
būti atsar- valdžios atstovams. Brežnevas 
Į pradėjo kalba tvarkingai, b I 
vėliau neteko energijos ir pra-
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ų no”, “Pontiac Icemans”, “Gr: 
, I Pril” modelių aritomobihui.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $308.

VĖJAS UŽMUŠĖ KETURIS 
PARAŠIUTININKUS

j

S

Baltiečių karinių organizacijų Kanadoje atsstovų metinis suvažiavimas Toronte, Ont., 
1982 m. kovo mėn. 13 d. Suvažiavimo svečiai ir dalyviai (sėdi iš kairės): St. Jokūbai
tis, R. Moks, K. Laivat, adv. J. 'Kuraitį, parlamentaras J. Fliss, generolas A. Legg, 
pulkininkas M. A. Stevenson, parlŠVnento maris T. Shymko, K. Tori, A. Jurs, B. Lee- 
man, U. Tamre. ' ' ' (St. Dabkaus nuotrauka)

Teks tikrinti “Chevrolet Mali
bu”, “Monte CarlcT, “EI Cami- 

Grand

— Islandijoje yra 232,000 gy
ventojų. Jie kalba tą pačią kal
bą, kurią prieš 1000 melų kal
bėjo vikingai.

Senatorius Howard Baker 
stengiasi padėti prez. Rea- 
ganui apkarpyti valstybės 
biudžetą ir stiprinti krašto

Leonidas Brežnevas tiek nusilpo kalbos metu Tas 
kente, kad niekas negalėjo jo suprasti. Jis parvežtas 

į Kremlių, paguldytas ligoninėn.

LENKIJOS KARIAI NUŠOVĖ
43 NEKALTUS GYVENTOJUS

r SUIMTIESIEMS NEBŪTO PASKIRTI KARO TEISMAI 
j VADOVYBĖ LEIDŽIA IŠVAŽIUOTI.UŽSIENĮ

VETHIMEi LEAGUE IN CANADA 
’ CONVENTION

SUKČIUS VESCO GRIŽO 
I KOSTĄ RIKĄ

SAX JOSE, Kosta Rika.
Sukčius Robert Vesco, apgavęs ^ernTčasTaškm'te bi 
amerikiečius keliais milijonais 
dolerių, bastėsi įvairiose Vidu
rio’ Amerikos valstybėse, kad 
tiktai nebūtų atiduotas JAV ir 
patrauktas teisman už svetimų 
milijonų išeikvojimą.

Vesco 1978 m. gegužės mėne- j 
sj apleido Kostą Riką, kai ten 
pasidarė pavojus, kad naujai iš
rinktas prezidentas Garažo jį 
atiduotų JAV vyriausybei. Pas- Į 
kuriniu metu Vesco buvo apsi-i 
gyvenęs Bahamų salose, bet 
JAV vyriausybė jau buvo be
baigianti išgauti j JAV ir pa
traukti teisman už 200 milijo
nų dolerių apgaulę. Jis apgavo ’ 
kelis bankus, išnešdamas dide
les sumas pinigų.

Paskutinėmis dienomis jis bu
vo sustojęs Antigua saloje, o da
bar pateko į Kostą Riką ir apsi
gyveno San Jose mieste. Vesco 
naudoja dideles pinigų sumas ir 
paperka aukštus pareigūnus, ! 
kurie leidžia jam vienur ar ki
tur apsigyventi. Dabar reikės ‘ 
pradėtu byl^s kad Kosta Rika jį 
atiduotų JAV teismui.
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Kampelmanas Madrido konferencijoje 
du kartu kėlė Lietuvos pavergimą

Š.m.'kovo 23 d. Europos Sau- nių kalinių, panaikinimo karo
gurno ir Bendradarbiavimo JAV 
Kongreso Ko’misija savo posė
dyje išklausė pranešimus Vals
tybes departamento pasekreto- 
riąūs politiniams reikalams Law
rence S. Eagleburger ir JAV de
legacijos pirmininko Madrido 
peržvalgos konferencijoje, am
basadoriaus . Max M. Kampel
io a n o, apie Madrido’ konferen
cijos eigą'. Posėdžiui pirminin
kavę Atstovų Rūmų narys Dante 
B: ;FasceIL' Posėdyje jdalyvavoi. 
pirmininko pavaduotojas, sena
torius Robert Doįe, Jtūmų na- 
rj'ai j,'— 'MHĮiceht' Fenwick ir 
Jonathan B. Bingham, Komisi
jos biuro direktorius R. Spencer 
Oliver ir Valstybės departamen
to'ejp. komisionierius Žmogaus 
Teisių reikalams Steven Palmęr.

Pagrindinį pranešimą padarė 
Valstybės departamento pasek- 
rę torius L.. S. Eaglebtirger. Jis 
priminė^ Jmd jąu (tuo 
kCTffėreucijos pradžios darbą 
sunkino Sovietų Sąjungos ir Ry
tų .Europos valstybių veikla, 
priešinga Helsinkio Akto dvasiai 
frr raidei,’ šiam teiginiui pąrėmti 
jis nurodė į invaziją į Afganis
taną, žmogaus teisių gynėjų per- 
sėkiojįįnus, Vakarų radijo prą- 

_ nešimų. trukdymus, Sdviėtų ak
ciją ^Lenkiją jir, pagaliau,
procedūrinius: trukdymus,

šių faktų akivaizdoje, vasario 
mėn. įvykusioje sesijoje Vakarų- 
atstovai pirmon galvon siekė at
statyti pagrindi nfi Helsinkio Ak
to principų gerbimą kaip ^pa
grindą, ant kurio gali būti pa
statytas Europos 'saugumas ir 
bendradarbiavimas.' Tam tikslui 
jie piękė tyijų dalykų. Pirma, 
bųyo' ypatingai svarbu, kad vals-' 
tybės, kurios palaiko šio akto 
principus, Y griežtai pasmerktų 
tuos, kurie juos laužo. NATO 
užsienio reikalų ministrai savo 
kalbose ypač užakcentavo, kad 
turi būti sustabdytos represijos 
Lenkijoje ir kad turi būti ger
biami Helsinkio Akto principai. 
Antra, buvo siekiama pakarto
tinai patvirtinti mūsų pačių įsi
pareigojimus. Anot pasekreto- 
riaus, Baigiamasis Aktas yra ir 
lieka galiojantis standartas gai
rėms išspręsti problemas, kurios 
skiria Rytų ir Vakarų Europą. 
Ir, pagaliau, buvo pareikšta, 
kad įprastinis reikalų tvarky
mas neįmanomas, kai pagrindi
niai Helsinkiu Akto principai 
yra laužomi.

Naujos sėsijbs‘, kuri turi pra
sidėti lapkričio 9 d., pasisekimas 
priklausys nuo tuo metu įvykių 
įvertinimo: “Jei nebus pagerėji
mo Lenkijoj—pąleidimo politi-

BALTIC

stovio, tautinio susitaikinimo — 
tada nėra vilties pasiekti visa
pusiško susitarimo, kurio mes 
visada siekiame”, pabrėžė Vals
tybės departamento pasekreto- 
rius.

Ambasadorius Max M. Kam 
pelmanas, papildydamas pssek- 
retoriaus pranešimą, pastebėjęs,- 

■kad per visą Madrido konferen-. 
cijos mėtą jis praleidęs apie 150. 
valandų savo privačiuose pasi
kalbėjimuose su Sovietų dele
gacijos nariais, pabrėžė, kad vi
sada būvo jaučiama arogancija 
ir visiškas paneigimas žmogaus 
teisių problemos, kaip “nevertos 

• rimtų svarstymų”.
. Prieš prasidedant posėdžiui, 

: dr. D. Krivickas ar ponią.M. Sa- 
matienė padėkojo ambasadoriui 
Kampelmanūi už jd pakartotiną 
iškėlimą Pabaltijo valstybių 
problemos.

MIRĖ PASKUTINĖ SIGMUD
< FREŪD MOKINĖ :

CAMBRIDGE, Mass. — Savo, 
laiku psichologas Sigmud Freud 
turėjo -'didelį; skaičių savą pase-

’ kčjų:-Jis ’^o-'Šimtrnėčio- Pradžioj 
Vienoje -sudrgamząv<>jčPštčho- 
aialitibę. draugiją,: kuri /iki.',pas
kutinių, 'dj'Šifhtriiėčių- pretendavo 
į didŲles naujoves psichologijoje 
ir “siį^ftųpasaulyj®*’.'

LąbAidštikimą.ifrz.Frėųč^f mo
kinė,, į>uvo ‘ dčr Selebe.'I>«itsch, 
kuri įdirbo sų juo Vieąb jė, • ū vė
liau,'persikėlusi į Massachu
setts,-..: ji ' vadovavo f pagrindi
nėms'dr. Freudd mintims psi- 
choanaiitikoj, Kiekvžeif^ dieną 
jai darėsi vis sunkiau, nes moks
lo žinios nurodydavo’ dr. Frėudo 
spėliojimų klaidas. Ji mirėj su
laukusi 97 metų, begindama dr. 
Freūdo paskelbtus spėliojimus.

Dr. Deutsch gimė Austrijoj, 
Przemyse, vadinosi Helene Ro- 
senbach. Ji parašė knygas “Mo
ters psichologija” ir “Motinos 
psichologija”.

*Uward Baker (R)

VARŠUVA. — Lenkijos kari
nė vadovybė praneša, kad nuo 
karo stovio įvedimo Lenkijoje 
buvo nušauti 43 gyventojai.

Karinė vadovybė buvo pasiry
žusi, suruošti karo teismus vi
siems suimtiesiems. Jie užsirašė 
suimtųjų vardus, pavardes ir 
adresus. Jie norėjo bausti kiek
vieną, kuris negrįždavo laiku 
į namus, kiekvienam jų turėda
vo paskirti po porą nietų kalėji
mo. Bet karinė vadovybė būtų 
buvusi didelėje bėdoje.

Jeigu risi suimtieji būtų gavę 
po perą melų kalėjimo, tai būtų 
pritrūkę kalėjimų. Jau dabar 
Lenkijoje trūksta kalėjimų, o 
kas atsitiktų, jeigu kalėjiman 
negalėtum sutalpinti nuteistųjų.

C ’

Kariai šauna, kai lenkai 
neklauso

Lenkijoj nušauti 43 žmonės, 
bet nė vienas nenuteistas pagal 
teismo sprendimą. Jie nušauti 
netyčiomis, nepaklausius karei
vio įsakymo. Kareivis liepia su
stoti, o kai lenkas nesustoja, tai 
kareivis ir šauna į neklausantį 
lenką. Kartais nušauna kurčią, 
o' kartais nušauna nesuprantan
tį įsakymo.

Karinė vadovybė norėjo len
kus pamokyti, kad karių įsaky
mus reikia vykdyti... Jie manė, 
kad nušovus vieną, kiti klausys, 
bet nieko iš to neišėjo. Iš viso 
lenkai nenorėjo klausyti karei
vių, o kai nekaltą žmogų nu
šaudavo, žmonių tarpe kildavo 
dar didesnis pasipiktinimas ir 
pasipriešinimas kareivių įsaky
mams.

UŽSIKIRTUS 'LYGINTUVAS 
.... UŽMUŠĖ 4 LAKŪNUS ....

LANGLEY ORO BAZĖ, Va.— 
Aviacijos generolas W.L. Creech 
išaiškino laikraštininkams ir la
kūnams, kokiu būdu žuvo ketu
ri geri JAV karo aviacijos la
kūnai. Dabar- nustatyta,. kad 
pirmojo lėktuvo užpakalinis ly
gintojas užsikirto ir nepajėgė 
ištraukti iš nuolatinės kilpos ki
tų trijų lakūnų.

Š.m. sausio 18 d. majoras Nor
man Lowry skrido T-38 Talon 
lėktuvu. Tai buvo pats seniau
sias lėktuvas, turįs užpakalyje 
lygintuvą. Jeigu jis nebūtų užsi- 
kirtęs, tai kili būtų pajėgę išsi
veržti iš sukamos kilpos. Keturi 
lakūnai skrido vienas greta kito. 
Lakūnai privalo žiūrėti per petį 
į greta esantį kitą lėktuvą. Jeigu 
lygintuvas būtų neužsikirtęs, tai 
kiti būtų ištrūkę iš kilpos. Se
kantieji lakūnai, bežiūrėdami į 
pirmąjį lėktuvą, nėrė į smėlį ir 
užsimušė dėl seno lėktuvo lygin
tuvo užsikirtimo.

kalendorius

Balandžio 2: Pranciškuj; Jo- 
tautas, Jorė, Normantas, Dim- 
gaila, Žintė.

Saulė teka 5:33, leidžiasi 6:15.

saulįtiiį

DETROIT, Mich. — General 
Motors bendrovė, susitarusi su 
transporto reikalus tvarkančia 
vadovybe, sutiko patikrinti savo 
parduotus automobilius, 'kurie 
turi gamybas defektus, kad ne
atsitiktų jokios nelaimės.

Nustatyta, kad 5,300,000 auto
mobilių paskūtihės ašelės dalys 
nebuvo tinkamai suderintos. Tas

Į nesudęrinimas- aVricŠa' dažnesnių 
nelaimių ir sužeidimų. Bendro
vės vadovybė yra pasiryžusi pa
tikrinti visos eilės mašinų pas
kutinių ratų ašis, kad išvengtų

FT. IRWIN, Cal. — Devynias
dešimt transporto lėktuvų atve
žė į Mojave dykumą 2,300 para 
šiutininkų ir išmetė juos iš lėk
tuvų, kad jie tvarkingai nusi
leistų.

Iš 2,300 karių žuvo keturi. 
Nustatyta, kad visi keturi žuvo 
dėl nepaprastai stiprios vėjo 
srovės, patraukusios iššokusius 
parašiutininkus tiesiai į žemę. 
Didelė dauguma parašiutininkų 
tvarkingai nusileidd Mojave lau
kuose, tuo tarpu keturi žuvo.

Kiti sužeistieji parašiutininkai 
liudija, kaip jie stiprios oro 
srovės buvo pagrobti ir velkami 
į žemę. Kai kuriems pavyko iš 
tos srovės išsisukti. Jie buvo su
trenkti, sužeidė rankas ar ktf- 
jas, bet liko gyvu Visi divizijos 
kareiviai jau grįžo į Fort Bragg 
kareivines. •

BREŽNEVAS NETEKO ENERGIJOS, 
NEGALI BAIGTI KALBŲ

TAŠKENTE KALBOS PRADŽIA BUVO SUPRANTAMA, 
BET VĖLIAU JIS NEPAJĖGĖ KALBOS BAIGTI

MASKVA, Rusija. — Leoni
das Brežnevas trečiadienį po 
pietų buvo atvežtas į Kremliaus 
ligoninę, kurioje gydomi visi 
įtakingesnieji komunistų parti
jos nariai. Kada į Kremlių buvo 
atgabentas Brežnevas, tuojau 
buvo uždarinėtos Kremliaus ligo
ninės durys. Taip visuomet bū
davo uždarinėjamos Kremliaus 
ligoninės durys, kai į ligoninę 
būdavo atvežamas įtakingesnis

į Kremliaus politikas.

j Brežnevas jau praeitais me- 
j tais neteko energijos. Jis pradė- 
ijo skųstis energijos stoka kojo- 
; se. Jis nepajėgė atsistoti nuo kė
dės prieš tris;metus Vokietijoj. 
Dažniausiai jam padeda atsistoti

_  Andrei Gromyka. Bonoje po il- 
nevalgyti gesnio pokalbio jam padėjo atsi- 

sto'ti kancleris Helmut Schmidt.

PATARIA NEVALGYTI 
ALIASKOS SALMONO

SEATTLE, Washington. 
Vyriausybė pataria i 
“Alaska Salmon” iš pusės svaro 
skardinių, nes jos yrą užkrėstos Praeitą savaitę jam nelaimė 
botūližinur Nustah'fa, kad rW Turėjo
šils žuv’es skardinių yra nusi- pasakyti politinę kalbą susirin- 
nuodiję jauni vyrai, todėl vy- kuriems komunistų partijos ir 
riausybė pataria l__  ___
giems ir jų į burną neimti.

Nustatyta, kad paleista rin- 
kon 20 milijonų skardinių dėjo maišytiš. 
Aliaskos sahnono botulizniu už-,.. 
krėslų skardinių. Kas yra’ nusi-?”jam - visą /laiką judėti, 
pirkęs Wards Cove Packing Co. 
arba Petersburg Fisheries Inc. 
skardines, tai privalo neatidary
tas skardines nunešti į tą pačią 
krautuvę, iš kurios pirko, ir pa
prašyti grąžinti pinigus.

Botulizmu taip pat yra už
krėsta

Brežnevo gydy lojai patarė. 
, važinėti, 

būti žmdnių farpe, sakytį kal
bas, duoti nurodymus, ką jie 
turi daryti. Jeigu j s vengs žmo
nių, tai susidarys įspūdis, kad 
jis jau visiškai yra Susenęs ir 

partijai 
yra.

• nepajėgiai vadovauti
Tvirtinama, kad Brežnevas

Nefco-Fidalgo Packing pasiryžęs klausyti gydytojų pa- 
Co. Geriausia nunešti skardines tarimų, bet jam nesiseka?- 
į krautuvę,'nevesti jokių ginčų' Taškente Brežnevas gana ne- 
ir pareikalauti, kad grąžintų pi- . blogai pradėjo savo kalbą part"- 
nigus. ' . jos nariams. Visi laukė griežtos. jos nariams. Visi laukė griežtos 

j ir šūkaujančios kalbos, bet Brež
nevas ne tik neišrėkė, o ir visai

[ balso" neteko. Jis stevėjo, bet bai
so neturėjo, bandė, tačiau ja.u 
nepajėgė ištarti žodžius. Tada 
-------— ________..uvo įdėtas 
j lėktuvą ir paskubomis atvežtas

RE RIEBALŲ GALIMA 
IŠVENGTI VĖŽIO

XEW YORK, N.Y. — Vėžio 
galima išvengti,-jeigu vengsime 
valgyti rebalų, trečiadienį pa
skelbė Kanados gydytojai spe
cialistai. Jeigu žmogus visiškai 
sumažins riebalus ir valgys dau
giau raumen’nės mėsos, tai vė-į 
galės sumažinti visu trečdaliu.

Labai daug dar prisideda 
įvairūs švieži vaisiai. Vaisiai pa
jėgia išstumti iš žmogaus orga
nizmo vėžio . lizdus, pradėju
sius veisti. <

Kanadiečiai nustatė, kad daž
nesnis -šviežių vaisių vartojimas 
Amerikoje žymiai sumažino* vi
durių vėžio ligas. Jie pataria ir 
kanadiečiams kreipti daugiau 
dėmesio į šviežius vaisius.

<7 Gydytojai’ dar galutinai nenu
statė, ,b_t jigms_atrodo, kad 
degtinė rišasi su gerklės vėžiu. 
Pataria tuo reikalu susirūpinti.

į Kremlių.
Brežnevas gyvena pačiame 

Kremliuje. Kai jį išlikdavo koks 
silpnumas, tai gydytojai ateida
vo į jo butą, duodavo vaidų ir 
sustiprindavo parti jo's vadą. 7

Vakar buvo tvirtinama, kad 
antradienį Brežnevą neigiamai 
nuteikė žinia apie “Kolumbijos 
nusileidimą Naujoje Meksikoj: 
Jį sukrėtė žinia, kad “Koluinb 
ja”, dieną ilgiauu praskriejusi 
negu pradžioje numatyta, sėk
mingai nusileido, o astronautai 
sveiki išėjo iš erdvėlaivio, tvar
kingai nusileidusiu’ Baltojo Smė
lio take.

Antradienį Sovetų Sąjungos 
aukščiausiosios laryjjos pirmi
ninką galėjo sukrėsti sėkmingas 
“Kolumbijos” nusileidimas, bet 
aksčiau jį galėjo paveikti nusil
pusios kojos, kuri’ds jau parali- 
žuoja partijos vado kalba.



LIETUVIŲ KULTŪRINĖ

vieji, apsvaigę poLtine vadoxa-(Tęsinys)

rj

Kauno pilis

GALIOS

Teologai, filosofai su f antas- ? 
tinėm prielaidom gali jaustis

V ■ ADAS PCTVIS • A. TAMLWUS

Mt

Vladas Pūtvis
(Tęsinys)

Lietuvių inteligentų maža tė-^ 
ra. tai reikia laikytis ekonomi
jos ir atsargiai vartoti savo pa- 
jėgas.Neturime, sakydavo“, teisės 
be reikalo švaistytis. Būkime 
prasti,-kaip balandžiai, ir gud
rūs, kaip žalčiai. Jo sode buvo

(“Varpui”. “Ūkininkui’’ ir viso
kioms brošiūrėlėms). Juos .pa
rodydavo tik labai ištikimiems 
žmonėms. Iš tų urvų raštai pa
plisdavo po Žemaičius tik jam j 

. vienam žinomais keliais. Nors 
' rusų valdžios ir buvo 1906 me- 
: ,tais pasodintas į kalėjimą, o di- 
jdžiojo- karo metu ištremtas į 
Rusiją, tačiau dėl savo gudrumo

- rir mokėjimo. išlaikyti konspira- 
.ciją. žiauresnių represijų ir il- 
'gesnio kalinimo išvengė” (TRI- 
MITAS, 1930 m. Kovo mėn.* 6 
d., Nr./lO).

KANAUNINKAS JUOZAS 
TUMAS VAIŽGANTAS .RAŠO r

1 Kanauninkas Juozas -Tumas 
Vaižgantas mšo kartų apie Vla
dą Pūtvį ir apie jo idėjos drau-

gą ir vadą Povilą Vistnslų:
“Ladys Putvinskis, kaip ir ne

maža kitų jam lygių bajorų. C. 
Pancerzynskis, J. Kymantas, G. 
Liandsbergeris, Petkevičiai,Peč- 
kauskiai ‘r k t., anksčiau susipra ( 
to esąs lietuvis ir apsisprendė 
būti lietuviu, neg liaudies žmo
nėm Iš liaudies, lietuvystės ne- | 

i šiotojos ir išlaikytojos šviesuo- i 
l;u buvo reta: jų reikėjo ieško-i 
ti. Na, kas ko ieško, to randa. 
Šiauliuose rado Ambrozaitį.Kur- 
tuvėnuosė grapų Plioterių repe
titorių studentą Povilą Višinskį, 
užventiški- Ir ėmė su juo san
tykiams, tampriai susidėjęs į 
tą pat. lietuvybės idėjos darbą.

Abudu tos pat krypties, Lie
tuvos demokratai, varpininkai - 
ūkininkaičiai. Višinskis redaga
vo Tlžėje “Ūkininką”, Putvins
kis, pramokęs literatūrinės lie
tuvių kalbos, ėmė rašyti “Var
pui”. Tilžė — Šiauliai, o tarpe 
Kelmė — Kurtuvėnai. Višins- 
kiui — Putvinskiai tarpininkau
jant. susidaro didysis knygų 
kontrabandos kelias kiaurai 
per Lietuvą. Višinskis — Put- 

j vinskis abudu vienas antrą pa
pildinėje darbe ir nuomonėje. 
Višinskis, labiau apsisprendęs, 
gabesnis ir inteligentingesnis ir 
laiku ankstyvesnis, pabaigė su
tvirtinti PutvinskL Užtat Put
vinskis paskuLVišinskiui mirus, 
buvo lyg jo darbo r idėjos tę-. 
sė’as.

Abudu progresistąi. pirmei
viai, laisvų nuomonių politikos 
ir religijos dalykuose,nebuvo nė 
viename pėde destruktoriai, su- 
sipratėli privertę ko nors užsi
ginti in verbo magistri. Nei er
zinančios luomu kovos obalšiu, 
nei laisvamaniško žodžių^ aš ne
su iš abiejų girdėjęs, o pažinau 
juos ilgai. Jiems tai buvo per 
piga. Jiedu turėjo viršiau galvos 
— darbo, darbo tikro", naudingo.

KAZIMIERAS BALTRUKONIS

ŽMOGAUS 
■ • ' ' - f - . * “ 

“Kaip dvasinė ir laisva bū
tybė, žmogus peržengia 
gamtinį pasaulį, nors savo

kūnu jam ir priklauso ’.
Juozas Girnius'’ 

(Žiūr. Draugo Nr. 63(12) 
1982).

Teologą! ir jiems artimi filo
sofai mano, kad žmogus yra, tai

peržengti gamtinį ..pcLvaulį? Ar 
tai gali būti?

Laisvė yra opus reikalas. Jos
* problemą aiškina tūkstančiai

koje ir bažnyčioje”. A. a. kun. 
Jonas Vizbaras. Kurtuvėnų, pa
skui' Liepojaus klebonas, džiau
gėsi turis nors viena ’ inteligen- 
tingą-klausytoją, dėl kurio ver
ta ir tinka pamoklan ruoštis.Tai 
tik moralis pabaidymas kunigui
f ak tinai abudu drauge buvo kuo 
keriausi' kaimynai ir kunigams, 
“KromeliųV; tik*, nekentė, taip 
kunigų, taip socialistų. Ir reikė
jo matyti.-koks Višinskis buvo 
nelaimingas, kai ■ mūsų socialis
tai “vėl vėl su savo kroineliu” 
darė 1905/m. Vilniaus seimui ob 
sĮtruksiją.” (TRIMITAS. •. 1929 
m.- Kovo mėn.-28 d.. • Nr-. 13,

kultūros darbo, dedamo * pam.a- 
tan visam kam. Juos matei “rin- ‘ (Pabaiga)
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nimą. Jame dangų su galimybe 
Dievą regėti ir amžinai gyven
ti. Jų kuria pragarą netin
tiems ir nusidėjėliams. Ji žmo
niškos sielos žibuoklė. Suvystų 
jį suvystų realybė žmoniška j 
ant žemės!

Lietuvių Bendruomenėje yra 
viena maža grupelė, kuri neap
kenčia mūsų politinių veiksnių 
(ALTos ir VLIKo) ir dažnai 
jiems daro įvairių priekaištų, 
kad jie pasenę, neturi naujų 
idėjų, neprileidžia jaunesniųjų 
prie politinės veiklos, nepakan
kamai bendrauja su Lietuva, 
kad politinė e srityje nieko tei
giamo neatlieka ir t.t. Bet tai 
yra visai nepagrįsti kaltinimai, 
ar nesusipratimas politin. veik- 

Į los dabartinių sąlygų, lyg tai 
Į nežinotų koks yra Lietuvos pa- 
’ vergėjai. Be iš tikrųjų yra jų 
j noras tik pakenkti mūsų politi

niams veiksniams, kelti lietu
viuose nepasitikėjimą jų veda
ma politine veikla, kitaip ta-a 
riant, noras, nesiskaitant su prie 
menėmis, perimti iš jų politinę 
veiklą.

Kas supranta, kokiose sąly
gose mūsų politiniai veiksniai 

į dirba ir koks yra Lietuvos pa- 
i vergėjas, tam aišku, koki galimi 
• mūsų politiniai laimėjimai. Juk 
; visiems aišku, ką pavergėjas už 

grobė, dar niekam nieko negrą
žino, o priešingai vis dar grobia 
naujus kraštus. Juk skaitlinges- 

Į nės valsybės: Čekoslovakija,Ven I
"M O T T? 1 T YV-IT I 1 -i 'Bęt tax bus fantazija. Filosofine t ,... . . I grrja, Lenkra. Rumunija, o da-n teologine svajone. “ - , . , - <TJ x x - . . , bar ir Afganistanas, ar pasiekėĮdomus sutvėrimas žmogus! , .. ..... ,.x. .:~ v . . _ XT „ . _ kokiu laimėjimu politinėje sn-

ic AI7QC1/K' ir biinn Vnrrro'ic b'H_ - * x •»ls dvasios ir kūno. Vargšas kū
nas bejėgis. Ne jam peržengti 
gamtinį pasaulį! Dvasia kas L . 
ta. Jai peržengti pasaulį žemiš-J 
ką nėra sunku. Tačiau įsidėmė
kit: “Kaip dvasinė ir laisva bū
tybė, žmogus peržengia gamtinį 
pasaulį, nors savo kūnu jam ir 
priklauso”. Vadinasi, nors esi 
žemės padaras, gamtos vaikas, 
bet esi galingas: gali peržengti 
gamtos pasaulį. Juk esi sinteti-

tyje? Tai kaip galima kaltinti

I I i 
i ■ i
1
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stytojų. Spėjimų ir Urąsių teigi
mų eibės. Atrodo, kad dar il
gai teks tyrinėti ir mąstyti apie 
šį reikalą, kuris greičiausiai ne
siduos išsprendžiamas.

Turint galvoje svarbesnių ty
rinėtojų duomenis, galima ma
nyti, kad žmogus ^yra ir laisvas, 
ir nelaisvas. Jo Įteįsvę riboja in
stinktai, jausmai, charakteris, 
įsitikinimai, idėjos, visuomeni
nis santykiavimas, pareigos ir 
vietos laiko direktyvos. Vienaip 
ar kitaip elgdamasis bei mąsty
damas, žmogus yra įtakoje viso 
to, kas aukščiau pasakyta. Sa
vojoj akcijoje, jis'mano esąs lai
svas. Bet tai .-Jiktyvjnė laisvė, 
tariamoji laisve.

Už viso to. kas priklauso žmo
giškajai prigimčiai ir išoriniams 
reiškiniams, susijusiais su fizi
ne ir psichine žmogaus buiti
mi, dar gali būti nemaža jėgų 
kitokių. Tai jau kosminių jėgų 
sfera, kurion žmogui įsiskverb
ti neįmanoma. Mūsų fantazija 
’aki, ji gali skverbtis visur, bet 
jos “išminties” prielaidos tebus 
tik prielaidos, nieko bendro, sū 
kosmine realybė netiirinčioš. 
Tos jėgos gali turėti lemiamos 
reikšmės kiekvienam gyviui.

Absoliutinės laisvės niekas vi. 
satoje neturi. Vba. kas tik yra 
ir vienaip ai kitaip egzistuoja, 
reiškiasi sąryšyje su kitu daiktu 
ar reiškiniu. Tą žino fiziką! ir 
jiems artimi mokslininkai./

Žmogus lasvas mąstyti. Ta
riau jo mąstymas įtakojamas ki
tų mąstymo ir egzistencijos, su 
sijusios su ja buitimi. Jis nėra 
gal visiškai determinuotas, ap
spręstas nežinomų jėgų. Kūry
boje jis diriguojamas “mūzų“, 
než nomų jėgųZ f

Gali kas teigti,/kad be laisvos 
valios nei manoma būtu žmoni
škoji egzistenciją, jos kūrybinė 
pažanga. Bet tikrovės veidas la
bai tragiškas.
ga imponuoji nti S vienos pusės. 
Iš kitos 5 grįsri katastrofa. 
Braunasi įtariiriA^ kad žmogus 
laisvas tik smirikitienose, kūry
boje ir moksle dalinai. Visur ki
tur jis nelaisvėje-savo prigim
tie ir nežinomų jęgų.

Ką žmogus gali peržengti? Ar 
gali žmogu> aukšč:au bambos iš 
šokti? Anksčiau žmonės tuo ne
tikėjo. Su lazda lukštai iššoks 
Astronautai toli nuskris. Bet ar 
galima gamtinį pasaulį per- 
Bengti?! -

Ir yėl; fe 
Ii. TaČiąu fa

I tazija. Labai 
n ari r plunksnų.’Ji pagimdo ant_ j riuos. insnoma. w 
gamtinį pasaulį. Amžiną gyve-i namų savininkai.

Kūrybinė pažan-

(talija daug ką ga- 
italija tėra tik fan- 
graži nors be spar-1

j mūsų politinius veiksnius, ar 
_ i reikalauti iš jų padaryti tai, kas 

prašoksta mūsų visų jėgas. Tai
I yra lygu reikalavimui: “Jeigu 
| esi Dievo sūnus — nusileisk 

auo kryžiaus”; jiegu esi politi
nis veiksnys — išvaduok Lietu
vą, kitaip politinei veiklai ne
įtinki Bet nepamirškime gyve
nimo realybės — ateis laisvės 
dienos ir mūsų Lietuvai. Gaiva 
sienos nepramušim...

Man atrodo, kad mūsų politi- 
Kur yra ribos teologams ir j niai veiksniai savo pareigas da- 

teologiškiems filosofams? Nie-* 
kur’ Pasišokėk gerai, 
dursi anapus gamtinio' pasaulio.
Kitame, iliuminuotame su 
giškom šviesom. Juk tu, 
gau, sudvasinta galybė!

Abstrakcijos, fantazijos, 
jonės, pomirtinis gyvenimas jau 
kus — hipnotizuojanti jėga. Ja 
žmonės tiki, globto ją, aukoja 
pinigus dėl jos:. Gyvenimas dėl 
to,. nors praktiškai labai mizer- 
aas, nušvinta pomirtine vil
tim.

Ar ne geriau būtų filosofams, 
užuot liūliavus tikinčius gyve
nimu anapus gamtinio pasaulio, 
sukoncentruoti talentą ir dėme
sį į tai, kas vyksta 
mėz. O vyksta čia 
dalykai. Žmonės 
žmones. Tikintieji 
čiuosius. 
r ėdami 
Eikvoja 
gamtos, kuri jam atskleidžia 
daug galimybių kurti žemišką
jį rojų.

Niekad nebuvo ir nebus jokio 
“galutinio, filosofinio mąstymo 
susijusio su žmogaus apsispren
dimu." Ten, kur yra galimu
mas. ten klėsti fanatiškumas. 
Pastarasis gi yra viso pikto šal
tinis.

Filosofija gali ir turi gilinti 
tautos savimonę, bet ji turi bū
ti Laisva nuo betkokių dogmų: 
politinių, religinių ir filosofinių. 
Tokios f’losofijos įžiebtas žmo
gus turės galių jaustis savitu ir 
išlaisvintu asmeniu nuo visokių 
egzistencijos prietarų.

J. Girnius paskleidė visą eilę 
labai reikšmingų minčių. Reli
giniai ir politiniai veiksniai tu
rėtų atkreipti J tai reikiamą dė
mesį. Be tolerancijos ir pagar
bos kitaip galvojantiems ne
įmanomas joks nei valstybinis, 
nei vrisuomenmis, net religinis 
darnus sugyvenimas ir prog- 
resas ’ .A **

nis sutvėrimas. Iš dvasios ir kū-1 
no.

ir atsi-

čia ant že- 
pasibaisėtini 
užmušinėja 
žudo tikin-

Gingkluoja^i visi, no- 
viens kitą sunaikinti, 
išteklius ir turtą tos

— Ghkagcfc mokyklom 
kia 1-87 milijonų dolerių

kartinėse sąlygose atlieka ge
rai. Reikia nepamiršti, kad mū
sų politiniai veiksniai kovoja su 
Lietuvos pavergėju, o be to, dar 
jiems tenka gintis nuo savųjų— 
ALTos ir VLIKo griovėjų. Tai 
pati didžioji blogybė— kada sa-

tuvos pavergėjui sunaikinti gar
bingas mūsų politines instituci
jas. Tokiam darbui — ALTos ir 
VLIKo sunaikinimui, nereikėtų 
iš lietuvių rinkti aukų, tikriau
siai šiam darbui įvykdyti ir Brež 
nevas nepasigailet paskirti pakan 
karnai lėšų ir p. BnKv. nereikė
tų kiekvienais metais prieš Va
sario 16-sios minėjimą raginti 
lietuvius, kad gausiai mestų do
lerius į Liet. Bendruomenės ke
purę. D

Taigi, p jeigu mūsų politiniai 
veikniai ko nors ir neatliko, tai 
mūsų pačių kaltė, kad įneš 
jiems reikiamai nepadėjome, o 
kiti net trukdė jų veiklą.

“Idėjos, jei didžios — nežiūs- 
ta kaip žmonės”. Tai yra tiesa. 
Bet sunku suprasti apie kokias 
naujas laisvinimo idėjas kalba 
L. B. vadovai ir kitiems prie
kaištauja tų naujų idėjų stoką. 
Skaičiau laikraščius, jų vadovų 
pasisakymus apie atliktus di
džiulius darbus, bet niekur tų 
naujų laisvinimo idėjų negalė
jau rasti. Br. K v., “Draugo” ve
damuose straipshiūoeįspasigen
da tų naujų idėjų musų politi
nėje veikloj. Bet nė vieną kar- 

' tą nesuminėjo kokios nors, kad 
ir nuskurdusios, naujos politi
nės idėjos, nebent, skaitytume 
nauja idėja jo raginimą peri Va
sario 16-sios minėjimus gausiai 
mesti aukas i Liet. Bendr. ke- 
purę, .r BetHai ne idėja, o tik: 
mūsų politinių veiksnių veikloj 
“nuubaginimas”. - ‘

Bendradarbiavimai su paverg 
tos Lietuvos pametimais, ar uo
lus koncertų ruošimas jų atsių
stiems dainininkams,taip pat nė
ra nauja idėja, o tik Lietuvos

• pavergėjo užgaida.
Viena iš naujausių L. B. idė

ja reikia laikyti Hannaford ben
drovės samdymą Lietuvai lais
vinti. Bet jei mes šiai bendro
vei nors porą metų sumokėtu
me po 100 tūkstnčių doL, tai 
mūsų politinė veikla, nebeteku
si piniginės paramos, visai su
nykti!. Juk mūsų politinės in
stitucijos negali savo veiklos

(Nukelta į penktą puslapį)sva-

dan-
žmo-
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.KANADOS NAUJIENOS

tų imperijos daromas žiaurybes 
pavergtose tautose. Darant to
kius suvažiavimus, reikia pa
kviesti ir laisvų kraštų vyriau
sybių atstovus, kad jie savo ausi
mis išgirstų tikrą tiesę apie ru
sų nežmoniškumą iš tų žmonių, ’ 
kurių tėvynes yra pagrobusi So- j 
vietų Sąjunga. Šiandieną kiek
vieno lietuvio yra pareiga sve-J 
timtaučiu tarjve kelti viešumon' 
sovietišką melą ir terorą.

Atkreipkime dėmesį ir į šį Bal- - 
liečiu karinių organizacijų at- * 
stovų suvažaivimą, kuriame da
lyvavo* .Kanados valdžios parla
mentarai ir aukšto laipsnio ka-

i# CAM*

S1. Jokūbaitis sako kalbą, karinių orgaslUacijų 
atstovų suvaž:n\ imą atidarius^ .

BALTIEČIŲ—LIETUVIŲ, LATVIŲ IR ESTŲ KARINIŲ ORGANI- 
ZACOŲ ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS PASMERKĖ SOVIETUS ;

Suvažiaviinas įvyko Toronte, kraAlų gyventojams visas Sovie- 
KanadojeJ H982 m. kovo mėn.
13 d., Pnsikelhno parapijos sa
lėje. Dalyvavb virš'70 atstovų ir 
kJetas žvmiu svečiu, kuriu tar
pe — Kanados parlamento na
rys V. Shyniko, kuris buvo ir 
šio suvažiavimo pagrindini* kal
bėtojas. Be to, suvažiavlman at
vyko Kanados kr.što apsaugos 
minisferio patarėjas generūms
A. Legg, Toronto York kareivi
nių įgulos viršininkas — pulki
ninkas M. A. Stevenson, K.L.B. 
Kr:šlo v-bos pirmininkė adv. 
Joana Kuraltė, estų B-nės Ka
nadoje pirm. K. Laivat, majoras
B. Leeman ir kiti.

Suvažiavime
dienai pritaikintą i n v c’ k 
skaitė Tėv. A. Simanav Irius, 
O.F.M. .

Buvo gauta keletas sveikini
mų raštu, kurių tarpe ir Kana
dos krašto apsaugos ministerio 
Lemontange. Suvažiavimo daly
viai priėmė rezoliuciją, kurioje 
primenama ir prašoma, kad Ka
nados vyriausybė nepripažintų 
Molotovo-Ribentropo 1939 me- 

k tais padaryto susitarimo dėl 
Pabaltijo kraštų pasidalijimo ir 
tų kraštų okuopscijos; o taip 
pat ir Jaltos konferencijos nu
tarimų, kurioje Baltijos kraštai 
buvo priskirti'Sovietų S-gai.

Atėjo laikas, kai šiuo metu 
vyksta įtemptos grumtynės tarp 
Sovietų imperijos ir Vakarų 
laisvojo' pasaulio, kuriam vado
vauja JAV-bės, ruošti skaitlin
gus suvažiavimus ir demonstra
cijas, 'tuo parodant šių laisvų

reikšmingą, tai į riškiai. Tame atstovų suvažiavi-’ 
3ciją! me net pagrindinę kalbą pasakė 

! parlamentaras Y. Shimko, kuris 
' atvirai pasmerkė Sovietų Sąjun-* 
gą už vykdomą 
tuose kraštuose, 
kaip ir kitus, 
suoTganizavo g. 
baltis, talkinant jo šeimai.

Tenka pažymėti, kad pusę šio’ 
suvažiavimo atstovų sudarė šau-į 
liai ir šaulės iš Toronto, Hamil-I 
tono, Delbi ir St. Catharines.- 
Malonu buvo matyti St. (iatha-J 
rines LKVS “Ramovės” sky-1 
riaus atstovus su jų vadovu Įeit. 
P. Balsu.

šis suvažiavimas praėjo labai 
sklandžiai ir tvarkingai.
kia, suvažiavimo visų atstovų 
vienas tikslas: bendromis jėgo-’ kam7

terorą okupuo- 
šį suvažiavimą, i 
labai vykusiai 

š. Stasys Joku-j

mis siekti savo pavergtam kraš-’ 
tui laisvės.

Kareivėlis

vi

LIETUVOS ŠAULIAMS TREMTYJE
IŠ “TREMTIES TRIMITAS” .

> b (Tęsinys*)

Daug metų Lietuvos okupan
tų persekiota šaulių organizaci
ja atsikuria tremtyje ir yra pa
siryžusi savo darbą plėsti
sur, kur tik rasis buvusių ar no
rinčių būti šauliais lietuvių.

Šaulių uždaviniai nesumažėjo, 
bet padidėjo. Esame skolingi 
tiems, kurie mus priglaudė. Tu
rime jiems talkininkauti kovoje 
prieš mūsų ir jų priešininkus. 
Mūsų uždaviniai pasunkėjo ir 
tuo atžvilgiu, kad esame atitrū
kę nuo gimtojo kamieno. At
blokšti į neįprastas ir daugu
mai sunkias gyvenimo sąlygas, 
esame išvargę ir dažnai, nebe
pakeldami naštos, be laiko pa
lūžtame. Mūsų šauliškoji parcL 
ga yra paremti vargstančius
draugus. Taip pat, besiruošdarr nė vienybė gaus naują akstiną

atgauti tautai laisvęy-turime sau 
goti savo tautiečius nuo tauti
nes mirties, kuri vyksta be ko_j 
vos, be triukšmo. Turime padėti'! 
savo tautiečiams nusikratyti ar-| 
ba bent pristabdyti ir vieną1 
svarbiausių emigracinių ligų — 
nevieningumo ir tarpusavio rie
tenas. To lengviausiai atsieksi
me patys būdami vieningi ir tą 
vienybę bei tarpusavio susi
klausymą nešdami į plačiąją vi-Į 
suomenę.Mums privaloma drau I 
smė, bet drausmė pilietinė ir 
tautinė, be bausmų ir daboklių. 
Toji drausmė patvaresnė už gry 
nąi karinę drausmę,, nes ji — 
sąmoninga, savo noru’ pasiim
ta. Parodykime tokios drausmės 
ir susiklausymo pavyzdį ir. savo 
vietose, ir santykiuose su vy- J 
resniaisiais, ir su visais, su ku- ‘ 
riais susiduriame; tada ir tauK-

augti ir stiprėti. Laisvuose kraš- Į 
tuose, emigracijoje, ne priespau ■ 
d<x. ne trėmimai, ne ašakos ir j 
kraujas pavojingi: čia dažniau
siai per geras gyvenimas ir mig
danti aplinka sudaro pražūties 
pavojų mūsų lietuviškumui. Ta- j 
čiau geras gyvenimas ir turtai 
gali būti naudingi, jei mūsų dva 
šia liks budri ir ištikima savo 
motinai Tėvynei ir savo tau- 
tautai.

Tad esantieji ir busimieji šau
liai ir šaulės! Būkime Lietuvos 
sargais, būkime pirmi ten, kur 
Jai pavojus grasia! Ir vėl, kaip 

i ir anais laikais, tesklinda šauks- 
mas— susispieskit krūvon ir iš- 
blaškykit miglas tiems, kuriems 
silpsta tikėjimas Lietuvos pri
sikėlimu. kurie netenka ryžto 

I Ja sinti ir dėl Jos kovoti, kurie O oi * * *■ *eis‘! “dėl trupinio aukso, gardaus vai 
gio šaukšto-” paskęsta ašmeniš-' 

, atsisako bet 
kokio visuomeniško darbo ir au
kos vargstančiam ž broliui, pa- 
neigtia kovojančią ir keičiančią 
Lietuvą ir tėvų kapus ir tirpsta 
svetimųjų jūroje. Išblaškykit 
miglas tiems, kurie dėl grupinių 
ar asmeninių interesų nesugeba 
rasti bendros kalbos ’ Tėvynės. 
reikalais.

Savo veikloje- prisiminkime 
L’ŠS įkūrėjo V. Pūtvio žodžius 
lietuviams, rašytųs “TRIMITE* 
1920 metais, kada mūsų. Tėvynė

'unkiai kovoja dėl nepriklauso
mybės: “Visi šfėnomngi piliečiai 
skubėkite į savanorių kovotojų 
eiles... Siaurinkite savo asmens 
reikalus, pamirškite laikinai as
mens ir partinius vaidus, dėki
tės į bendrąjį da-bą. Tegul pa
vojaus supratifnas sutvirtins jū-’

sutvirtėję, tvtr 
unkit Bu^iminėlips įtikinėki! 
nel’kelius,' sujunkit apsnūdė- 
lius taikykit susivaidijusius, W) 
kyku ne’šmanėlius. Tegul visos 
jėgos susivienys bendrajam, di
džiajam savo laimės gyvenimo 
darbui.”

Savo vienetuose šauliškame 
kultūros darbe palaikykime ir 
ugdykime vica, kas lietuviška: * 
kclb% dainą, lietuviškus papro-: 
e;us, me ią/tautodailę ir drabu-’ 
žiu?. Taip pat atgaivink’me lais
vos Lictuvo^^šąulių tradiciją — 
organizuokime , spaudos talkas j 
laikraščiams ir knygoms'platin
ti. Rūpinkimės tautos sveikata 
ir jos atsparumu. Kovokime dėl/ 
doros principų išlaikymo ir. 
ypač su girtavimu. O r gan ižu o-, 
kime savitarpinę pagalbą. Glp-f 
bokime jaunimą, 
ypatingą dėmesį į sportą, kaip į 
priemonę išlaikyti fiziškai 
tautiškai svęką mūsų 
mą.

• (Bus daugiau)

LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAMO
gumą stiprinti. Šiandien jau 
skaičiuojama,
išlaikymas Kremliui vien 1980 
metais kainavo arti S20,000 miL 
Ir visvien Lenkija ir Rumunija 
jau subankrutavo, nes nežiūrint 
Kremliaus paramos, nesugeba: 
sumokėti savo milžinikų įsiskali- 
nimu Vakaroms.

* * ff-

Balandžio 26 jau tikrai arti, 
kada Izraelio ateitis ir gal likimas 
bus sprendžiami.

Balandžio 26 d. Izraelis priva
lo apleisti, atiduoti paskutinę Ci-: 
pajaus dykumos dalį Egiptui. 
Be to Vuri suteikti pilną auto
nomiją ąrabams ir palestinie
čiams, gyvenantiems prie Jor- 
dano'upė^ir Jeruzaės rytų daly. 
Palestiniečiai’ savo ruožtu siekia 
ne autonomijos, bet savos suve
reninės .valstybės.

Izraelis iš savo pusės yra pa
siruošęs apleisti Sinajaus dyku-

(Tęsinys)

Sovietų Sąjungos ekonominio 
sutrikimo priežastis yra ne tik 
jos ūkinė sistema, kaip mes pra
tę galvoti, bet prie šio sutriki
mo daug prisideda ir patys So
vietu satelitai.

Jau seniai pamiršti anie lai
kai. kada satelitinės valstybės 
buvo tik išnaudojamos. Tuo
jau po karo. Rytų Vokietijos fab 
rikų mašinos buvo išvežamos į 
Rusiją, Čekoslovakijos uranijus 
ir Lenkijos anglis buvo pakrau
nama į" didžiulius ’ traukinius 
parduodama Kremliui menka
verte kaina. r ! *

Bet nuo 1970 metų ekonomi
nių santykių vaizdas dramatiš
kai pasikeitė. Kremlius paste
bėjo,, kad nualintas satelitas il
gainiui darosi neištikimas ;r be
vertis, kap nualintas kuinas.

Atsirado būtinas reikalas sa
telitą-šerti, finansuoti,, ja pajė- mas, iškraustant net savo pilis

tauii-
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perversmą Nikai agoj, dabar 
ruošiamas EI Salvadore ir savo 
eilės jau laukia Guetamala.

š. m. kovo mėn. 20 d. EI Sal
vadore J. Am. Valstyb’ų pagei- 
davimu įvyko demokratiniai r 
valdžios rinkimai. Didelėj kraš
to daly veikia teroristai.

Nikaraguos užsienio reikalų 
ministers Miguel d’Eseoto (tarp 9 
kita ko — katalikų kunigas 
ir misionierius), žurnalisto pa
klaustas, atsakė: “Aš negaliu 
atsakyti tiksliai, kada EI Salva
doro teroristai laimės — šian
dien ar rytoj. Bet aš žinau, kad 
jokia ginkluota jėga jų nesustab * 
dys4 kaip tai nesustabdė irgi * 
mano krašte”.

Taip kalbėjo kunigas, raudo- 
uostos Nikaraguos užs. reikalų * 
ministeris. ? *

Prezidentas Reagan kalbėjo J* 
kitaip: x‘Mes visi esame ameri
konai. Kiekvienai Karibų jūros 
pakrančių valstybei, mes padė
sime finansiniai, kuri tvarkysis 
demokratiniai”. Labai gražu, 
bet mažai įtikinančiai. Amerika 
per dažnai įpratusi viską. ver
tinti ir pirkti doleriais. El Sal- * 
vadoras ir kitos kaimyninės vai 
stybės neabejotinai reikalingos 
dolerių, gal ir daug jų,... bet vi
sų pirma jos reikalingos labai 
didelių socialinių reformų. Be 
jų nė EI Saldadore, nė kitur 
jokia demokratija neįmanoma, 
kad ir brangiausiai pinigais nu- * 
pirka. Deja, apie tai prezidentas 
Reagan net neužsimena. Todėl 
kunigo Miguel d’Escoto kalba 
atrodo įtikinamesnė.

Kantriai lauksime įvykių.
Iki pasimatymo ca, arba Ka

raliaučiuje! x

čius. Bet... atiduoti žemės prie 
Jordano upės ąr pusę Jeruzalės 
arabams ar juo labiau palesti
niečiams—griežtas NE!

Kaip mes lietuviai, be Vil
niaus nenurimsim”, taip ir žy
dai be Jeruzalės ir Jordano že
mių nenurims! Tik žydų nenu- 
rimimas yra paremtas atominę 
bomba ir didele žydų kapitalų 
galia Amerikoje.

šitame nesutaikomame kon
flikte paskutinį sprendimą š. m. 
balandžio 26 dieną turės pada
ryti J. Am. Valstybės.

Lengva pasakyti ir gal dar 
lengviau padaryti, jeigu arabai 
neturėtų žibalo. Ligšiolinis J. 
Am.Valstybių diplomatinis mei
linimasis prie arabu, rodos, liko 
be pasekmių. Priešingai balan- 

V į džio 26 dienąi besiartinant, nau- Atkeiokimei . _ . x .: jas Egipto prezidentas Mubarak 
1 \ is mažiau susidomėjimo rodo ir. į J. Am. Valstybėms (Sinajus vis- 

jauni j Egipto) ir pradeda
vis daugiau linkti atgal prie tur
tingų arabų.

1 Koks gi bus paskutinis J. 
j Am. Valstybių sprendimas š.

balandžio 26 dieną?!
* * *

Dar anksčiau, negu Izraelio, 
būtent š. m. kovo mėn. 
spręsis Ei Salvadoro 
likimo klausimas — ar El Sal
vador liks kaip yra, ar pateks 
komunistinės Kubos įtakon.

EI Salvadoro klausimas yra 
susidaręs kitokioje plotmėje,ne
gu Izraelio, būtent išimtinai da
bartinės J. Am. Valstybių ad
ministracijos prestižo plotmėje.

Tikrai sunku suprasti ir atsi
stebėti J. Am. Valstybių laiky
senai Kubos atžvilgiu. Kuba yra 
Sovietų satelitas tik 90 mylių 
nuo J. Am. Valstybių krantų. Ji 
daro, ką tik išmano ir gali, kad 
tik pakenkus J. Am. Valstybių 
interesams Karibų jūroje ir ki
tur. Jos pakrančiuose yra virš 
12 mažų valstybių, kurias Ku
ba, Sovietų padedama,, siekia jas 
visas paeiliui padaryti savo sa
telitais. Ten yra irgi Panamos 
.kanalas, kuris jūngia du didžiuo 
sius pasaullio vandenynus—Di
dįjį ir Atlanto. Kubos kareiviai, 
paplitę Afrikoje, dabar pradeda 
plisti ir veikti teroristų eilėse. 
Ei Salvadore (ir kitose. Karibų, 
jūrų valstybėse. Kuba už Sovie
tų pinigais, tęsia šitą veiklą jau 
arti 40 metų; pastaruoju laiku 
tapo net politinio teroro centru, 
bet J. Am. Valstybės vis nesu
geba imtis bet kokio veiksmo, 
kad sudraudus Kubą;

Kuba sugebėjo surežisuoti

ap-j 
kad tik satelitui **. i

Aleksas Ambrose,
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t LITERATŪRA^ lietuvių literatūros, meno-Ir mokslo 1 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vines ; 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot, ’■ 
J. Raukėte, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. ' 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotrauko-mis Ii--1 
M. K Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės Ir A Varno * 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 83. *

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

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga - 
parduodama tik už 82. 4 -

• LIeTu VIS KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausks . 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės b ; 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomūs kiekvienam • 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama * 
ritOvardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalba. Laba! - 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 16. ’

'• KĄ LAUMES LtMi, rašytojos Petronėlės Orintaitės ati
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir- 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius. - 
bet kainuoja tik 83. Z

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras- *
ta* Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M ’ 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teises. ’ 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86. »

. > RAUKINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, 7. Vaistėte • 
rertfmaa. 206 pal. knygoje yra 40 ųmojingų novelių. Kaina R3, T

Knygos gaunamos Naujienose, 173® So. Habted St. ChkaM.
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reikalas, tai “Kolumbija” būtų galėjusi dar porą ar tre
jetą dienų praskrieti dar kelias orbitas ir vėliau nusi
leisti, bet 9 valandą ryto astronautams jau pranešė, kad 
jie privalo leistis iš traukos neturinčios srovės.

Erdvių įstaigos vadovybė žinojo, kur “Kolumbija” 
leisis ir kada leisis, bet visas pasaulis tiktai spėliojo. 
Jeigu Cape Canaveral būtų nežinojusį, tai astronautų 
žmonos nebūtų laukusios Alamogordo srityje. Mažai kas 
težinojo, kur astronautų žmonos laukė grįžtančių savo 
drąsuolių.

Naujosios Meksikos smėlynuose būta vėjo ir lietaus, 
bet būta ir įrankių, kurie per debesis, vėją ir lietų galėjo 
nustatyti, kuriame take gali būti pro debesis saulės ap
šviestas takas. Erdvėlaivis dar buvo toli ir aukštai, bet 
apskaičiavimai pasakė, kada ir kuriame take gali šviesti 
saulė

Astronautas Lousma gavo įsakymą pasukti “Kolum
biją” 90 laipsnių kampu, leistis žemyn tarp San Andres 
kalnų, sekti saulės nušviestą taką ir nurodyta skuba 
tūpti. Jis paėmė milžiniško erdvėlaivio vairą į rankas, 
atidžiai sekė instrukcijas ir leidosi tarp kalnų pro debe 
sis, kol pastebėjo nušviestą taką ir pajuto užpakalinių 
dviejų ratų žemės palietimą. Takas buvo šlapias, vanduo 
tiško kelias pėdas, bet niekas, net gipsas, nekliudė ratams

Vytauto- Didžiojo šaulių rinktinės š m. vasario 13 d. surengtame Užgavėnių parengime 
sėkmingai suvaidinta Kazio Binkio vi no v-.xsino. komedija “Kai atsarga daro gėdą”. 
Vaidino (.š kairės į dešinę): Dumėiuvienė, Pankienė, režisierė Serapinienė, įteikusi gė

les režisierei Dapkienė; dėlioja vaidintojams Mackonis; Braunienė, Petrauskas. Įteikė
J. Petrauskas (Malėtos nuotrauka)

“Kolumbija”, Amerika ir Brežnevas
Ales turime visą eilę svarbių lietuviškų reikalų, ver

čiančių kiekvieną lietuvį apie juos pagalvoti, aptarti ir 
spręsti, bet tuo tarpu “Kolumbija’’ privertė mus visus 
pagalvoti apie nelietuviškus reikalus.

Jeigu ne “Kolumbija”, tai mes nebūtum laisvi spręsti 
Įvairius lietuvių šaulių gyvenimo klausimus. Jeigu nebū
tume laisvi ir negalėtume laisvai Šaulių klausimų spręsti, 
tai nebūtų “Kolumbijos” ir nebūtų tokio didelio Rusijos 
nore tą “Kolumbiją” apardyti, josios plyteles nulupinėti 
ir patirti, kaip naujausias erdvėlaivis gali iškilti 160 my
liu orbiton ir nusileisti bet kuriame modemiškame nusi- 
leidimo-takė. : 1 . .. ; <>. 4

“Kolumbija” dar tebestovi' Naujosios Meksikos Bal
nojo Smėlio nusileidimo take, o Erdvių Įstaiga paskutinę 
kovo mėn. dieną paskelbė, kad birželio 27 dieną “Kolum
bija” ir vėl kils Į padanges, praves naujus bandymus ir 
vėl nusileis bet kuriame didesniame nusileidimo take.

“Kolumbiją” dar teprausia lengvas šiltas Naujosios 
Meksikos kalnų lietutis, bet Amerikos Erdvių Įstaiga la
bai gerai žino, kad šiomis dienomis erdvėlaivis bus pa
keltas Į padanges, atneštas Į Floridą, nuleistas, pasta
tytas Į stakles, išvalytas, kiekviena jos dalis patikrinta 
ir paruošta naujiems tyrimams.

Tuo tarpu bus paruošti kiti astronautai, kurie galės 
“Kolumbiją” paleisti Į erdvę, skrieti Įvairiomis orbitomis, 
išbandys priemones, kurių iki šio meto nebandė, praneš 
patirtas naujoves ir bandys jas taikyti praktiškame erd
vių gyvenime.

Astronautai, manę prabūti erdvėje visą savaite, pra
buvo vieną dieną ilgiau, negu jie buvo pasiruošę. Jie tu- 
rė‘o ne +iktai pakankamai degalų “Kolumbiai”, bet jiems 
užteko deguonies, šilumos, vandens ir maisto kelioms die
noms daugiau, negu buvo pasiruošę.

Antradienio rytą, jau 7 vai., Erdvių Įstaigos vadovy
bė, jau žinojo, kad “Kolumbija” nusileis, nors dar nebuvo 
tikra, kada ir kur erdvėlaivis nusileis. Erdvėlaivis galėjo 
nusileisti Teksas, Kalifornijos ar Naujosios Meksikos 
valstijose, bet vadovybė jau buvo tikra, kad erdvėlaivis 
turės nutūpti vienoje iš trijų valstijų. Jeigu būtų buvęs 

toliau riedėti, kol erdvėlaivis išsilygino ir astronautas jau 
galėjo smarkiau paspausti stabdžius.

Tai buvo pats svarbiausias “Kolumbijos” skriejimo 
mementas — nusileisti saugiai, geriausiai parinktame 
Baltojo Smėlio take. Buvo Įvairių progų nusileisti, bet 
pasirinktas pats saugiausias ir pats tiksliausias mo
mentas.

Erdvių Įstaigos vadovybė iš Teksas stoties pirmoji 
pasveikino “Kolumbiją”, gerai atlikusią savo pareigą 
gana sudėtingose sąlygose. Pasveikino astronautus trys 
Amerikos sprausminiai lėktuvai, pasitikę “Kolumbiją”, 
besileidžiančią tarp San Andrės kalnų; astronautams 
pasakyta, kad--jię.gali drąsiai leistis, nors tako jie dar 
nematė; bet .skrenda teisinga kryptimi.

Prezidentas Reaganas buvo pirmas pasveikinti sėk
mingai nusileidusius astronautus.j Prezidentas palinkėjo 
laimingai sugrižusiems astronautams poilsio ir pareiškė 
norą su jais asmeniškai susitikti ir paspausti dešinę, už 
gerai atliktą darbą.

Skriejimą sekė ne tiktai Amerika, bet jį sekė ir Eu
ropa, Australija, Azija ir visas pasaulis. Ypatingai ati
džiai žinias sekė Sovietų Sąjunga. Sovietų agentai ne
turėjo progos priartėti prie “Kolumbijos” pakilimo ir 
nusileidimo laukų, bet. Sovietų agentai atidžiai sekė ži
nias, kurias Amerikos informacijų šaltiniai skelbė. Sekė 
tas žinias ir pats Brežnevas. Jis žinojo apie Sovietų ato
minių raketų galią, bet jis taip pat labai gerai suprato, 
kad tris kartus pakilusi ir sėkmingai nusilęįdųgį “Ko
lumbija” yra naujas dalykas visoje atomo ginklų srityje.

Laisvasis pasaulis džiaugėsi. “Kolumbijos” Įąimėji-. 
mu, bet žinia tikriausiai sukratė Brežnevą. 'Brežnevas 
nuo pirmos prez. Reagano išrinkimo dienos norėjo su juo 
susitikti ir aptarti “tarptautinę padėti”. Brežnevas, dide
lis bleferis, negalėjo suprasti, kaip tokios galingos vals
tybės naujai išrinktas prezidentas vilkino su juo pasi
matyti. Istorijoje būta Įvairių atsitikimų, bet niekad ne
buvo atsitikimo, kad galingos valstybės prezidentas ne
norėtų pasikeisti nuomonėmis su kitos galingos valstybės 
prezidentu. Brežnevas buvo Įsitikinęs, kad jis galėsiąs 
paveikti naujai išrinktą Amerikos prezidentą, o prezi
dentas atsisakinėja susitikti,

Prezidentas atsisakinėja, bet jis pakeitė toną. “Ko-

L GIRDŽICNAS

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
Nuo Los Angeles, penktuoju 

keliu, išvykome į šiaurę, San 
Francisco kryptimi. Pervažiavę 
aukštį, veik vienos mylios aukš
čio, išsirangiusių kalnų virtinę, 
įvažiavome į slėnį. Pradžioje 
bent kiek- nutolome nuo. kalnų, 
bet vėliau juos vėl išvydome 
vakaruose:

Buvo graži ir saulėta gruodžio 
26 diena. Važiuodamas krei
piau dėmesį j aplinką. Toje dy
kumoje, abipus kelio, matėsi su
krauti ilgį;baįti medvilnės * kū
giai, g- jų viršus -apdengtas mėly
nes spalvos plastika.

- Prie Kerman, dešiniojo kelio 
pusėje, kalvose, muistėsi ir- try
pė didžiausia margų karvių ban
da. Pravažiavome pro- riešutų, 
citrinų, obuolių ir dar kitokių 
vaisių sodus.

Per visą dykumą* -driekiasi 
iškastas ir išcementuotas, apie 
25 pėdų pločio ir 550—600 my
lių ilgio, kanalas. Jis, sukaupęs 
iš kalnų vandenį, perduoda i 
dykumą ir drėkina laukus. Iš to 
kanalo iškasti ir išvedžioti po

dykumą siauresni kanalai.
Danville mieste sustojome pa

ilsėti ir aplankyti pažįstamą šei
mą. Pailsėję ir užkandę, mūsų 
geradaris šeimininkas, su savo 
masina nuvežė į Blackhawk vie
tovę, kur pastatyti ir statomi 
nauji namai. Jų kainos nevi- 
siems prieinamos. Pigiausias 
247,000 dolerių.

Iš Danville vykome į Santa 
Rosa miestą. Sutemus . pradėjo 
lynoti ir taip visą kelią mus ly
dėjo lietus. Santa Rosa - miestas 
buvo pasipuošęs. Jame vyravo 
kalėdinė nuotaiku Yięni . . me
džiai žaliuoją, kitų lapai pagel
tę, o buvo ir be lapų. Belapių 
medžių šakose išvedžiotos elek
tros lemputės gražiai puošė me
dį- / . •
VYKSTAME į NAPA SLtNĮ

Pernakvoję Santa Rosą mies-. 
te, sekančią dieną pasiekę . kai- 
nų~vingiuotą, iškraipytą, staigių 

ppsūldų kelią, /kopėme į kalną • 
ir vykome į garsiausias Ameri

lumbija”, pavėlavusi vieną dieną, antradienį sėkmingai 
nusileido, o birželio mėnesį ir vėl rengiasi pakilti. Prezi
dentas pareiškė, kad vasaros pabaigoje jis susitiks su 
Brežnevu, jeigu iš anksto susitartą, kokius klausimus 
jiedu rengiasi svarstyti ir kaip jie planuoja tuos- klau
simus spręstu Prezidentas sutinka tartis atomo ginklų 
klausimais, jis yra pasiruošęs tartis ir tarptautinės poli
tikos reikalais, bet jis nesutiks leisti rusams grobti Ant
rojo Pasaulinio karo pabaigoje išlaisvintas kolonijas. Iš
laisvintos tautos privalo išmokti tvarkyti savo .reikalus. 
Joms nereikalinga rusų ginkluotų pajėgų ar samdytų 
agentų primesta sovietinė sistema.

kos vyno daryklas. Keliu vin- 
giuodamiesi ir rangydamiesi 
tarp žaliuojančių krūmų, žemų 
ir aukštų pušaičių, ir išlakių rau 
donoje medžių gojalių, kilome 
aukštyn. Pakely, uolęnų ir ak
menų pašlaitėse, auga šakoti, 
sausi, išsikeroję medžiai.. Jų ša
kos aptrauktos žalvaįs lyg vor 
iatinki iai s, o vidury sakų susuk 
tos raganų šluotos, •

Tokiu pat vingiuotu is staigių 
posūkių keliu, leisdamies nuo 
kalno į Napą slėnį, . vynuogių 
laukuose ir vyno daryklas. Na
na, Sanoma ir toje apylin^e^. 
yrą 94 vyno daryklos. Šidesiiiū’ 
jų yra^kelptas. Didžiųjų tarpe: 
“Robert -Mondavi’’, ’ ‘‘Christian' 
Be?’, ‘‘Inglfenook1’ ir kt- Susto- J 
jome prie didesnės vyno 
los ^RQberttMondavf’, nes nę- 
visos vyno daryklos priima lan
kytojus. Sudarius lankytojų 
grupei,, vienas * jų tarnautojas 
Vedžiojo mus. po pastatą ir: aiš
kino kaip daromas vynas.

•Jo; teigimu' Napą. slėny,’kuris 
turi 680,000 akrų vynuogynu, 
yra geriausi vynuogynai: ne tik 
Amerikoje,- bęt^-priiygsta ir kai 
kuriuo atžvilgiu pralenkia Pran 
cū2ų ir Kaukazo vynuogynus ir 
vyną. Napa slėny -vynuogynams 
ir vynuogėms yra ’ labai - geros 
sąlygos augti ir nokti. Slėnis iš 
visu pusių apsuptas kalnais. Di
dysis vandenynas; kuris yra už 
68 mylių, teikia \yhuogynams 
drėgmės. Vasarą užtektinai ši
lumos. nes dienos metu būna 
90— 109 F. Žiemą daug lyja,

(Bus daugiau)

— Izraelis vartoja ašarines 
dujas protestuojantiems ara
bams vaikyti.

VORKUTOS SUKILIMO 
ORGANIZATORIUS

(Tęsinys)
11.18 — priešpiet mus visus atvykusius nu

vedė Į darbo zoną pas lagerio viršininką, kuris 
skirstė darbus. Aš ir mano bendrabylis buvom 
paskirti Į mašinų cechą, cecho viršininkas mane 
pakvietė į “instrumentaltikų” — Įrankinę.

11.19 — 7.30 išėjome Į darbą. Darbas patiko, 
buvo gana lengvas.

Liepos mėn. 1956.7.3 — neišėjau į darbą, pro
testuodamas dėl neteisingo viršininko poelgio — 
savavališko režimo įvedimo.

7.4 — Įteikiau protestą prokurorui (neįskai
toma). Viršininkas už protestą pasodino mane 
(?) parom į karcerį-

7.12 — išleidę iš karcerio, mane atvežė į (ne
įskaitoma) lagerį, kur nukirpo plaukus ir paso
dino Į (neįskaitomas tekstas).

7.14 — parašiau pareiškimą valdybos virši
ninkui.

7.18 — parašiau pareiškimą aukščiausiam 
Taiybos prezidiumo komisijos pirmininkui.

Rugpjūčio: 1956.8.3 — mane ir dar 19 vyrų: 
x3 griežto rež. ir 6. iš bendro išvežė į 17-tą la
gerį. kur d.”bo komisija. (Neįskaitoma) paleido, 
o likusiems .-umažino bausmes (neįskaitoma) 
10 metų.

' 4 — p' siim iau du skundus — vieną komi

sijai Į 7-tą karceri, kitą — Mordovijos prokurorai.
Rugsėjo: 1956.9.9 — Į mūsų lagerį atvyko 

bendramintis Kniazevas Achmedas.
8.10 — Įvyko pabėgimas jame dalyvavo ir 

trys lietuviai.
Ir taip, atsėdėjęs 14 m., H. grįžo į laisvę. Ta

čiau iki Lietuvos dar buvo toli. Iš lagerio jis va
žiavo taipo Į Sibirą, į (neįsk.) Mengolijos TSRS, 
Į nedidelį Sukaro kaimelį (nęisk.) raj., kur iš
tremtos gyveno jo motiną su šeima. Ir tflę apie 
1963-1964 metus H. su šeima grįžo Į Lietuvą. 
Apsistojo Panevėžyje. Bet vėl bėda, Vilnius H. 
neleidžia prisiregistruoti Lietuvoje. 8.7 mėn. ne
gauna darbo. Tada jis vėl sėda į traukini ir va
žiuoja Į Maskvą. Maskva leido prisiregistruoti. 
Su darbu Lietuvoje irgi buvo nelengva. Jam ne
leido dirbti netgi meistru ar brigadininku. Ne
drįso patikėti net menkiausio vadovaujančio 
posto. O kai Jonavos 34-tai proftechninei mokyk
lai reikėjo santechnikos specialybės meistro 
dirbti su jaunimu, Jonavos saugumas skubiausiai 
tarė lemiamą “ne”. Visus tuos laisvės metus H. 
buvo kontroliuojamas vietinio saugumo. Numaty
damas Įtemptą tarptautinę padėtį ir kekiąmas 
visų tautų nacionalinį klausimą, suorganizuoja 
tarptautinę organizaciją, kuri šiandien vadinasi 
“Vremanoj edinyj frort za mir‘ į nūcionalnoja 
spazenija narodo SSSR”. Ir taip 1976.1222 J,H. 
areštuojamas. Arešte ir kratose dalyvavo Vil
niaus saugumo organai, padedant Jonavos sau
gumui. Areštavo ryte Jonavos kariniame komisa

riate, kur H. keitė karinį bilietą.
Namo jo nevežė, o nuvežė į Skarulių kaimą, 

S km. nuo Jonavos, į H. dirbtuvėlę, kur jis tapė 
paveikslus, užsiiminėjo skulptūros darbais. Ir ten 
darė kratą, iki 3 vai, nakties. Krata buvo pada
ryta ir pas J. H. motiną Emiliją. Gal kokias 2 sa
vaites prieš H. areštą nelegali krata buvo pada
ryta Jonavoje rųąyje pas H. seserį Janę Kuodienę. 
Imitavo įsilaužimą: išdraskyti popieriai, kartoni- 
ąifti knygų viršeliai perplėšti pusiau. Tuo pat me
tu H. dirbtuvėlėje irgi niekam nežinant buvo imi
tuotas Įsilaužimas. Namuose krata vyko nuo 11 
vai. ryto iki 20. Saugumiečiai išsinešdino tik apie 
21 vai. Grįžusi iš mokyklos duktė (tada ji mokėsi 
11 kl.) apie 15 vai. rado namuose didžiulę be 
tvarkė- Ieškomi dokumentai jau buvo surąsti. Ją 
pąHko kambaryje, motiną nusivedė Į rūsį, kur ir
gi darė kratą. Paėmė apie 1000 įvairiausią doku
mentų: tai buvo “Manifestas”, “Kreipimasis į 
CK*, “Kreipimasis į jaunimą”, “Kreipimasis į 
tautas”, *Straip$Hiiai apie religiją” ir kt. Visi do
kumentai rašyti rusų kalbą ir jau paruosti plati
nimui — buvę supakuoti. Kadangi tai buvo ne
didelės fotonuotraukos — perfotografuoti doku
mentai. saugumiečiai konfiskavo visą’ H. foto- 
aparatūrą. < .

Kratos protokole buvo Įrašyta: “Antitarybi
nių dokumentų ir literatūros konfiskacija”. Anti
tarybinių knygų nerasta. Visą laiką iki teismo 
H. buvo kalintas VTIniahs saugume. 1977.IL24-26 
dienomis H. teismas. Nors teisė Jonavoje, niekas 

iš H. šeimos ir giminių apie tai nesužinojo. Iš
girdo tik trečią dieną. Kai šeima paklausė Vil
niaus saugumo, kodėl nebuvo pranešta, kagėbistai 
atsakė, kad tokius klausimus tvarko advokatas, 
o J. H. advokato atsisakė, todėl apie įvykius,, pro
cesą niekas ir nepranešė. Taip, H. atsisakė advo
kato, kuris tarybinės sistemos sąlygomis jam ne
gali pilnavertiškai ginti politinių bylų. Jeigu jis 
sutiks ginti H. pažiūras, atsisės pats^ Be to, esant 
advokatui, H. netektų teisme kalbėti ir ginti savo 
teises. Dėl to teisiamasis advokato atsisakė. Teis
mas pagal J. H, norą vyko ne lietuvių, bet rusų 
kalba, nors tam ir labai prieštaravo teisėjai. 
H. norėjo, kad visą teismo procesą ne tik rašytų, 
bet ir suprastų čia esantys rusai. Ypač jo apsau
ga. H. saugojo 8 automatais ginkluoti kareiviai 
ir vienas karininkas. Jis mokėję tik rusiškai. Be 
to, šia kalba rašyti visi H. dokumentai h* jam 
buvo net lengviau kalbėti rusų kalba. . ’"J ‘ j

Po salės, kur vyko teismas/langais iš lauko 
pusės stovėjo kareiviai su automatais ir šunimis. 
H. teisė Aukščiausias teismąs. Salėje buvo žmo
nių, visi kviestiniai komunistai. Teismo proceso 
metu H. visą laiką kalbėjo, atsigręžęs į salę. Tei
sėjas padare jam pastabą, kad turi būti atsigrę
žęs į teisiną- H. pasakė: “Jūsų sėdi..M salėje 
apie 100. Tai kur dauguma1?”

(Bus daugiau) • .



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

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

DK PAUL V. DARGUS 
gydytum i* chirurgai 

Cvmmwntry >1^%^ 
MMrtoaw WrMreriut

SUSIRLSKUIŲ,

01L A. B. GLEVECKAb
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPRCIALYBi: AKIŲ LIGOS

3907 West 103 rd Street

V£L&ndos p«£al susitarimą.

šv. Pranciškaus Sesery Rėmėjy me-, 
finis banketas su programa įvyks ba
landžio 4 d., 3:30 vai. popietį Nekalto 
Prasidėjimo Sv. Mergeles Marijos pa
rapijos salėje, 44th ir Fairfield. Ren
gimo komisija ir valdyba kviečia vi
sus dalyvauti ir paremti seseles pran- 
ciškietes.

Rožė Didžgalvis, rast, i

Dr. Jonas F. Mažeika
D.D.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ 
IR POLITINĖ VEIKLA

(Atkelta iš 2 psl.)

č’ų laisvų ūkininkų šeimoje. Jis, 
apleidęs kunigų dvasinę semina
riją. baigė at-arges karninku 
kariūnų aspirantų mokyklą Kau
ne, priklausė studentų korpora
cijai “Neo-Lituania”, išrinktas 
jos valdyboj, ji® drąsiai ir ryž-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ1-

CHARLES STASUKAITIS
/SSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

DK FRANK PLECKAS
OPTOMETRJSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 

2£U W. 7Lst St. TeL 737-5149 

Tikrina akis. Fnt&iko
ir “contact Jenaeo".

Dr. LEONAS SE1BU1TS
INKSTŲ, EŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rd STREET 

Valandos; antrad. 1—4 popxet, 
“ ketvirtad. 5—7 raL vak.

Ofiso telefone: 774-2M0, 
Rmdoaciioa tolor.; 441-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
< SL Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

XEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠEKENAS. TaL 925-3063

plačiau išvystyti dėl lėšų sto
kos. Tikiu, kad mūsų politiniai 
veiksniai, gavę tokią- gražią su
melę doL, kuri išmokama (ar dar 
tik mokėtina) bendrovei, atlik
tų daugiau naudingo darbo Lie- 
tuvai.Mūsų reikalai minėtai ben
drovei nesvarbūs, o jai rūpi, tik 
daugiau gauti iš lietuvių pini
gų. Kaip sakoma- “Svetimom 
rankom — tik žarijos žarstyti”.

Nors aš pavadinau Hannaford 
bendrovės samdymą nauja poli
tine idėja, bet iš tikrųjų tai nė
ra jokia idėja.

Liet. B. vadovai nori perimti 
iš ALTos ir VLIKo politinę 
veiklą, Bet, deja, jie, ^turėtų iš
girsti didžiausios lietuvių dalies 
balsą, kuri nenori jų politinės 
veiklos vadovavimo, o tik nori, 
kad L.B. dirbtų kultūrinėj veik
loj-ir pagal reikalą talkintų mū
sų politiniams veiksniams.

. O svarbiausia, kad L.B., kaip 
organizacija, poitinėje veikloje 
neturi lietuvių pasitikėjimo. To 
priežastys: jų politinė linija — 
sėdėjimas ant .tvoros: niekad 
nepasisakė svarbesniais lietu
viams klausimais, kaip dėl ben
dradarbiavimo su pavergtos 
Lietuvos rusų patikėtiniais, dėl 
Am. lietuvių vaikų siuntimo į 
politruko Petronio “akademiją” 
(Vilniuje) lietuvių k. mokytis, 
dėl koncertų ruošimo komunis
tų atsiųstiems menininkams ir 
kit.

Kaip gąlima patikėti jiems 
politinę veiklą, jeigu jau patys 
vyriausieji L.B. vadai savo duk
ras leidžia į pavergtos Lietuvos 
politruko Petronio ruošiamus 
lietuvių kalbos kursus — nau-

A.a. Kazį Seniką prisimenant

M 0 VIN G 
Apdraustai perkraustymes 

iš ivstriy atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
Tat 376-im arba 376*5996

niškas problemas, ypač šiuo ben 
droš bedarbės metu.

Plačiuose diplomatiniuose sluog 
sniuose visgi manoma, kad dėl 
šio nuomonių skirtumo Vak. 
Europos ir J. Am. Valstybių 
santlkiai nesuirs. Bus surastas 
vidurio kelias skirtumams per
žengti. Abi pusės, tiek Vak. Eu
ropa, tiek Amerika, juk yra vie
nodos nuomonės trim pagrin
dais, būtent, kad Sovietų Są
junga ideologiniai visiškai su
bankrutavusi,' ekonomiškai pu
siau ir tik militariniąi pavojin
ga .

Vasario 27 <L,-susirinkus skait
lingam būriui giminių, draugų 
bei pažįstamų, a. a. Kazimiero 
palaikai iš Petkaus šermeninės 
buvo atlydėti į Brighton Parko" 

į bažnyčią, įr ’ po; iškilmingų šv. 
_ Mišių, atlaikytu kun. Kireilio, 

gan, kelia Vak. Europoje milži- nulydėti į sv. Kazimiero Lietu
vių kapines ir palaidoti šalia jo 
giminaičio — krikštasūnio, ne
seniai avarijoje .žuvusio lakūno

• Arvydo Rimd. Laidotuvių daly
viai buvo pakviesti pietų į Gold 
Coast restoraną. Laidotuvėmis 
rūpinosi jo pusbrolis kpt. Kazys 
Rimas, laidotuvių išlaidas apmo
kėjo velionies brdlis, gydytojas 
Juozas, atvykęs iš Montrealio 
(Canada). v

Dar prieš atsikeliant Čika
gon, K. Senikas pasižymėjo 
ypatinga energija, gera sveika
ta, veržlumu taip mokslo, taip 
ir visuomeniniame bei spaudos 
darbe; buvo įsigijęs daug arti
mų draugų bei pažįstamų, kurie 
visą tai plačiau prisimins. Mano

• skubiai iš jo' artimųjų surink
tais duomenimis, K. Senikas gi
mė 1910 m. kovo mėn. 10 dieną 
Trakinės kaime, Klebiškiu v., 
Marijampolės apskr., pasiturin-

Istorikas Kazys Senikas
1910.3.10 — 1982.2.24

(Tęsinys)
Suprantama tad, taip preky

bai išsivystčius eilės metų bė
gyje, jos staigus sumažinimas, | 
kaip to norėtų prezdentas Rea-

Baigęs humanitarinius moks
lus, K.§. buvo paskirtas istori
jos mokytoju Joniškio giinnazi- 
j-^jė (1936-1939). čia jis ėjo 
iaip pat ir šaulių kuopos vado 
pareigas, suorganizavęs kelis 
šaulių dalinius. Joniškyje jis ve
di turtingo ūkininko Skudzins- 
ko dukrą. 1939 m. jis buvo per
keltas mokytojo pareigoms j 
Kilmės gimnaziją, kas jį išgel
bėjo' nuo bolševikinio sunaikini
mo. Vokiečių okupacijos metais 
ji« tvarkė uošvio malūną ir 
.enlpiūvę prie Kaišiadorių.

Patekęs 1914 m. Vokietijon, 
K.S. ruošėsi daktaratui iš Lietu
vos istorijos, bet pro'f. Z. Ivins
kis patarė jam neimti temos 
apie Mažąją Lietuvą, nes nepra
eis. Atvykęs j JAV, jis ilgą laiką 
gyveno Clevelands, iš ten atsi
kėlė Čikagon. Dirbo inspekto
rium prie geležinkelių, vėliau 
namų dažytoju.

K. Senikas išaugo gausioje iš
mokslintoje šeimoje. Brolis An
tanas — juristas advokatas, tei
sėjas (miręs JAV-se), jo žmona 
— inž. šliūpaitė, Juozas — gydy
tojas (Montrealyje, Canada), 
Pranas (okup. Lietuvoje); sese
rys; Kazė Kizevičienė (Cleve- 
lande), Aldona Šliūpienė (mirė 
Lietuvoje). Pagal tėvą ir moti
ną (Gąrmiūtę) pusbroliai ir pus
seserės — Rimai: kpL Kazys, 
inž. Alfonsas, gyd. Motiejus, ūk. 
Bronius, mok. Kaz. Gudaitienė, 

■“gyd. Čiūrys (Zui-ich, III.), Čiu- 
rinskas (East Chicago), Garmų 
šeima ir kiti.

Mielas Kazimierai! Tebūnie 
Tavo palaikus priglobusi sveti
mo, bet svetingo krašto žemė 
jiems lengva ir .sava, o siela te- 
maldauja Viešpatį laisvės ir pa
laimos Lietuvai, kurią Tu karš
tai mylėjai.

— GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

GAIDAS -DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
' AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SOPHIE BARČUS 
aaduo Šeimos valandos 

šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki 9:30 vai ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos is mūšy studijos 
Marquetts Parko.

Vedėja — Aldona Davkut 
TeloL: 773-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

® “Lietuvos Aidai”

KAZt BRAZDtiDNYTl
Program** v*d*|a

Kasdien nūn pifarfituki iki penk
tadienis tOO vai. sakus.

Visos Įrita ■ WCEV aMšaa, 
kanga M50 AM.

St Peteriai!. FIr-. 124# vaL p.p.
U WTI3 stota*. U10 AM banga.

2646 W. Tint Street

t?

Chicago, HBnota 60621 
TttaL 778-5874

aojasi komunistų teikiamomis 
lengvatomis — kelionių apmo
kėjimu ir kit.

Taigi Liet. B-nės vadovai turi 
pirma subręsti politinėje veiklo
je: bendradarbiaudami, naudo
damiesi komunistų teikiamomis 
paslaugomis, Lietuvai laisvės 
nepriartins.

Mūsų gyvenime vyksta prie
šingai, kada reikia turimas jėgas 
glaudinti ir mažinti išlaidas — 
vyksta skaidymasis ir išlaidų 
didinimas. Atsiminkim, kad mū
sų politinė kova dėl Lietuvos 
laisvės yra sunki ir jos dar galo 
nematyti, o mūsų pareiga ją iš
tesėti, noęs ji tęstųsi ir šimtą 
metų. >

Pensisinkų Sąjungos nariui

A.A. POVILUI BURNEIKIUI mirus,
;kausmo prislėgtiems: žmonai ONAI, dukrai ZITAI su šeima, 
iūnui ROMUALDUI, anūkams, taipgi kitiems giminėms be 
irtiiiiiesjems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

/ UETLVIŲ PENSININKŲ SĄJUNGOS 
CHICAGOJE VALDYBA IR NARIAI

POVILŲ! BURNEIKIUI

iškeliavus į amžinybę,
jo žmctaai Onai, mūsų Lituanistinės šeš tad veninės Mo
kyk los bcndrirmkams: dukrai Zitai ir Juozui Pctkams, 
sūnui Romualdui ir jy veikučiams, taip pat velįonio 
giminėms bei artimiesiems, nuosirdiiausią užuojautą 
reiškiame

VYTAUTAS ir GINTARĖ CICĖNAI

8W9 so. marlėm avė. 
Brids»view, IL *045 • 

’•L 598-9400

Midland tavingb ^tar
nauji ’aupjmp .amu 
paskoiu reikalus visos mū* 
sy apylinkės. Dėkojame 
Jums u? hums parodyti 
pasitikėjimu. Mes norėtu
me būti aums naudingi u 
aiftvie.

Sąskaitą* «pdraw5toi 
iki $100,000

2657 W. 69 STREET 
Chicle. IL 6062

Te* *25-7400

SUPER. CONCENTRATED 
M DEODORIZER 
fas? is so effective 

that
2 DROPS DEODORIZE 

A SKUNK!
Just th if# of the odor

»<x you. btfhri 
Qtmgi d»»per* e A A ~------

o*»«» Ū 0 POSTPAID <__________J

To cr^tr c*ech o*- money 0r<& to SChmiQ PRODUCTS CO Ov o* 
3CWM© LABORATORIES INC Box A. Route West UtfM F»i's. MJ 07424

MIDLAND
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVfcNUE 

CHICAGO, ILL. 60631 

PHONE 254-4470

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

1KUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjoj ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

*sdotuvių

maklerių

amsulanso 
patarnavimai

iURIMR 

KOPLYČIAI 

■SOSė MlESTv 

OALYS*.

SIELONAb U. LAUK IK SUNOS
kuAUJkAWlU4i

^4^* Ol'Kik&A /"IZ|4

bUUl'HVVJbbl Hllriinai, jhuo* Milu, Ul 174*441  •

P. J. RIDIKAS

BUTKUS - VASAITIS

PETRAS BIELIŪNAS
| 4848 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayeUn 8*357)

GEORGE F. RUDMINAS
J31» So. UTUANICA AVĖ. Tel: TArda 7-1138 *U8|

5 — Naujienos, Chicago, 8, Hl Friday, April 2, 1982



ŠAULIŲ REIKALAIS

INCOME TAX SERVICE

NEGALI PRISITAIKYTIPUMPUČIAI

Čikaga, 1982 m. kovtf 30 d,

LIUCIJA
ANGLŲ JUOKELIS

Rusai moko nauju apeigų

Auksinės mintvs

PIRKITZ IAV TAUPYMO ROX.US

P. N EDAS, 4059 Archer ArvmM, 

Chios©, IIL 60631 T»L YA 7-59M

Laisvalaikio 
mąstymai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ava, 

Tel. 927-3559

A. T V ERAS
Laikrodžiai ir brttngenybte

Pirdivtnm ir Taisymas 
2M4 West Pth Straef 
Tel. REpvWlc 7-1M1

CHICAGO, TTJTVOK
PWei Ylrcteis 7.7747

Thur.9-8 Sat. >•!

KLAUDIJAUS IR BIRUTĖS 
PI M?UČIįJ PAREUKIMAS 

iAULI^iS IR VISUOMENEI

Namai, Ža«n4 — Pardavhesd 
RIAL 1 STATI FOR SALI

Namat Žam4 — Pardavlmvl 
UAL KSTATI FOR SALI

PERDEGĖ CENTRINIO PAŠTO 
ELEKTROS LAIDAI

Moteris yra sutverta meilei 
todėl ji ir nori būti mylima.

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 85.
Gaunama “Naujienose”, ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis;

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

LMt um of cfl«w89b«r 
to one* a day, after th* 
•waning meal, and cut 
®xc®ssiv8 us* of water 
and *l*c4rictty.
Owaftb* a Bom LmuI

REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 
NAMŲ PARDAVIMAS.

' INCOME TAX
INSURANCE NOTARY PUBLIC 

Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

A FUN NW KOOL-AID" RECIPE
Js teaspoon Kool-Aid T Brand 2 tablespoons sugar

Unsweetened Soft Drink 14 cup water
Mix, any flavor 3/* cup milk

Dissolve soft drink mix ond sugar in water in glass. Stir in milk.
Sene at once or chit! and s*ir before serving. Makes 1 cup 
or 1 < ewing.

General foods Corporation.
KooI-AkI and the SmiTmg Ptehe*- Design are registered 
tade-narki erf General Foods Corporation.

Our Tax preparer has taken the 
H & R Block course twice. 

(1975 & 1981)
• Federal short form $10
• State form $5
• Federal long form $20 & up.
4104 S. .Archer Ave. t

; (% block west of California)
For. appt, call 523-3685 

Mes kalbame lietuviškai.
Eleonora Jakštas

f vadovybę ir la r 
ems ska’lytoj an i s 
zarkcs pašte la;k

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New Yerių N. Y.

W W. H
Tet mt) wmi

Advokatu 
GINTAKAS P. ČEPĖNAI 

Darbe valandoa: nuo 9 nL ryta 
Dd 6 vaL vadt šeStadienl nm 

I vaL ryto iki 12 vaL <L 
Ir pagal turitarima.

TU 776-5162 arba 776-5161 
1646 Wett 63rd Street 

Chlorų ID. 60621

— Kolumbiją, nusileisdama į 
N. Mexico Baltojo Smėlio takus, 
praskrido pro San Andrės kal
nus, supančius nusileidimo lau
kus.

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI . A 

Turiu Chicagos miesto leldte^ 
Dirbu ir užmiesčiuose, grali,

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

— Islandijos gyventojai turi 
parlamentą, kuris susirenka kar
tą i metus svarbiems klausi
mams aptarti. Problemas jie 
sprendžia ‘Taip” ar “Ne”.

DĖMESIO 
62-80 METŲ AML VAIRUOTOJA! 
Tiktai <120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis: J .

A. LAURA IT 11 
<645 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775 X

Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
turtinau, švelniu, šildančiu, elegantišku 
Martell Cognac skoniu nuo 1715 m.

.P kai žmonės taip ilgai ką nors vertina, 
jūs žinote, kad tai yra labai gera.

Sveiks.

Kovo 12 d. Vilniuje pasibaigė 
tris dienas trukęs komunistų se
minaras, kuriame pareigūnai 
gavo instrukcijas kaip paspar
tinti senų tautinių tradicijų ir 
relginių apeigų (krikštynų, ve
dybų, laidotuvių) keitimą nau
jomis — ateistinėmis.

Seminare kalbėjo atvykusi iš 
Maskvos TSRS kultūros minist
ro pavaduotąja T. Golubcova, 
KP propagandos ir agitacijos 
skyriaus vedėjas J. Kuolelis, 
ir kiti.

Karvių pieningumą nulemia 
dar ir moralinės traumos: ėdžios 
sulaužytos, garduose šlapia, o 
tvartuose tamsu.

(Iš reido’ medžiagos)

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yn seniausia, dldžlMisii ir turtingiausia lietuviu fmtpmalini 

ęanliAclįa, lietuviam* ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui-

SLA — atlieka kultūriniui darbui, gelbsti tr kitiem kurie tuot 
dubai dirbi.

Jaunas vyrukas įeina į trau
kinio vagoną, atsisėda priešais 
senesnes moteriškes ir paty
lomis kramto gumą. Po kiek lai
ko viena moteriškė pasdenkia 
prie jo ir sako:

— Labai mandagu iš jūsų pu"? 
sės pasakoti man apie visokius, 
dalykus, deja, turiu prisipažin
ti, jog esu visiškai kurčia!

Teisėjas į kaltinamąjį:
— Kaip tamsta drįsai įsi

brauti nakties metu į svetimą 
butą?

— Kaip aš buvau praeitą kar
tą teisiamas, tai jūs,, pone tei
sėjau, pasakėte: “Kaip aš išdrį
sau įsilaužti į svetimą namą 
dienos metu!” — Tai kada gi aš 
galiu atlikti savo darbą?

Džentelmeną galima būtų api
budinti taip: tai yra žmogus, 
kuris be reikalo neižeidžia kr-

skaitytojų pažiūras šia

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS {: *

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

Chicago, Ill. Tel. 847-7747

CsapratM 
Quartcrl

OUR SAVINGS _
CERTIFICATES

EARN UP TO ’8%

— Dailininkės Marijos Strase 
vičius McBride dailės darbų pa 
rodą įvyksta š.m. kovo 30 d. ik 
balandžio 11 d. Galerijoje, 7U 
N. Wells, Chicago, Ill. 60610 
Valandos: nuo 11 ryto iki 6 vak 
— nuo antradienio iki šeštadie
nio; sekmadienį nuo 1 vai. p.p 
iki 4 vai. popiet. Priėmimo va
karas balandžio 2 d. nuo 5 vai. 
popiet iki 8 vai. vak. (Pr.)

Pavergtoj Lietuvoj
Mirė muzikas J. Dambrauskas

Kovo 8 d. Lietuvoje mirė, su
laukęs 90 metų amžiaus, kompo- 
zitorius ir chorų dirigentas Jo- 

i nas Dambrauskas. Nepriklauso
mybės laikais jis ilgą laiką buvef 
Kauno Įgulos bažnyčios choro 

‘ dirigentu.
j J. Dambrauskas parašė daug 
‘ kompozicijų chorams, solistams 
| ir instrumentams

muziką Balio Sruogos “Baisia 
jai nakčiai”.

Įtikinimo ir įsitikinimo daly
kai vaidina svarbų vaidmenį ir 
kitose gyvenimo srityse: madų 
pasaulyje, mene, elgesy, vadina
mo “mandagumo'” taisyklėse, 
politinėse partijose ir t.t.

Būtų įdomu ir naudinga iš
girsti 
tema.

Sveikindamas Naujienas, šven
čiant 68-ąjį savo' gimtadienį, esu 
tikras, kad Naujienos sulauks ir 
atšvęs dar daug tokių sukakčių 
ir ateityje.

Kartu su šiuo savo laišku 
siunčiu 68 žalias rūtų šakeles.

— Venecuelos Lietuvių Drau 
gija ruošia Motinos Dienos pa 
gerbimą š.m. gegužės 8 <i., šeš
tadienį, šaulių salėje, 2417 W 
43rd St. Bus trumpa programa 
vakarienė, taurė šampano. Šo 
kiams gros pirmos rūšies erkest 
ras. Auka asmeniui — $12. Re 
zervuoli vietas šiuo telefone 
776-3727.

k:u Naujienų ad- 
skailytojams. rė- 
žjslamieins links- 
enčių, su gražiais 
argučiais.
Juozas Račius 
Phoenix, Arizona

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

425? S. Maplewood, Tel. 254-7450 

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai.

ENERGY 
WISE .

Pasitraukiame todėl, kad ši 
S-ga ir vėl atsidūrė tų pačių va
deivų rankose, kurie įvairavo 
šią S-gą į iki šiol negirdėtą 
chaosą. Išklausius paskutinio’’ 
šaulių atstovų suvažiavimo už- 
reko-duetas juosteles, reik a tik 
stebėtis, kokios žemos priemo
nės ir būdai buvo panaudoti, 
kad dabartinių vadeivų perrin
kimo tikslai kaip ners būtų at-; 
siekti. Suvažiavimo posėdžių. 
metu pasireiškę nuolatiniai šū-| 
kavimai, baubimai, kalbančių 
pertraukimai ir įžeidinėjimai 
liudija, kokį kelią dabar išrink
toji G. V-ba yra pasirinkusi savo 
ateities veikloje.

Tvirtai tikime, kad ateityje 
tegul: LŠST vėl pateks į garbingų, są

žiningų ir teisingų pareigūnų ’ 
rankas, o tada su džiaugsmu vėl ■ 

me į šią garbingą orga
nizaciją. Taip pat pareiškiame,

• kad neatsisakome ir ateityje pa- • 
! sisakyti dėl neigiamų pasireiški-! 
■ mų LŠST vadovybėje. j
į Klaudijus ir dr. Birutė}

mų Velykų 
lietuviškais

Aš, Klaudijus, ir mano žmona 
rued. dr. Birutė PI ’M PŪČIAI 
pranešame šauliains(ėms) ir vi
suomenei, kad nuo šios dienas 
pasitraukiame iš Gen. T. DAU
KANTO Jūrų šaulių-Kuopos na
rių tarpo, o taip pat iš pačios

PASSBOOK 
SAVINGS... 
ths best wzy to Sovyegukriyl

Kovo 31 dieną juipiel p<‘rtLgė Ghicigos Centrinio paštu 
elektros laidai. Paštas buvo likęs be elektros šviesos.

Laikraščio išvežiotojui buvo įsskyta nuvežti la kraščirs 
j kitą pašto namą, iš kurio pašto tarnautoje! prižadėjo laik
raštį išvežioti, bet jie to nepadavė.

Darysime viską, kad įtikintum 
nautojus išvež’ioti paštą laikraštį užs

Atsiprašome skaitytojus, kad d 
rastis nenunešamas i namus*

F. Ztpelix Aferrf f

-Everr Ferk, IIL 
«>642, . 4264454 \

— Chicagos Lietuvių Spaudo 
klubo susirinkimas įvyks bjhn 
džio mėn. 2 d. 7 vai. vak. Lietu 
v’o Sodyboje, 6515 S. California 
Ave. Nariai prašomi gausiai da 
lyvauti ir užsimokėti nario mo 
kestį. Bus bendras pasikalbėji
mas ir diskusijos. Valdvba

2Z2 WEST CSMAK ROAD

SERVING CHICAGO IND SUBURBS SINCE 1905

sea us for 
financing

Siunčiu Tamstoms Money Or
der sumoje $50. Prašau reikia
mą sumą atsiskaityti tolimesnei 
prenumeratai, o' likuti 
eina spaudos paramai.

Naujienoms linkiu stiprybė 
ištvermės kovoje su visokiais įsijung 
kenkėjais. Kartą girdėjau ne 
vietoje smerkiant Naujienas, 
bet niekas nekreipė dėmesio. 
Aiškiai pasirodo, kad žmogelis 
nešioja ant pečių ne savo galvą, 
bet vištos, rdah’t, kad jis neskai
to’ Naujienų, todėl jis nežino, 
kad Naujienos spausdina vienos 
ir kitos pusės pasisakymus, ko 
kita spauda nedaro.

Taigi, kaip skaitytojas ne vien 
tik Naujienų, bet ir kitos spau
dos, Naujienoms linkiu laikytis 
ir toliau tiesos ir teisingumo ke
lio, nepalūžtant.

A. Pocius

Ar esi tikintis ar įtikintas?
Ligi Lietuvių Studijų Savai

tės Londone aš, kaip gal ir dau
gelis, skirsčiau žmones į tikin
čius (į Dievą ar dievus), netikin
čius ir agnostikus. (Agnostikų 
manymu nieko nėra žinoma ir, 
tikriausiai, nebus sužinota apie 
Dievo buvimą ir bematerinį - 
dvasinį pasaulį.)

Nebeatsimenu kaip ten buvo 
Į (ar tai kurios paskaitos ar dėl 
j jos ginčų metu), kad kažkas sa- 
Į votiškai išsireiškė tikėjimo klau

simu ir tuo padirgino tam tik
rus mano' smegenų centrus: 
staiga dingtelėjo mintis — klau- 

: simas: ar iš viso vra tikinčiu i
} žmonių ? Gal tėra tik įtikinti bei 

įsitikinę? šių klausimų nerami- 
i namas, pasiteiravau poros mo

kytų studijų savaitės dalyvių 
nuomonės šiuo' klausimu. Pa
klaustieji, kiek pagalvoję, šyp- 

Į telėjo ir sumaniai nukreipė kal
ba kita tema. Pasidariau išvada, 
kad paklaustieji arba nesidomi 

parašė j tikėjimu, arba nenori gilintis 
į šį reikalą.

Nuo to laiko man vis knietėjo 
sužinoti galvočių^pažiūrą šiuo 
klausimu; ale kaip ir kur juos 
surasti?

Po kiekvieno mąstymo apie ti
kinčiuosius mano smegenyse 
vis labiau kristalizavosi mintis, 
kad tikinčiųjų nėra, 6 yra tik 
įtikinti (anglai vadintų juos 
“brain-washed”) ar įsitikinę. Jei 
taip, tai kurie vertingesni?

SLA— Išmokėjo daugio kaip AŠTUONIS MELUONDS doleri! 
tpdnradu nariams

8LA—ipdraucffia pigi austom4 s kainomis S. A neieško pelno, 
rUms patarnauja tik Mrišalpos pagrindu.

Klekrienas lietuvis ir lietuviu draugu rab 
Suxiviemjime apsidrausti iki 510.000.

— apdraudžia ir Taupomąja apdrsuda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, Hetoančia® 
aukotojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SI.A — vilkus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
>1,000 apdraudof raraa temoka tik $3.00 metama

SLA — kuopu vyra viaoae Uetuvtu kolonijom. Kreipkltėc
1 mvo apylinkė? SLA kvop" veikėim Jie Juma

< mielai pagelbėt i SLA jsjaJytt

JlNSUR^Dj

HOMEOWNERS POLICY

SURt arti Casuahy

Mutual Fedrai

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717




