neieškojau ir ne- ’ 
ieškau. {Budginą pažinojau, kai jis Čikagoje gv-1 
veno ir aš ten gyvenau, Naujienoms žįneljų iš 
lietuviško gyvenimo rankiodavau.

Prasidėjus Korėjos kand oikagiškė 'Wsuome-1 
nė entuziastingai Budginą išlydėjom va]stybinėn 
tarnybon. Kai kurios Amerikos valdžios įstai- kitais. Turėjome ne tik kalbų, bet ir čiertaj. Kai

“TSRS piliečiai turi -t.eisę į 
gyvenamąjį plotą”' ;(£3 sfr.). 
Šie straipsniai parašyti ne ta

rybiniams piliečiams, o Užsie
niečiams — juos mulkinti. At
rodo, kad .tarybiniam piliečiui 
nereikia rūpintis butu — jam 
duoda .pagal pareikalavimą val
stybė.; arba .senatvės rūpesčiais, 
kur jo laukia užtarnauta pensi
ja. Susipažinkime, ktip gi tikro
vė .atrodo. •.

Ką reiškia Tarybų Sąjungoje
* "s ■ . '

senatvėje poilsis?- Vienam pagal 
poreikius — personalinės arba 
spec pens i jas nuo 150 iki tūkstan
čio ir daugiau rublių per mėne
sį, o kitiems—-darbo /liaudžiai— 
visų materialinių gėrybių kūrė
jams — 30 — 120- rublių išmal
da, Argi tai darbo ‘žmogaus pil
nas materialinis aprūpinimas, 
jeigu jis, visą gyvenimą pusdy
kiai dirbdamas valstybei, tegali 
pretenduotirtik | skurdžią senat
vę. Jam tenka/dargi senatvėje ič 
kažkur kombinuoti —- 'eigų nori 
išvengti , prieglaudos (bagadel- 
nėš), i‘kurias nusenę žmonės su- 
vežami nukaršini m ui. Nepaslap- 
tis,' kad senatvėje reikalinga ki
tų pagalba, -tad gaunantis sene
lis 30 — 70-rublių tegali vos pus 
badžiu pats išsimaitinti, o^ apie 
slaugės pasisamdymią negali bū
ti ir kalbos. Argi tai teršė į po
ilsį? Greičiau teisė į skurdą ir 
priešlaikinę mirtį.

(Bus daugiau)

— Šiaurės Italijoj policija jau 
suėmė 24 Raudonosios brigades 
narius ir jų draugus. Adresai ir 
telefonai rasti Paduvos bute, kur 
buvo laikamas gen. Dozier.

susitiksime detales papasakosiu. Chicago j e nebu
vau virš 7 metų. Daug kas pasikeitė”.

“Huntsvilėje atstovavau Douglas Co. Doug
las Co. projektuoja ir stato ‘‘SATURN C-l” se
cond stage. Laimei ar nelaimei man tenka va
dovauti struktūriniams skaičiavimams if bandy
mams nemažai projekto daliai. Tas man sudarė

_ _ šalia kietos -kitų dalyvauti svariname 
pasitarime .(briefing). Jfan teko per porą dienų 
daryti pranešimus sąryšyje šų Douglas second 
stage. Turėjau malonią progą susipažinti su Dr. 
Vojn Brown, Gtenn, Shepard Mr Įeitais dideliais 
vyrais. Tikriausiai būsiu pirmas žemaitis aptu- • 
rėjęs tokią garbę, rodos, ir lietuvių ten nebuvo, 
tai taip išeitų, kad ir lietuvius ten atsovavau.

apie Žemaitijos ar Lietuvos išlaisvinimą. Nesu va
lioje daug -ką rašyti apię nutarimus, todėl pata
riu pasiskaityti vietinėje spaudoje. Jie, atrodo, 
viską žino, čia siunčiu Iškarpą apie šį pasitari
mą. įdomu, kas jiems pasako -apie ką rašyti”.

“Daug dar norėčiau rašyti, bėt laikas iš
leidžia. Gal susitiksime, tada šnektelsim apie 
“balandėlį stogais vaikščiojantį”, lak sveikas, 
Tavo Bronius”.

.(Bus, dąu giau)
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Brighton Parko Lietuviu Motery 

klubo narių susirinkimas vasario 4 d., . 
KeivirtacLeių, del blogo oro neįvyks. 
Ap±e seKanų susirin^mą bus praneš
ta vėliau. . E. Strungys

Bridgeport© Lietuviu Nainy Savi
ninkę draugijos susirinkimas įvyks 
šeštadienį, vasario 6 d., 1 vai. popiet 
3bU8 S. Union Avė. Nariai malonė
kite atsilankyti, nes yra svarbių rei; 
kalų apsvarstyti; galesite užsimokėti 
nano duokles. Po susirinkimo — vai
šės. Kviečia Valdyba

Upytės Draugiško klubo susirinki
mas neįvyks vasario 5 dieną. Yra ati
dėtas uq s.m. kovo 5 d. A. K.a lys

TIU 233-5393

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 rd Street

Valandos susitarimą.

VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, 1L 60608

uiu rauL V. UAKuio 
GYDTTQJaa IK. CHIRURGAI

- *-

_ >9

SUSIRINKIMU

»'Ml 2 »

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMĖTRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71w St. TeL 737-5149 

TUnru akis. Pnuiko nlnnriu 

ir “coauct less^".

šaulių reikalai
ŠAULĖS MARIJOS BULA- 

KIENĖS LAIŠKAS

I 
t

Ur. IzhUiNAb bKLBUTlb
INKSTŲ, rUSLZS IR 

PROSTATOS OH1RUROUA 
2556 WEST 63rd STREET 

Valandos; iniraa. x—% popiet,

Utlsg utie run**; //O-Z&44Ą

Prus talus, inkstų ir slapumo, 
■u -i :naKų ciitrurgija. -

i .h.A 1 K A i - A Vb.- 
SL Petersburg, L'ia. 3371U 

lęi. (813) 321-4200

— ■

P H KK KAUSTYMAI

M’ O V 1 N G 
uaitumai — Pilna apdraus 

ŽEMA KAINA 
ruimam Master Charge 

ir vlbA korteles.
k. SĖKENA©* l*L 925-80M

Apdr ausras per kraustymai 
iš ivairty atstu my. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1832 arba 376*599$

SOPHIE BARČUS
AADIJO ŠEIMOS VALANDOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

KĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

/ — - -—

I 
I F i
I 
Į 
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•a". Be to, i£<!sU lietuvių kai- I*- 
ba nauja maldaknygė ir litur
ginis kalendorius 1980 metais, 
— tiesa, vis tai leidiniai, nenu- 
rodžius laidos dydžio, neliečiant 
jų platinimo galimybių norma
linėje knygų prekyboje ar gat
vėje. *

“Prašau paaukoti! Mes esame 
reikalingi aukų”, šaukia senyva 
moteriškė prie išėjimo Petro ir 
Povilo katedroje Vilniuje. Ka
tedra iškilusi ant kalvoą anapus 
upės šalia kareivinių ir kapinių. 
Barokinis fasadas tikrai reika
lingas remonto. Medinės sijos 
sutvrtnta stulpus bažnyčios vi
duje prie įeinamųjų durų, o lan
gų skylės liekname varpinės | 
bokšte aklai spokso į atšlaitę. 
Kontrastas su respublikos sosti
nės naujais prabangiais pasta
tais yra akivaizdus. Marmuru’ 
ir stiklu tvisko Lietuvos aukš- 
čiausojo sovieto rūmai paupyje, 
o partijos centrinė ir opera, ku
rioje kaip tik susirinko metinio 
kongreso valstybės moterys, ne
daug kuo atsilieka- Užmiestyje 
iš žemės iškyla satelitinis “Laz
dynų” kompleksas, kur, kaip 
teigiama, gyvena ypač “jaunieji 
specialistai”. Daugiau vargo tu
ri statybinės brigados su nau
juoju Inturisto viešbučiu, ku
riam pagaliau per dvylika metų 
pavyko pasiekti suplanuotą auk
štį, bet jis vis dar nepajėgia pri
imti svečių.

VILNIAUS PAŠTE

Taip pat centrinis paštas Le
nino gatvėje įsikūrė pilkame 
bloko pavidalo naujame pasta
te. Tačiau už moderninio fasa
do viešpatauja priešrevoliucinė 
maišatis. Prie įėjimo, pakietų 
siuntimo skyrių įsitaisė tarytum 
namie uzbekų grupė. Du vaikai 
miega vilnonėse paklodėse ant 
grindų nepaisydami garsaus kle
gesio ir ritminių plaktuko dū- 
žiiįataidančių iš kaimynystės.

DEIKIo
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

I 
a

VILNIUS IR KAUNAS
j

Šveicarijos korespondento akimis

Į Seminarijos vidaus kiemas į- 
I rėmintas pačių katalikų įreng
tų butų ir bažnyčios, kuri jau 
mėtai kaip remontuojama. In- 
turisto vadovė aiškina kapelio
nui, kuris aprodo lankytojams 
patalpas, kad vizitas esąs “neofi- 
cialinis"’, “iš anksto nepraneš
tas”, ir kad neleidžiama vesti in-

(Tesinys)
KUNIGU SEMINARIJA

Kauno senosios jėzuitų mo
kyklos rūmų kompleksas tur
gaus aikštės gale siekia 16-tojo 
amžiaus pradžios ir turėjo tar-

, nauti kaip bastionas prieš refor- 
" Su pagarba Marija Bulakienė macijos plitimą iš Prūsijos. „Už

Chicago L22.1982 m. išbaltintų rūmų ir masyvinių1 formacinio pasikalbėjimo. Ka-
* * ♦ i medinių vartų prisiglaudusi vie- Į dangi bažnyčios laikysena pri-

VYTAUTO DIDŽIOJO ŠAULIŲ nintelė Lietuvos kunigų semina-1 klauso sovietinių valstybės pas-

Prašau gerbiamą p. Redakto
rių atspausdinti Naujienose ma
no pareiškimą, kuris yra pasiųs
tas Vytauto Didžiojo šaulių Są
jungos rinktinės Valdybai.-

SĄJUNGOS TREMTYJE
RINKTINĖS VALDYBAI 

PAREIŠKIMAS

rija, kuri maždaug dviems mili- lapčių kategorijai, negalimą pa- 
jonams tikinčiųjų praleidžia pro tikrinti, ar “Pravdos” neseniai

~N

egzaminus dvidešimt' dvasiškių Į paskelbtas teiginys turi pagrin- 
(1981 - 22). šais metais semina- do, kad pagrindinės religinės

Nors su skaudančia širdimi, rį;oje gyvena 92 studentai vi- srovės Sovietų Sąjungoje eina
bet esu savo sąžinės priversta suose įursuose_ Sovietų įstaigos giliau, nekaip iki šiol pripažin- ^Moterys užimtos tuo, jog į'siuvi- 
rašyti šitą pareiškimą. Prašau, prįieĮdžia, kad maždaug 50 iki 60 . ta, kad daug sovietinių piliečių '
mane išbraukti iš Vytauto Di- j nuooįmčių nominališkai trijų esą gana paviršutiniškai ateis-
džiojo Šaulių Sąjungos Treųity-j mjiįjOnų katalikų gali būti lai-- tai, kurie tiktai liežuviu pasisa- 
je rinktinės narių^ sąrašo. j ̂ orrj praktikuojančiais (respub- į ko už valstybėje galojahtį re-

Svarbiausia priežastis, kad ša- į gyventų skaičius pagal i liginį nusistatymą, Iš tiesų esą
linami iš Šaulių Sąjungos na-1 ^yįgįjnę statistiką siekia 1981! sunku įsivaizduoti, raminančiai 
riai, kurie yra pavyzdingi ir lai-j m — 3 ^ milijonų). Pagal ofi-j samprotauja Sovietų Sąjungos
kosi Šaulių Sąjungos priesaikos, c,-aiinę versiją, religinių reika- j partijos organas, ateistą su auk- 
kaip, pavyzdžiui, šaulys Antanas tarybos prie SSSR ministrų! siniu kryžiuku ant kaklo, bet 
Marma. tarybos Maskvoje lietuvių sek- į mada esanti mada ir daugeliui

Išteisinami ir paskelbiami gar- c^a nustaio su Katalikų Bažny- • jaunų žmonių kryžius pasidaręs 
; bingais šaulių nariais, kurie nesi-. vadovybe, kiek kiekvienais Į iššaukimo ir atsiribojimo nuo 
laiko duotos Šaulių Sąjungai; me+ajs reį^ja kunigų. Ši ‘p‘aklau- i uniforminės masės ženklas. So-

tarybos Maskvoje lietuvių sek- į mada esanti mada ir daugeliui

bingais šaulių nariais, kurie nesi-

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9 JO vaL ryto. 
Stoties WOPA ■ 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijo*- 
Marquette Parka.

priesaikos; pasinaudoja “Vil
nies” duotomis lengvatomis ke
liaujant okupuoton Lietuvon.

Tomis lengvatomis pasinaudo- gas kvosti ir mažinti seminari-
jo p. Vanda Urbonienė, dėl ku-' jos kandidatų atranką. Vis dėl-. «
rios brolis š. A. Marma buvo Į to yra žinoma, kad per pastaruo j piežiaus kelionė į Lenkiją da- 
pašalintas iš Vytauto Didžioje sius metus išmokslintų kunigų 
Šaulių Sąjungos Rinktinės narių, skaičius-šiek tiek padidėjo, — 
kad Naujienose parašė teisybę, bet visgi vargu ar tiek, kad pa-

Nors iš Vytauto Didžiojo Šau- ; tenkinus iš tikinčiųjų esantį pa
lių Rinktinės išstoju, bet šaulės Į reikalavimą, kuris patikrinti ne- 
idėjai liksiu ištikima, šaulių Są- ’ įmanoma. Pagal oficialius duo- 
jungoje esu išbuvusi virš 50 me
tų, ir šaulių ženklelis lydės ma- kia šiek tiek daugiau , nekaip 
nė Amžinybėn. 700 katalikų dvasiškių (pagal

Marija Bulakienė 1940 ni. jų buvo 1.400).

PIkKITE jav Taupymo Bonui PAVIRŠUTINIAI ATEISTAI

sa” yra greičiausia politinis dy- Į vietų valdžia, atrodo, sutinkan- 
d;s. o pagal s-.vilaidinę spaudą ti bažnyčiai pasireikšti naujai 
laicistinės įstaigos deda pastan- atsaradusios dinamikos ribose ir 

praktikuoja lankstesnę kontro
lės politiką, nekaip 'anksčiau. Po

j vė signalą, ir dar prieš streiko 
' pradžią Dancige Lietuvos kata
likų diocezijos vadovybei duo
tas leidimas išleisti naują kate
kizmo laidą “Mūsų tikybos švie-

nėja, į baltas linines skaras sto
rus siunčiamų daiktų pakietus, 
kas caro laikais buvo būtina, 
siunčiant į vietoves, toli nuo ge- 
ležjrikelio. Kažkokia rusė pasi
tiesė ant akmeninių grindų kar
tojo gabalą, nusiauna batus ir 
pradeda keisti drabužius, ku- 
riuos ji ima jis atidaryto lagamino 
Vartoti drabužiai sukraunami Į 
dėžę ir atiduodami prie pašto 
langelio išsiuntimui.

Lentelėmis apkaltos kartono 
dėžės taip pat privalomos ir 
tam, kas nori pasiųsti kelias 
knygas į Maskvą. Pastovėjus ei
lėje, pašto valdininkė pagaliau 
už vieną rublį 40 kapeikų duoda i 
dvi dėžes su atdaru antvožu ir 
rod.ydama į šalia esantį stalą ■ 
šiurkščiai pastebi: “Uždaryti”. 
Čia pat padėta vinių ir prie sie
nos pritvirtintas plaktukas. Pa- j

(Nukelta į šeštą purlapį)n

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
B
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
j AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I

E
I

TĖVAS ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650 
TeL: 652-5245

dujų koplyčių laidojimo ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti
~imi TTr ^^'-vaTrt--• vr-1 nriV

Vedėja — Aldona Daukm 
Telef.; 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, IL 60629

Lietuvos Aidai
KAZE BRAZDŽIONYTt

ProęnrrHM v«dt|a

Kasoien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 nL vakarą 

Visos laidos iš WCEV stoties,

menis šiuo metu Lietuvoje vei-
Crab Salad Served In Melon Boats

a

teL f Arti HJD

SPEED
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AMtSULANSO
PATARNAVIMAI

rURlMI 
KOPLYČIAI

VISOSE MIESTO

DALYSI.

With melon# abundant now at local market^ an exciting 
luncheon idea U Curried Crab Melon Salad. Family or guests 
will enjoy the light, yet satisfying combination of delicious 
Alaska King crab and juicy sweet honeydew melon.

Succulent Alaska King crab is sliced and tossed with crisp 
vegetables and a curry-seasoned maydnnaise dressing. The 
salad is served on peeled and quartered melon *rb*>ats” ou 
individual UtUiee4įned salad plates.

Alaska King crab meat is snowy white in color with bright 
red striations. Fully cooked, with tendons and cartilage 
removed, the meat is ready to be enjoyed in a favorite recipe 
after defrosbdc la-shell pacta of whole Alaska King crab legs 
and split legs are also available.

Curried Crab Melon Salads

P. J. RIDIKAS
So. HALSTED STREET

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
' (LACKAWICX1

^424 WEST STREET - KEputrtic 7-1211
1102« SOUTHWEST HIGH WAX, nuo* H11^ HL 914*441»

SOMB CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

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

yooix run into trouble r 
j THERE'S A SUODEN STOP WHIUH

MOU1SE ROU.OWIWG TOO CLOSELY. 
*

W'll/zSt {‘ateraburg, Fiat, UJO v*L P-P- 
IX WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. Tilt Street

Chicago, Illinois 60621 
Tetet 778-5374

Drain and slice crob Combine With celery and green onion. 
Blend mayonnaise, curry powder, sugar and lemon juice; 
toss with c: J) mixture. Chill. Cut melon into quarters length- 
yrise; remove seeds and rind. Place melon quarters on salad, 
plates lined with greens. Spoon crab salad onto melon. Mates' 
4—mqaK "v * - 4

1 package (6 to 8 02.) 1/3 cup mayonnaise
frozen Alaska King 1/2 teaspoon curry’ powder
crab meat, thawed 1/4 teaspoon sugar

3/4 cup sliced oeiery 1 teaspoon lemon juice
2 tablespoons chopped 1 honeydew melon

green onion Salad greens

UMoLfot
Lhtgvię

Direktorių

BUTKUS - VASAITIS
144€ 8g. 50th Ave^ Cicero, DL TeL: OLympk 2-1M1

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfi

GEORGE F. RUDMINAS
«19 So. UTUANICA AVE. Tel: YArd. 7-1188 - 11M

I- ■ ■teI I




