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TRIPOLY
IZRAELYJE SUSIŽEIDĖ 
ELIZABETH TAYLOR- Rusai sumažins atomines raketas 

iki 162-jų, - pareiškė Andropovas
POSĖDŽIO PRIEŠAKYJE SĖDĖJO MARŠ. D. USTINOV, 

■ PREMJERAS T1CHONOVAS, ANDROPOVAS. GROMYKA

PRAGA, Čekoslovakija. — 
Antradienį ^oficialiai prasidėjo 
Varšuvos Paskto valstybių vadų 
konferencija. Sovietų delegacijos 
priešakyje sėdėjo Jurijus And
ropovas.^ Greta jo sėdėjo PienJ Urban spaudos atstovams antra-’pirmoji pagalba. Paaiškėjo, kad 
jeras Nikolai Ticionovas n uz jjfnį prane§ė, kad Lenki jos ka-j sutrenktas josios sprandas. Jį 
sienįo reikalų lei is . ne i ei jt-,jjmuose ^ar yra nuo 1,000 iki-, reikėjo apraišioti, kad gipsuotas 
Gromyka. Sekančioje ke cje sė- -qq .politiniu kaliniu. : kaklas nejudėtu ir leistu sužėis-
dėjo marš. Dimitrijus Ustino-.j _ Tai nereiikia) kad jie ilgai toms vietems atsigauti. Gipsas vas, visų Sovietų karo jėgų vrr-< . ...
šininkas. Iš viso Sovietų delega-.t 
ei joje -buvo 65 žmonės.

—- Mes siūlome sumažinti vi
dutinio dydžio atomines raketas 
Europoje nuo I 
dabar jų turi Prancūzija ir Di
džioji Britanija kartu sudėjus. ’. 
Mes tai padarysime, jei JAV ne
gamins vidutinio dydžio raketų 
ir čia nebėsiųs, — pareiškė su
važiavusiems Andropovas.

Varšuvos Pakto valstybių pa
sitarimas turėjo, -būti "Sušauktas 

' gruodžio, mėn. pradžioje,, bet 
Brežnevo mirtis.privertė .atidėti7 
visą konferenciją. Sovietų val
džia šį pasiūlymą ruošėsi pada
ryti praeitų metų pabaigoje. Da
bar suvažiavusieji • pasiūlymą;

- gales’ aptarti.. . y...;
- Pirmar sesijai: pirmihinkavo; ;

'■ J - - Jarnzelsklsh\
,. -s/ 4 T ’ ?•> - ’ ? į

Paaiškėjo,; kad Varšųvos-Pak- 
to ;
vų pirmar^ sesijaijpirmįjrinkavo 
Cenkijds. pr em j era< genė Vai t iė- 
kūs Jaruzelskis.

Iki 'šio metų į visas konferen
cijas važiuodavo generolo uni
formoje, Gęrięrdlo uniforma jis 
dalyv.avo Maskvoje, Jaltoje ir 
ki t ase Soviętų' k onf erenci j ose. 
Bet p šią- Pragos konferenciją 
Jaruzelskis atėjo ''civiliniūiose 
drabužiuose. Kiti konferencijos 
dalyviai jo neatpažino.

Rumunijos prezidentas Nico- 
lae Ceausescu pirmininkavo 
antradienio popietinei sesijai. 
Ceausescu niekad nedėvėdavo 
kariškų drabužių.

Konferencijoje dalvvavo Bul
garijos premjeras Tudor živ- 
kov, Rytų Vokietijos preziden
tas Erich Honecker ir Vengrijos 
premjeras Janos Kadar. šie at
stovai (atsivedė po kelis specia
listus.

Čekoslovakijos spaudos agen
tūra pranešė, kad šios konferen
cijos svarbiausias tikslas — iš
saugoti taiką »r išvengti atomi
nio karo. Posėdžiuose dalyvauja 
maršalas Kulikovas, Varšuvos 
Pakto valstybių vyriausias ka
riuomenės vadas.

JERUZALĖ, Izrae is.-r- Praei
tą šeštadienį artistė El’zabe h 
Taylor, bevažinėdama Jeruzalės 
gatvėmis, pateko automobilio 
nelaimėn. Jai buvo sunkiai su
trenktas kaklas ir gerokai ap- 

; daužytas kairios kojos kelias.
VARŠUVA, Lenkija. — Vi-i Sužeistoji tuojau buvo huga-

LENKIJOS KALĖJIMUOSE
DAR YRA 1,500

daus reikalų minisleris Jerzy Į benla į ligoninę, kur jai suteikta

sėdės kalėjime. Dabar jų bylos apims visą kaklą. Artistė negali 
peržiūrinėjamos. Po to, dauge- pasukti gaivos. Iki kelių apiai- 
lis bus paleisti.

Pasirodo, kad Lenkijoj pa-
šiota josios kairioji koja.

Pirmadieni ji buvo užsukusi 
pas Izraelio premjerą Menachem600 iki 162 kiek s^e^us ^aro stovi, kariai be nie- 

,;kur nieko suėmė daugelį Solida-; Beginą. Jis tuojau ją pasodino ir 
| rūmo unijų veikėjų. Kariai pa-'. 
Įleido visus suimtuosius.

Bet įtariamus lenkus areštavo

J teiravosi, kaip ta nelaimė įvyko.
Ji apgailestauja, kad jai atsi- 

’ tiko nelaimė. Ji norėjusi gerokai 
ir policija, pagal vidaus reikalų ‘ P^žinIi Izraelį. Dabar, kai kovos 
ministerijos įsakymą. Dabar šie ^baigėsi,, ji Izraelyje pasiliks i]- 
baigiami tikrinti ir netrukus bus Sesni laiką. <
paleidžiami. i _ y—~ ;

Ministeris . Urban pasakė, kad j KARDINOLAS BĖRNARDIN 
penkiems .gresia mirties bausmė,| SKRENDA Į ROMĄ
nes jie bandėruošti'pen’ersin£»*' CHICAGO? IB. - - Arkivysku- 

——, įpas Joseph Bemardin trečiadie- 
P0VILAS MARCINKUS j nj buvo pakeltas ,į kardinolus.

KARDINOLAS jjis tvarko pačią didžiausią vys- 
VATJKAN^S.— Popierius tre-j kūpi ją Amerikoje. .

čiadie'nįz';pakėTė{4 kardii^^ąllį; : dieną kard. Bernar-
dvasiškiu. ■ ' ’?*'■ skrenda į Romą, kur jis su-

— Vakar pirmbn eilėn pakel-j su dviem vokiečių kardi
tas į kardinčfliis arkivyskupas" n.°Ia*s h’ paruoš pareiškimą ato- 
Povilas Marcinkūs, clcerietisj mini*^ -ink,y klausimu. Paskuti-minių ginklų klausimu. Paskuti- 
dabartiniu metu admihistruojąsi nĮa*s , melais į vokiečių dvasiš- 
Vatikaną ir einąs Vatikano-ban-j ^jus l)llv<) daromas didelis spau- 
ko pirmininko pareigas. j dimas, kad nebūtų vartojami 

Arkivyskupą Marcinkų italai j ab>tniniai ginklai kare.
keliais atvejais skundė. Prie jo] Atrodė, kad pradžioje jie ven- 
kabinėjosi be jokio reikalo. Jiejgė pasisakyti prieš atominius 
žinojo, kad jis glaudžia? dirbo su * ginklus, bet vėliau jie pasidavė 
kitais popiežiais, buvo nuošir-.J spaudimui ir pasisakė prieš. Ru
dus bendradarbis ir šio popie-1 sai darė labai didelį spaudimą 
žiaus. į

Kardinalu tuo pačiu metu pa
keltas ir Lenkijos arkivyskupas j simas teks aptarti Romoje.
Joseph Glemp. Jis. keliais atve-l 
jais važinėjo į Romą, tarėsi su! 
popiežiumi apie lenkų nuotaikas, \ has, kad ateinančius rinkimus 
bet visą laiką mokėjo lenkus su- ’ laimės Darlx> partija. Beginąs 
valdyti, kad nenustotų vilties ir! nuleido rankas, neturi energijos' 
nepadarvtu bereikalingu išsišo- kovoti.nepadarytų bereikalingų išsišo-1 
kimų.

Kardinolu pakeltas ir Cbica- 
gos arkivyskupas Joseph Ber- 
nardin. '

j Vokietijos dvasiškius, tai da
bar trims kardinolams šis klau-

Izraelyje vyrauja įsitikini-

- Tripolyje prasidėjus šaudy
mam artilerija, miesto gyvento
jai bėga j laukus.

KALENDORĖLIS

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $156.

Sausio 6: Audrius, Syvainis, 
Žibuolė, Gaivdis, Sija, Miltenis.

Saulė teka 7:19, leidžiasi 4:35.
Oras debesuotas, šille$h!š. —

Vakar San Francisco mieste statytas Aukso tiltas sulaukė 
50 metų. Šis tiltas stiprus, bet kai kurios dalys sudilo. 
Ateinančiais melais keis sudilusias dalis. Tilto atnaujini
mas kainuos 60 milijonų dolerių, maždaug dvigubai tiek, 

kiek prieš 50 metų kainavo jį pastatyti.
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Izraelio atstovai tariasi su Libano atstovais apie 
Izraelio karo jėgų atšaukimą iš Libano, bet negali 

susitarti dėl derybų darbotvarkėj

IZRAELIO PREZIDENTAS I. NAV0N 
ATSKRIDO I WASHINGT0NA

JIS RENGIASI PRALEISTI AMERIKOJE 11 DIENŲ, 
KAD GALĖTŲ APTARTI DABARTINĘ PADĖTĮ

WASHINGTON, DC. — Iz
raelio prezidentas lenkas Navo
nas atskrido į Washingtorią 
11 dienų vizitui. Karlu su jįio 
atskrido jo 27 m. žmona Ofira.

Sekretorius George Shultz pa
sitiko porą aerodrome ir atvežė 
į aukštų asmenybių apsigyveni-, 
mo namą.

Izraelio prezidentas yra dar
inėtis. Jis buvo išrinktas dar 
prieš Begino išrinkimą. Navo
nas yra dalyvavęs Izraelio kovo
se už nepriklausomybę.

Pals svarbiausias jo uždavi
nys Amerikoje yra išsikalbėti su 
Valstybės sekretoriumi ir aukš
tais pareigąnais apie dabar su
sidariusią padėtį Artimuose Ry- 

I tuose. Izraelio politikai jaučia, 
kad jų politinė galia jau pasi
baigė. Krašto gyventojams jau 
įgriso Menachem Beginąs. Kraš
to gyventojai jį labai gerai pa
žįsta. žino ir jo pareigūnus. Įsi- 

. veržimas į Libaną brangiai Iz
raeliui kainavo. Begino parink
tas krašto apsaugos nriniisteris 
demoralizavo Izraelio kariuo
menę. Jis leulo Libano falangis- 
lams Įsiveržti į Libano stovyk
las ir leido išžudyti apie 800 pa
lestiniečių. Jų tarpe buvo be
ginklių senių, moterų ir vaikų.

Libano sentikiai krikščionys 
keršijo palestiniečiams už nu
žudymą . 60 fdlangistų, susirin
kusių į pasitarimą, žuvusiųjų 
tarpe buvo ir išrinktas Libano 
prezidentas Bašir Gemajel. Jis 
žuvo kartu su kitais falangistais, 
dar neperėmęs pareigų.

Leidimas falangistams žudyti 
beginklius palestiniečius demo
ralizavo Izraelio karius. Jie ne
pasitiki Izraelio kariuomenės va
dais. Prieš lokį gynybos minis
ter) protestavo keli Izraelio ge
nerolai. Blogiausią įspūdį paliko 
gcn. šarono ir premjero Begino 
liudijimai. Teisėjai turėjo juos

MUSULMONAI ARTILERIJA NAIKINA 
SAVO TAUTIEČIŲ KVARTALUS

LIBANO PREMJERAS KREIPĖSI Į SIRIJOS PREZIDENTĄ 
PAGALBOS KRUVINIEMS SUSIRĖMIMAMS BAIGf I

i BEIRUTAS, Libanas. — Atro- žinių, medicinos iš vakarų. Be 
. do, kad karas Libane yra pasi-^ Sirijos
baigės, Beiruto vvriausvbė taria- 
si su Izraelio atstovais Izraelio

i kariams išsiusi! iš Libano, tuo 
tarpu šiaurės Libane, Tripolio 
uoste eina kruvinos kovos tarp 
Libano musulmonų grupių. Vie 
ni libaniečiai yra vienos Sirijos

! musulmonų grupės šalininkai, 
j o kili pritaria kitai Sirijos mu-

prezidentas Hasad nepri 
klauso sunnitams. Jis priklaus 
ballaodžiams m u s u 1 monani; 
prisilaikantiems veikiančių Įsh 
tymų. J’e prisilaiko Korano fili 

| Sofijos, bet praktiškame gyven 
me leidžia Įstatymus ir jų 
kosi.

Libano musulmonai taip 
yra sunnilų šalininkai. Jie

šaukti papildomam liudijimui.*,^ 
Jie atsisakė. Jie patys nori baigti Į ■ 
savo tarnybą ir pasitraukti. Jie 
■jaučia, kad jaunimas jais nepa
sitiki.

•Be to, prez. Navonas nori pa
sitarti su Įtakingesniais Ameri
kos izraelitais, davusiais labai 
'dideles sumas pinigų Izraelio vy
riausybei gintis nuo kaimynų.

ISPANIJOS KARALIUS 
ČIUOŽDAMAS SUSIŽEIDĖ

P’ 
P? 

! suhnonų grupei. Nuomonių skir-į niausiai pritaria Sirijos sunnil
• tumai yra tokie dideli, kad palys ! daugumai, bet jie nrgali pakęs 
i Tripolio musulmonai vieni ki-• Hasado vadovaujamos alavi 
j tus apšaudo, kanuolėmis griau- . grupės.
Į na kilos grupės gyvenamus na- 
! mus, visą Tripolį 
Į elektros, be“ telefonų 
pasiliks be maisto.

Libano premjera
Vazan kreipėsi į Sirijos prem
jerą Abdel aį Kasem, kad padėtų 
apraminti Libano musulmonų

| aistras dėl skirtingų Sirijos mu- 
į suhnonų- .nuomonių, -Nežinome, 

ų ką atstikcl Sirijos prjmjera's. be!
tiek težinoma, kad Libano prem 
jeras vėliau kreipėsi į Sirijos 
prezidentą. Vazanui atrodo, kad 
preziden to pare'šk i m as a pr a m in-

?-Tų Tripolį)) musulmonų’aistras 
AŲ/Tikrovėj? 'nesusipratimai jau 
’’ prasidėjo-prieš melus. Pradzio 
*'je jis nebuvo tokie aštrūs, bei

* gruodžio mėnesį Libano musui 
j monai pridėjo naudoti prievar- 
<tos veiksnius vieni prieš kitus, o 
-antradienį artilerijos šūviai jau 
l naikino priemesčiuose esančius

,, Sirijos prezidento šalininku na
ffmus.

Musulmonus skiria dvi tiky
binės srovės; šijita ir sunnitai. 
šijitai prisilaiko senoviškai su
prantamo Korano. Dabartiniu 
.melu įtakingiausias šijitų vadas 
vra Irano valdovas mula Cho

paliko be 
ir netrukus

Šar k al

Keisčiausia, kad patys siriji 
čiai turi skirtingas nuomon 
apie Korano interpretavimą, b 
jie vieni kitų nežudo. Tuo tarj 
Tripolio musulmonai yra da: 
karštesni ir tie nuomonių sk 
tumai verčia juos žudyti v:< 
kitus. Nėra tos dienos, kad r 
žūtų keli Libano musulmcr 
dėl skirtingos Sirijos sunn 
politikos.

Prie nesantaikos prisideda 
faktas, kad prieš du metus p 
zidentas Hasadas pasiuntė S 
jos karius ir išnaikino vieną 
kybinę sektą, prisilaikiusią 
nų tikybinių papročių.

Tripolio gyventojai 
kad Sirijos kariai būtų 
Bei sirijiečiai neišeina
no. kol Izraelio kariai nebus 
šaukti. Izraelio atstovai nori 
Ivarkyii savo santykius su 
bano vyriausybe, sutvarkyti s 
lų klausimą, o vėliau at-ai 
savo karius iš Libano.

nenc
Liba

ŽENEVA. Šveicarija. Ispa
nijos karalius, aptaręs valstybės meini. 
reikalus ir perdavęs valdžią dau-i Sirijoj tikybiniai skirtumą’ 
giausia balsų gavusiam socialis-’ yra truputį kitokie. Didelę Siri- 
lų demokratų partijos pirminin^j jos musulmonų daugumą suda- 
kui Gonzalez, nutarė išskristi i ro sunnitai. Ji? nėra did>.ii fana 
Šveicariją ir pailsėti nuo didelės ’ tikai. Jie siunčia va .kus į mo 
politinės įtampos. I kyklas. KoVaną laisvai inlerpre-

Praeilą pirmadienį jis :šva-i tuoja, mokosi švaros, mokslo 
žiavo į Gslaad kalnus pačiuži- ? 
nėti. Ten yra visi įrengimai, ga-Į 
Įima labai lengvai leistis sniegu 
dengtomis pašlaitėmis. Karalius 
Juan Carlos yra geras sportinin
kas, moka ir mėgsta č> .ožti, bet

i(šį karią jam atsitik-, nelaimė.

Oficialiai nepaskelbta, ka>p jis 
susižeidė, bet Šveicarijos laik
raščiai sako, kad nelaimės metu 
jis susižeidė papilvę. Jam buvo 
suteikta pirmoji pagalba. Jį ap
žiūrėjo Ženevos gydytojai. Ant
radienį jis buvo nuvežtas į lėk
tuvą, kuris jį nuveš tiesiai į

• Madridą.
Karlu su juo buvo ir jo žmo

na. karalienė Sofija. Ji visą lai
ką buvo su karaliumi, o antra
dienį ji grįžo kartu su juo į 
Madr dą. Ten karalių dar kartą 
apžiūrės gydytojai specialistai ir 
padės atgauti sveikatą.

— Japonijos užsienio reikalų 
minisleris atskrido į Boną, kad 
galėtų pasitarti Japoniją-Vakarų 
Vokietiją liečiančiais reikalais. •

— Nancy Reagan pakvietė 
raelio prezidento žmoną tre 
dieni užsukti i Raituosius 
mus ir pabūti kartu su tre 
dienio svečiais.

— Manoma, kad Libano 
riai įsiverš į Tripolį ir alini 
musulmonų didesnius gini 
Kanuoles paliko pak - tinicci:

— Izraelis patyrė, kati S 
tato naujas raketų bazes.

11

-:>v

Georfe Shultz
e Shultz turi daug darbo j 

Valstybės departamente, bet protokolas jam liepia 
sulikti atvykusius kitų valstybių aukštus pareigūnus.

Jis turi viską mesti ir skubėlįl-.aerodremą.
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“MAŽOJO BIZNIO JCTIS”
> 19 d. C.iicaao Sun- 

ę’i.y Tribure (žurnalo priede) 
puslapi'us p-skvrė Valentino Ra į 

njų ^prašymui ir jdė-; 
bn tas Ramonių še!-'

G/.LERTJA WOODFIELD 
MALL

Vai. Ramunių savo bizni ati
darė Woodfield, Ill., pasaulyje 
didžiausiame prekybos centre, 
kur Qhicagos mieste pačios ge-q: nuotraukas.

Mūsų visuomenė gal mažiau \ riausios krautuvės turi savo bT^
GIMTADIENIO PROGA-PAGERBTAS DR. ADOMAVIČIUS

FIUĮV fA§AVį¥JĘ

težinojo apie Ramoniųs, kurie 
po karo emigravo į Venezuelą 
Caracas mieste 
znelps 
rasis 
baigęs 
rafčiri 
n okėsi

Su Valentinu Ramoniu pirmą 
kartą -ųsitikaų “Naujienų” ras 
tinėje. Kiek atsiųienu, keletą 
karikatūrų ii’ “Naujienoms" nu
piešė M urns besikalbant, aš už
siminiau. kad karikatūros 
aštrius dantis. Dėl jų ir aš be
veik buvau įklimpęs... Nuo b 
laiko Valen|nns karikatūrų ne- 
bepiešė. Su Ramoniu ilgą laika, 
nesusitikau tik žinojau, 
aijurgė su aktorium 
PricO-Stasrs r. atidarė

šeima iš Vene- 
atskėmį Chicagą. Jau- 

Valentinas yęnezu^kj^ 
gimnaziją, vietos la^H- į 

piešė karikatūras ir šiaip i 
męno dalybų.

kad su
Vincent

’ North
Michigan Ave. meno galeriją 
sdtrame aukšte. Perą kartų ten 
.••itbuvaii. bet Valei tino tuo tar 
pu nesutikau, radau Price. Auk
štas vyras, pakirptais rusvais 
ūsiųl aįs. Jįš' mane;, pašveikiru1 
ivįj^p^atė' kelis tsayc .klientės ’ 
Galerija Vųvo gražiai sųįyąrky-į 
iš; erdvės ’puvo Uėk(‘kąd<pef v;-' 
durį buvo sienelė, kur iš 'abieju 
ru-įii buvo užpildyta tapyba, o 
kįįose sienose gausu ■ grafikos 
ėtjrĮju.

•Vėliau sužinojau, kad Raino- 
njs turi nuosavą g įlei iją Chica
go* priemiesty iJ Glencoe. 197? 
metais ’š Glencoė savo biznį 
pakele i Woodfield Shopping 
Mfili, Glencc? buvo pssiturin- 
čitįjų žmonių. miestelis, tai Ra- 
mortini keletą metų vertėsi par
duodami litografijas ir tapybą. 
V<il. Ramonis sako: “Aš panąu- 
dojąu savo santaupas Glencoe 
galerijai atidaiwti, atidariau su 
mažai pinigų, tr-i buvo paprastai. 
Nupirkau paveikslų daugiausia 
pagal susi atima. Dailininkas 
nėgavo pinigų, kol aš jų negavau 
iš pirkėjo. Išnuomavau krautu
vę tik už ?200 dol. mėnesiui, bet 
Įrengimas kainavo $1.090. Su 
levu mes sutvarkėme galeriją’ ■

nį. Jo galerija tada turėjo l,50i) , 
meno darbų. Jis pirko paveiks
lus iš dailininkų, nes turėjo ge
resnį pasirinkimą. Bet po kiek 
taiko, ' tyuocįfięlęį Ąįall’ biznis 
pradėjo mažėti. Ro metų 
ten atŠirac’o kitos penkios gale- <

. rijos, sako Rąrnonis. Tada žmo
na ir jis, tarėsi su Joliet Mali 
viršininkais dėl atidarymo ten 
galerijos. Rmaonį įtikiifėjo, kad 
Joliet Mali būsiąs geras biznis, 
ir jis reikaįavc 1,000 kėtvirtai- 

: .iv pėdų ploto, b iš banko 
$85,000 paskolos galerijos įren-

? rimui. Parirašė 10 metu, sutartį 
(Teasą) ir 3,000 dol. mėnesinės 
• .varins už tą plotą. Bet dide- 
!ės vi’Jys dingo, kaį Joiietą pa
kėtė didelė recesija, tada jo biž’

* T "*
• us i 'kai sumažėjo Išlaidos cia- 
; -o.; dtA?:-Tiė$ i£. d'degnėsi o ban

kui už paskolą reikėjo, mokėti 
?4ti‘. 1W1 m. Ramonis atsidūrė 
iit’elėje bėdoje. Be kitu skolų, 
įeikejc ir savo namo tnorgičių' 
atmokėti.' • r; , 
. Atsidūręs skolose. Ramenis ati- 
ra- ė, nedidele galeriją Chicago .

ąe Pipers Alley; šiaiir'nėjė' mies
to dalyje Wells gatvėje, tikėda
masis a kreipti dėmesį dango 
reižiuosė gyyeuanč;ų pasiįurin- 
ėiu žmonių, džiugiausią biznie- 
i'i ir pręfetsionaJĮu. Bet, Piper- 

Alley nebuvo geresnė už'Jolie- 
>ą.

'Žmona Lili Įstojo Illinois Me
o' cal Training Center. Inc., o 
jis pat- pradėjo studįjuotį Com
puter Programming. 1982 m.

: sausio mėnesį Piper’s Alley ga- 
ki'ia likvid;-' o. nes ’.-eapsimo- 
’:jjo sėdėti t išči(>'e krautuvėje 
ir laika gaišinti

Rąmoniai Valentis, žmona 
LIH i:' dukra Vicky pradėjo nai:- 

‘j? gyvenimą, bet niekad neuž- 
rnirįiąs įsigyto plataus patyri
mo meno versle, pasakė Ramo- 
^is. kad menas gražus dalykas, 
bet negali jo valgyti. Nuo sa
vęs linkiu p. Ramoniui sėkmės 
naujoje profesjoje.

' . M SHe:k^ kyti.
n - - '

V<>.
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EVAPORATED
milk:__ _

Blue Cheese Mold

iuę4-sflie best party 
rich in flavor, look like they 

ttourfrto preparetnttxarr 
be made irf advance with 
no laat-minute attention.

This Blue . Cheosr- Mold 
meets ail tį6i^ 9 vat‘Heat ions. 
FvaporMted1 {4hHk* makes it 
«r*aniy smooth *- easy 
spread on crackcn

Alvyda L. Sodyboje gruodžio 
19 d. įvyko prieškalėdinis* p°- 
p?ete< pažmoays, kurį atidarė 
be: pravedė pirm. dr. J. Adoma- 

■. vičiiu, ir tradiciniu Kalėdų, 
švenčių proga tarė pritaikintą Į 

i prasmingą žpdį. <
Programai išpildyti atvyko V. 

D. šaulių rinkinės cbęęąs, ve
damas niuz.
perpildytoje
sugiedojo’Kalėdų giesn^eŠ: 
kas gimusis, Guli

tikę, kad" ąutarė susilaikyti DUO 
girtuokliavimo, būtinai apginti < 1 ♦ X a** ~ • A

ię operacijos blo 
gydyto- 

pęopmtį ligoni- 
- įa pasirodo esą

|r sakini, nętgi tiesia pa- 
sveĮuipimui rauką! Tai trukdo 
gyvenimą. neįgkĮeįą būti vie
nam. arbą tęn£a yriškai nuo 
žmonių" užsidaryti.

Blogiausia buvę Izraelyje, kur ", .... -’'/mb'cf įmones nuostabiai mėgstą fn- 
■ □ I mus, domisi artistais, diskutuo- 

į -a filminius rankraščius, pasta, 
j tymus kritikuoja produserius. 

direktorius ir artistus. Vieno fil
mavimo laiku Izraelyje jis savo 
mažutį motociklą la:kė virtuvė
je ir staiga išvažiuodavo iš kie- 
mo, pu?ės labai greitai, kad nie- 

ąępastej^etil- Taip kartą su 
|m^ęa ’Joaęnę Woodward (ži
nome, ji tai p pat labai garsi ar
tistė, filmų žvaigždė) atsirado 
parke nakties metu, ramiai vaikš 
finėjo. Staiga pastebėjo aplin
kui gal vora šimtų žųimjyį yaįkš 
tinėjančių draugė su jaų>, 
žin kas iš^iprošė Joanne Wood
ward parašą. Tuoj iš kažin kur 
susidarė gal trys šįmtaį žmonių, 
visi norėjo paraše ar dviejų, iš
girst nors žodį. Teko šauktis 
policijos apgynimui.

Imdamas naują rolę filmui, 
Paul Newman nori vietoje su- 

; sipažįnti su filminio turinio ap- 
Lnka. Prieš filmuojant “Hud” 
jis važiavo į Texas, ilgokai gy- 

. yenc tarp kaubojų, iš jų mokė
si kaubojiškai vaikščioti, kalbė
ti, vjrvę gaudytį gyvuli, balno
ti žirgus, jodinėti ir kaubojiškai 
keiktis. Panašiai ir su kitais fil
mais.

,,, Ir štai, jau suėjo 30 metų Paul 
: Newman filminiai veikalai- . ’ r.l i i o 1
, ganą spalvinga, atnešusi didžiau 
šių laimėjimų, vaidybinės pa-’ 
garbos._ Vieni įę.ano. jis jau dau
giau filminiu aukštybių nepa
sieks, ar Bent neviršins jo atlik - 
tujų vaidmenų. Bet jis mano, 

s “pats gerumas ateityje”. A -
uosprendis

Tokiu pavadinimu paskutiny
sis Paul Newman filmas, turin
tis vainikuoti jo filminę darbuo
tę, laimėjimus Angliškai “The 
Veidict”. Paleido Twentieh Cen 
tūry - - Fox, Hcllywood’e. Di
rektorius Sidney Lumet. * Be 
Pav.l Newman, pagrindiniai ar
tistai — Charloth Parppling, 
JacK Warden. James Masson.

Paul Newman vaizduoja gir
tuoklį advokatą. Jis retai gau
na bylų, retai eina jų į teismą

Panl iNeynngn 3^ mitu ft/muns-j 
, ir jo “nųojipreiįęįis” 
I . "i

Viri filmų <ųūiėt< jai žino Paul 
[Newmąną, kaip pasaulinio gar- 
f so filmų žvaigždę. Jo odreiiį 
i gedėtų nemaž? gražių sakinių 
I štigalvoti Ypatingai merginos j . . aL . T ■ . I mus, domisi artistai; ir moterys džiaugiasi, -
nros pa■ raukius, viliojančias ir J 
nęt swesiai mėlynas jo akis.

f T^ks vyas ir mėlynomis aki- 
' mis..

. Jaunvriėje Jani Newman vi- 
siŠkąi nesalvoįęs būti aęti^U. 
Pragyvenimą pelnė pąrdavine- 
uar.iąs šį bei tą. Galvęm baigti 
universitetą: tapti vąidyfįgs 
ky toju. Lankė Yale dramos mo
kyklą. Gavo pas; rodyti televi
zijoj ‘You Are There” ir “Dang. 
?r”. Sakytume, nei šię, nei to. 
Laimės dėka Warner Brothers 
Filmų studija pasirašė penkiems 
metams sutartį ir jam teko vaiz
duoti graiką vergą filme “The 
Silver Chalice” (Sidabrinė tau
rė). Filmas neturėjo jokio pa
sisekimo. kaip sakoma, “krito 

; veidu ant žemės”, o Paul New
man jį vadina blogiausiu filmu 

i penkiasdešimtaisiais metais iš 
, viso.

Paprastai po tokio nuopuo- 
■ baigiasi filminė pakopa, tenka 
dairytis praktiškėsnių. užsiėmi
mo. y.ėl sužibo jam. laimės švy
turėlis. Ekęaiįuosę blizgėjo; fil
mai su -ifąuĮf Newman :.--“Sūtch 
Cbssidy aiidžthe Sūhdance-lSd”, 
:‘idarpęr”, ’.tŠJie- Seng Hot‘Sum- 
meęt’ž ‘ ‘From the 'Terrace?. .Norą 
męnkai pąsirgiškė. “Exodus”, bet 
buvo plačiausiai išgarsintas^ nes 
tai grynai žydiškas filmas.'rĮdo- 
mus “The Hustler”. Toliau 
jHtį’, “įvęet Bird of Youth”, 
“Ą New Kind. of Lo\\e”, “Torn 
Curtain”, “Cocl 'Hand Luke”.

Pįačiai ir pelnytai išgarsėjo 
Filrui “The Sting” ne vien jo 
paties įtikinančiu dalyvavimu, 
kiekį ir yjsų bendru; sodriu pa- 
•ireiškimu, Įdomiu, patraukliu, 
gerai. suraizgytu rankraščiu, 
priedo (labai didelis priedas) 
puikia muzika, žiūrovus pake
liančius aukštyn.

Didžiūlitįs pinigas kainavęs 
“The Towering Inferno” vai-p- 
da\o amerikiečių ’dangoraižio 
gaisrą, dramatišką užgesinimą. 
Siame filme ir.<n buvo visuoti
nė, gerų artistų, talka. Pagrin
dinius dalyvius filmas pakėlė 
aukštyn gal visa pakopa.

“Slap Shot.” nieko išskirtino. 
‘Absence of Malice” sprendė 
.domias -pwidos žmonių atsako
mybe-, jų raštų galybę. Savo
tiška parodija, nes Paul New- 
mann kiek Įstengdamas vengia 
spaudos, nenori kalbėtis su ko
respondentais, redaktoriais, lai
kosi išdidžiai, tarsi gyventų ne
pasiekiamoje Olimpo papėdėje.' 
lik gailestingai žvilgčiodama-; 
žernv.i. Per daug išrirus.

Betgi jisai teisinasi, kad iš- i 
pcpuiiarčjus gauna daugybė-; 
rankraščių, siūlančių paimti J 
vaidinti. Daugeliui reikia atsa
kyti neigiamai, kb jis /nenorįs. • 
Dažnai afigailestajijsu kad nėga- į 
Ii ramiai vaikščiąti- gatvėmis, ne- į 
trukdomai žiūrėti į langų vitri
nas, rinktis iš maisto krautuvių 
obuolius ar sūrį, paskaityti vy 
nę ^unkose įrašus. Vos kur nors

Ki vai ytė.s sveikais I .-vstcjįuę, bematant aplinkui ren 
patiekalais. kiši žrpn^ė< pradeda kuždėtis.

Korėsp. v. S. smaiįžįškai žiūrėti, nori išgirsti

d/eną, Piemenėliams, 'pritariant 
visiems susirinkusiems.

Po to choras harmoningai iš
pildė g«esmes Berneliai kelkit, 
Tyliąją .naktį įr kit. Choristai. 
M. Ėarienė, M, Radzevičienė ir 
J. bpackąuskas gražia: pasirodė 
su eilėraščių deklamacija. Nu
skambėjo choro dainos: Lietuva

j. Mačiūno, kuris Į brandi, Miškas ūžia, Už Rase.-
• »• . - - ’-ž i .. į, *" . -svetaįn.ė^ę gražiai [ iiiip Vasaros naktys ir Tupi šar- 

SĮyęi- ka. Netrūko,"pulslikos katučių... 
‘šian-i

V

Dr. Jonas‘AdomavĮčiųs aiškina lietuviams, kaip 
peikia, patiems prižiuręti savo sveikatą.

.T'-;' ~ ‘ • Šioji dieną sutapo, sų Alyudo
pirmininke ir Liet. Sodybos 
tremtyje atkūrėjo, nųsipėlnuslo. 
jo jos vadovybei, žinero visuo
menės geradario~dr. J. Adoma- 

gimtądieniu. tad visų

BĄLZĘKO MUZIEJUS

pasiiivią .apie mokslininką Ed
mund Burke, tema 1638 m. Ang-.l \’čiaus 
lijcs revoliuciją," 1776 m/Ame-j kartu buvo sugiedota Ilgiausių 
likos revolitic5ja ir 1789 m. Praia. Metu. Šio choro seniūnė A. Kir.. 
cūzijos revcliucuaL Suraitys prof vaitytė iteike gražų gėlių bnkie- 
Peter J. S tanlisf Po oaskaitos • ta. o A Iv - - . ’ » ♦ V f- t- •’ ’ l •seks, paklausimai &• diskusijos, j tarė šiltą sveikinimo žodj sole- 
Visuomenė’ 'K”ięčiirmi atsilan-j nizantui už atliktus didelius 

darbus, vertus pagarbos bei dė- 
kingnmo. Lydintieji plojimai 
rodė visas publikos pritarimą 
ši?; dr. J. Adomavičiaus užtar
nauji pagarbai.“

Choro vedėjas muz. J. Mačiu
lio, savv žodyje su apgailestayi- 
iiiŪ pranešė apie* mirtį choristo 
šaulio a. a. Mykolo’Įėdukio. Bu
vo uasįmelsta. .11’AlJo pirm. dr. 
J. Ądornav:čius padėkojo vi- 

j Jėnti suJrinkumęms. o ypač 
šaųltų chorui už įšp'ldymą pro- 

i gįainos. palinkėdamas visiėms 
džiaugsmingų šv. Kalėdų ir lai- 
hiingu Naujų ^^4-

toast. While elegant turned 
out of airing mdldf you Wight 
try chilling the mixture ill a 
crock for variety. _ \ •

The. flavor star is crumbled, , 
blue cheese*, accented by ’a'S’^ 
combination of mayonnaise, 
chili sauce and km on juice. ' ' 
Evaporated milk helps blenĄ 
the flavors together^ aid adds 
the superior Uxtute. v

If you usually think of . - • 
evaporated ilnik ohly for pies 
and candies, xthis recipe will 
illustrate how versatile the 
product* c£n t>ef For 'soups 
and chowders, sauces and 
gravies, casseroles and rqeat 
loaves, evaporated milk k<*pt 
on the shelf can add ere?m- 
iness ė nd richness to so many 
d ishes.

Blue Cheese ^fold , ’ 
4nveloį>es unfavored 
’gelatin ’ * - ‘ ,

cdp water ‘ *
lablei|>uon sugar 
cups rflaVonnaise 
Cup chili shuęe 
cup lemon juice 
tall can (13 fl or.) S ’ t ’

PET Evaporated NUlk 
cup crumbled blue * , 

cheese ♦.
cup finely chopped

1

2

1/2 
1 

1« 
2M 
1/4 
■’ 1

U3

1/3

Sprinkle gelalin <wer Watet 
>h itoaE saucepan. Slir m 
su^ar. Hoof ov^r low* until 
flisBohreo. Combine may on* 
naifc4 čhih <atK', lemon 
kif la t bi 'and eiapoRited milk. 
Heal uMif JmbotnlTStir* in 
blue efieese and*celery. Pour 
1 n t c. cdLdi. 6 <upcifMU mold. 
ChlH of til firm. Makfa 6 to

> sekret.'A. Kevėža

smogi M. Bosie
Hės i

moots

r.ės vądoyyb 
katalikai dvasininkai — sutinka 
sumokėti beveik ketvirtį milijo
no dolerių, kad nereikėtų eiti } 
teismą, kad nesudarius žalingo 
garse per spaudą ir visuomenė- 
jfe. Juk mirusio neprikelsi.

įsiveliama į ištisą eilę keis
čiausių kliuvinių. Pagaliau jis 
laimi net daugiau, pegū norėjo.

tįp įK ^auS neitikė- 
t in urnų. Paeiliui galvojant ne 
visa galėjo būti taip, kaip’ pa
vaizduota. Net pats advokatas 
(Pąųl Newman) ' nėra'"pakanka
mai įtik trvmtis. nei įtikėtiniau- 
riąi vaidinantis, nei pilnutėliai 
Įsijautęs, įsigyvenęs.' Rankraštis 
per daug sulaužytas, kad išeitų' 
vientisas.

Bet Paul Newmąn sako, kad 
jam tas filmas kaip tik labai pa
likęs (panašiai kalba beveik visi 
artistai, norėdami sukelti žiū
rovu ii kritikų dėmesį), nes, jo 
vaizduotas asmuo buvęs keiste
nybių rinkinys, viduje bijąs, al
koholikas, visad stovįs ant griū- 
nančios viršūnės, perimtas' pa
nikos, netikrumo, norįs laimėji
mo laimės ir pripažinimo var
dų, kas nėra visai lengva, bet jis 
vaidybos ir filminio veiksmin
gumo laiku turėjęs vidinį pasi
tenkinimą.

Paul Newman “The Verdict” 
ilmo užvertė paskutinį lapą to 

filmo, bet jokiu būdu ne filme 
plačiąja pmsnte. Ji neilgai tru
kus vėl matysime jūdaneg^re 
ekrane, o jaunesnės, ig^^jės.'ir 
gerokai pagyveiK^^^^aotėfys, 
bet dar tebeturinčios 'kibirkšties 
jausmuose, tyliai vilsis žiūrėda
mos i mėlynas Paul' Newman 
akis, naktį slapčiomis susapnuo
jančios... O gal...

NĖRA KO- BAIMINTIS
— Negaliu išeiti už Stasio. Jis 

netiki į pragarą — skundžiasi 
dukra savo motinai.

— Nesibaidyk! Kaip tik susi
tuoks su tavim, tai greitai pa
keis savo pažiūrąs ’ 
motina.

— Svarbiausias mūsų kauluo
se ir dantyse mineralas yra kal- 
ciumas. ' - -

atsakė

PQĄ CHCMSM MOWTVMT



M CELŽIN1S

MINČIŲ TĄSA
(Tęsinys)

Ordino didžiojo magistro 
sapnė priesaika buvo duo
bk Lenkijos karuliui, tei ne 

ižiajam Juetuvovs kuniga'.kš- 
ii... Lietuva kare nedal. vavo 
Toninės (1466) ta-E a nieko 

laimėjo... Lietuvi:i praleido 
antrą progą... Ir vėl 1525 m. 
okuvos sutartyje tarp Lenki-

ir Ordino Lietuva nedalyva-

To siekia komunistai ir iš to- 
,, kios versmės naujo mokslo sė

mėsi dr. Balys, čia norėčiau pa
klausti:

Ar Tamsta, gerbiamas dakta
re, buvęs nepriklausomos Lietu
vos dviejų universitetų profeso
riumi, besiremdamas bolševikė- 
lio Dundulio mokslu ir publikuo
damas komunislišikas istorines 

I išvadas, nejaučiate, kaip Tams
ta ne tik save, bet ir visus trem
ties lietuvius akademikus nuver
tinate ir nužeminate?

6. Dėl tų lietuviškų 
“imperialistų”

Pasirodo, kad dr. B. iš plunks 
Į nos lengvai teka žodis “imperia- 

rn-mis vsttuią l jc Cih" j rp.ą žodį jis pakartotinai
- a.dąi jįa seni, senai žino- j juR^ia su licĮuviaiS) sav0

■ J ais-dniinas jra nauja’> {tautiniais. Nežinau, ar asmenis, 
erpretacija yra- rnauja, pasi-

- : si skaitytoją įtikinti, kad 
• .autui ne viskas sekėsi, kad 
s nepajėgė kad (po Žalgirio' 
^pasiekęs galutinės pergalės,

? jis nieko nelaimėjo, negalė- 
. praleido, ir vėl nieko nelai

mėjo, nedalyvavo, nedarė žygių,’ min0 
ic-ko negavo. Vienu žodžiu — i

- !melai yra taip išrikiuoti, kad jų 
ilcrprctavimu lengvai nuverti
em! ir sumenkinami Vytautas, 
a Lietuva ir jo laikai.

Akademinis maskolbrrnis 
Iš kur mūsų dr. Balys pasisė-

L ė ne d m

ū'i
I

v

■

m

iajuiuvos Žemes ūkio akademija

Nieko, jis nenoromis at
sakė policininkui.

— Kaip tai nieko?

I rialįslu, ne. visai n:'. Anie, tie, 
j jie tai yra imperialistai, jie “ap

gaudinėja patys save, suvedživ 
,a lengvatikius ir puoselėja tus> 
•ias viltis”. Bet jis, kartu su h 
Būga. A. Saliu, Z. Ivinskiu.ir J.
Jakštu, "rimtai pažiūri į istori- Į 
jos eigą”.

7. Lietuviai ir Rytprūsiai
Savo “Istorijos 

4... .. ., ,n.>, v,,™ i •• straipsnio antrojeNaujienų 19ol.XlI.30 d. jis ‘ J
rašė 
visų nustebimui, Bielinis buvo 
pats didžiausias imperialistas”. ;

Ir vėliau, 1982.V.27 dieną jis} 
“Naujienose” vėl rašė apie im- 

, v i perialistus taip: “Taip elgdamie-
r.ie to.-oos išminties? štai, lis pals . .’ ■ ' ! si musu imperialistai tik apgau-
pasisako taip: "Visa tai rimtai 
ir įtikinamai išdėstyta Sorbonos 
auklėtinio prof. dr. Bronio Dun-

kurie siekia apjungti savas, se
niau Lietuvos valstybei priklau
siusias ar lietuvių apgyventas; 
žemes, galima imperialistais va-Į 
dinti? Tai toli nuo moksliškos. ’ 
“imperialisto” definicijos. Bet - 
tegul; palikime prie dr. B. ter- ir Politikos

NIEKAS NEMUŠA LIETUVIO, 
NEPAJUSDAMAS JO SMŪGIO

į galvą, tai nieko neatsimenu.
— Tai tu vienas juos visus tris 

paguldei? vėl paklausė poli
cininkas.

— Nebeatsimenu nieko... — 
kartojo Gregas.

Atsirado ir amhulancija. Ant
rieji du pradėjo rodyti gyvybės 
žymių, bet pirmasis ginėjo, kaip 
pagalys.

Policininkas priėjo prie pir
mojo, gulinčio šalia pliauskos. 
Pasuko galvą. Visas kruvinas, 
kraujas bėga iš burnos.

šitą tu galėjai užmušti, — 
tarė policininkas.

— Nieko nebeatsimenu... Kai 
Lai 
i,:

versiteles. Jeigu kas paklausta, 
kodėl jis savo kambaryje turi šią 
iškabėję, tai Gregorius atsako, 
kad lietuviai turėjo savo univ r 
si tetą prieš 100 metų, tuo tarpu 
rusams reikėjo mokytis ištisus 
10’3 metų, kol Rusijoj buvo 
įsteigtas pirmas universitetas.

Jeigu kas šios svarbas dar ne
supranta, tai Gregas paaiškina, 
kad lietuviai turi daugiau tikrų 
žinių, jie ilgiau mokėsi negu ru
sai. tuo tarpu rusai jėga paver
gė Lietuvą ir nori primesti lie
tuviams savo žinių stoką.

Kazys Sinkevičius

KALBOS KAM!

dinėja patys save ir suvedžioja 
lengvatikius, puoselėdami tuš- 

, , . , , . čias viltis.”duho veikale, kuris moka istori-1
• -i « i • * 1 — «•.nius faktus analizuoti”. | Visai neseniai. 1982 m. rugsė-į
Ir antrą kartą dr. Balys taip į jo 8 iki 13 d., jis, pavadinęs “Im- 

Lyloja: Lietuva kare nedalyvavo I perializmo liga”, atspausdino 
ir Toninės (1466) taika nieko | “Naujienose” keturis, specialiai

Tokia yra prof. B. j lietuviškus patriotus koliojan- 
čius straipsnius. Ten jo broliai 
.lietuviai -yra protiniai ligonySj

nelaimėjo.
Dundulio išvada.-’

Ir trečią kartą jis reimari 
Dunduliu taip: “j
Lietuvos feodalinė vyriausybę 
nedarė žygių atgauti Klaipėdos 
krašto ir kitu vakarinių Lietu- 
vos žemių—rašo prof. Dundulis.-’

Dundulis, baigės Parvžiaus7 O 4. ♦/•

akyse pasipylė kibirkštys, 
nieko nebeatsimenu.. — a 
no Grcgorijus. >

Trys ambulancijos vyrai ats>- 
j mšė neštuvus, įsirito “pagalį”. 
Vienas pražiodė, ištraukė liežu
vį. “Jis pats prakando savo lie-

o 
o f.

Kaltas prieš ką

Turime <Li alvern: 
prieš ką, ar nusikalta ’ 
rą iš jų vartoti? Spuxloj
daine kartais parašyta nusikalto 
prieš ką. Pvz., vaikai nusikalsta 
prieš savo tėvus. Bet čia reikia 
vartoti naudininko linksni: nusi
kalsta kam. Vaikai nusikalsta 
savo tėvams.

Kame reikalas. Kame 
las lietuvių k. nevartotinas. Vie
toje kame, vartojame koks rei
kalas, kokia priežastis, k-s yra. 
Pvz., Kame reikalas, kad jis lai; 
ilgai neatvyko? šj sakini i 
rašyti: Kokia priežastis 
yra), kad jis taip ilgai nėrė

Kame dalykas (teks pat, 
_iys), kaip ir kaine reikalas, lie 
tuvių kalboj nevartotinas. (Ka 
me dalykas, ko jūs čia pešatės'
— Kas yra (kokia priežastis), k( 
jūs čia pešatės?).

Kame kaltas. Kameras čia kai 
tas? Turi būti: Kuo aš čia kai 
tas (nusikaltęs).

Kas dėl (nevartotinas). Ka 
dėl -jų nelaimės — nieko negii 
dėjau. Rašome:. O dėl jų ne'.a 
mes — nieko "negirdėjau (api 
jų nelaime).

Kas liečia — o dėl. Pvz., Kt 
liečia mane, jūs nesirūpinki 
T.b. O dėl manęs jūs nesūri 
pinkite.

Kas link (nev. vertinys) - 
kilm. Kas link piktumo, jis tiJ 
rai piktas. Rašome be kas liii
— Piktumo jis piktas.

Kartas nuo karto. Geriau va 
loti retkarčiais. Vietoj kas tai - 
vartoti kažkas (Kas tai jam a 
si tiko-= kažkas jam atsitiko).

Kažkur tai — vartoti be tai - 
kažkur, kažin kur (’Kažkur t 
išėjo — kažkur (kažin k u: 
išėjo.

(Nukelta į penktą puslap

nespėjo, nes Gregas juos 
•»uldė...

Nosį pro duris iškišo Kėmar-. .* F . . i - t- zuvl , Lare.to vedėjas. Jis nieko nesakė. Jis . ,. . . . i .»J .... Vienas policininkas išvažiavotiktai klausė pasakojančio sar-l... . , . • .uF J , j ligoninę, o kitas du vagilius
j Įsisodino į policijos automobilį.

Vienas bus teisiamas už vogimą 
ir už sargo sumušimą, o antrasis 
tiktai už vogimą.

Policininkas ilgai neklausinė
jo Gregorijaus. Jis višą laiką 
kartojo, kad jis nebeprisimena, 
kas atsitiko. Bet jis labai gerai •- 
prisimena kelias kibirkštis ir nvs 
daugiau nieko.

Gydytojas liepė užeiti už po
ros dienų. Jeigu daiktai atrody
tų dvigubi, tai liepė ateiti anks
čiau.

Raštinės tarnautojas, dar po
licininkui neišėjus, atnešė jam

Į $25 čekį. Jis pasižiūrėjo Ir pa
klausė: i

— Už ‘ką man duoda šį čekį?!
— Nežinau, — atsakė tarnau-- 

toajs. — Man padavė ir liepė ati
duoti tau. Manau, kad už trijų 
vagilių sudorojimą.

Gregorijus r čekį gražine ir 
pasakė:

— Aš neimu čekio, jeigu ne
žinau, už ką jis mokamas. Pa
dėti vagilius suimti buvusi ma
no pareiga. Jeigu jis nori parei
gingiems tarnautojams daugiau 
mokėti, fai čia jau kitas reikalas.

Visa Atlanta Žino, kad Grego- 
rijus yra lietuvių kilmės, ta kad 
lietuviai . yra pareigingi. Savo 
kambaryje jis turi 'iškabą, kuri 
turi didėliais skaitmenimis 1579. 
Apačioje pasakyta, kad tais me
tais buvo Įsteigtas Vilniaus uni-

(Tęsinys)

Tuo tarpu iš krautuvės išlin
do policininkas. Paskui atsirado 
ir antrasis.

— Kas čia atsitiko? — klausia 
policininkas.

— Nieko, — atsakė atsistojęs 
sargas. — šie du norėjo pavogti
šias televizijas. Jie jau išnešė iš — Kas 
krautuvės ir rengėsi išvežti, bet Grego policininkas.

Grigorijus juos visus 
greitumu paguldė ant i

i

go, kaip 
tris žaibo 

i žemės.
4.D - i <-■ i . i dr. B. pavadino Reik pasakyti, kad tada, ■ _ .Rytprūsiai , mus

“Lietuvių” ir ‘•Rytprūsių” sąvo- 
■ ku sugretinimas. Juk sąvoką 
“Rytprūsiai” yra palyginamai 
naujos datos.

Vokiečių ordino užkariautos 
žemės, ir Did. Lietuves pasienis, 
iki 1525 m. buvo Į konitūrijas 
padalintas. Komtūrija buvo di- 

į dokas žemės plotas, kuriame 
stovėjo ordino pilys, vokiški 
kaimai, o kur-ne-kur ir miestas. 
Komtūrija valdė komtūras, or
dino pareigūnas, iškilaus rango 
riteris. Jo žinioje buvo ir autoch
tonai lietuviai/prūsai; vieni kie
tos baudžiavos subjektai, apgy
vendinti aplink vokiečių sody- 

I bas, kiti — laisvi, pasislėpę miš- 
į kuose ir pelkėse, kur jie me- 
i džiojo, žvejojo, šienavo ir bites 

kopinėjo.

Ir šia proga j fanatikai, valio patriotai, Detu-
• • v t . . 1 . . • 1 * J • • • «■;viški rėksniai, politiniai trumpa

regiai,' kurių neprotingos pre
tenzijos siekia absurdiškų sienų. 
O jis jaučiasi pašauktas- jiems1 
teisybę pasakyti.

Sorboną, nevyko į laisvuosius j . Pagal dr. B. aiškinimą, ne 
Vakarus, bet savo laisva valia* kas kitas, kaip VLIKo ir VLIKui: 
r.nėjo į Rytus, į maskolių užgoš,-’artimi žmonės yra tie “imperia

listai”. Nuostabu, kad ilgus me
tus ne kas kitas, kaip .pats dr. 
Balvs, eidamas VLIKo informa-- 
cijos vedėjo labai svarbias pa- ' 
reigas, kaip tik buvo vienas to- ! 
kių “imperialistų” centrinė f’gū-j 
ra. Kuomet aš jį savo amžiuje 
pirmą kartą pamačiau ir .išgir-, 
dau VLIKo 1979 m. sesijoje, Bal-' 
tiinorėje, jis sėdėjo prie prezi
diumo stalo ir su visais “impe
rialistais” mitriai ir eikliai (jo 

deklamavo ir ,

“Lietuviai ir 
stebina toks atsitiko? — paklausė

L

kartą.
Į šitą kraštą, rašo dr. Balys, j 

vadinamos. Ke- lietuviai esą iš Did. Lietuvos at- 
Did. Lietu- sikėlę ir jame apsigyvenę “di

Po 1525 m. kom tūri jų pavadi- cijos nomenklatūroje pirmą 
nimas buvo pakeistas ,r nuo ta
da senosios komtūrijos buvo 
“Haupt-Amter” 
turi “Haupt-Amtai
vos pasienyje buvo lyg ir išskir-' 
ti, nes jie oficialioje administra
cijoje buvo '“Litthauen” vardu 
apjungti. Ir “Littrauen” išbuvo 
iki 1829 m., reiškia, 304- metus.

Kuomet Prūsijos hercogystės 
valdovas 1701 įn. panoro-j kara
lius pasikelti ir savo hercogystę 
Į Prūsijos karalystę paaukštinti, 
ji‘„ rytinius savo kraštus apjun
gi “Ostpreuss<'a’L ((Rytprūsių) 
pavadinimu. Tuomet, ^reiškia,; 
1701 m. terminas “Ostpreussen” 
pasirodė oficialioje _ administra-1

džiųjų kunigaikščių laikais, ka
rams su vokiečių ordinu aptils
iant. Panašiai jie apsigyveno 
Skalvoje (Tilžės ir Ragainės 
sritis)...”

Atrodo, kad gerb. daktaras 
truputį suklydo: Lietuviai, kurie
did. kunigaikščių laikais kėlėsi j 
Į Skalvą, nesikėlė į “Rytprūsius”,: 
bet į ordino valdas, į ordino Į 
komlūrijas. Į “Rytprūsius” jie ir 
keltĮs-negalėjų, nes “Rytprūsių” 
tuomet.ir būti dar nebuvo.

! (Bus daugiau)

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
KAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ

11 Lietuvą, stojo maskoliško-lie- 
t .iviško komunizmo tarnybon ir 
tapo akademiniu maskolberniu. 
Visi Dundulio raštai, 'kaip. ir ki- 
•ų tokių abejingų charakterių, 
.ėra Lietuvos ar Vytauto objek- 
iingi perstatymai,1 bet jų nuver
tinimai ir sumenkinimai. Iš eilės 
smulkiu ir neesminiu nesėkmių 
ir vylingų žodžių ir jų vaizdų 
išrikiavimo stengiamasi sudary
ti didelj vaizdą, kuriuo norima
parodyti Vytautą menku, mažu, paties žodžiais) 
nepajėgiu ir nesumaniu mažos deklaravo”.
f rities valdovu. Bet dabar jis jau nebėra impe

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. .Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

ti

2508 West 69th St, Chicago, UI 60629 ♦ TeL J25-278T 
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• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir molį 
1954 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vin 
Krėvės, ’Igno SlapeHo, Vinco Madinio,' P. Joniko, V. Štšmkf 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus •' 
Meilaus, straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukom4 ■s 
M. K. Čiurlionio. M. šHeikio, V. Kašubas, A. Rukšlelės ir A V 
kūrybos poveikiais. 365 pust knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTUS LAUKUOSE, poetės, rašyta • 
tinių šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminima1 aiv? 
šventes be^jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedarnu^.. 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dudmeniu 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apra* 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sau* 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities E 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių kny

Cosmos Parcels Express Corp. TT 
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?501 W. 89th St, Chicago. HL 6062J ♦ TeL »25-27>7
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Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,

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

Ir patarė mums toliau studijuoti

• LIETU V1AKASTS PAMARYS, Henriko Tozno-Tsm^fszA 
(domiai paražyt* vtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvi»rj 
lietuviui. Leidinys ffiustruotu nuotrcuXarrda, pabaigoje duoda? 
■ritcrvardHtj pavadtnimsSIr jų vertinta! J vokiečių kalbą. Lai 
naudingoje 355 pust knygoje yra Rytprūsių lemėlspis.

V Kf EAUM1S E1M1, ralytojoi Petronėlės Orintaitėa 
minimal if mintys apie asmenis Ir vietas nepril. Lietuvoje Ir r 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslani 
bet kainuoja tik B3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius- nesupr 
Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje: tik

Jurgio Jašlnsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir p 
xŲą. Dabar būtų ji galima pavadinti kovotoju už žmocaus tei» 
Knyga yra didelio f*»mato, 265 puslapių, kainuoja 86.

Axln* 125. Kieti virieliM, J2. ~

□IF 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 50608

BATTKTNtS NOVELfS, M. Zoečenko kūryba. J. Valai 
vertimas. X* mL tnygoje yr* 46 sąmojingų novelių. Kaina i

£nygo< gaunamo* NaujlencMe, 17&? So. Ha!»Ud St., Chtca 
X JC?-*?. SoUrj jCKžtEafima SUMkii
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Baikime apie tadžikus
Vakarykščiame įžanginiame paminėjome apie labai 

silpnus pavergtų lietuvių ir tadžikų santykius. Rašinys 
užsitęsė ilgiau negu vertėjo, bet svarbiausias klausimas 
nebuvo paminėtas. Santykių tarp lietuvių ir tadžikų ne
buvo ištisus dešimtmečius, o čia stagiai tie tadžikai jau 
antrą kartą atvažiavo Į Vilnių.

Tas atvažiavimas faktinai neturėtų jokios reikšmės. 
Į pavergtą Lietuvą važiuoja net japonai, savo laiku va
žiavo Australijos darbiečiai, važiuoja kirgizai, uzbekai, 
savo laikų, Palangoje atostogas praleido buvęs visos So- 
yi'edį 'Sąjungės premjeras, o prie Sniečkaus į .-lietuviškas 
pirtis savaitgalius praleisti atvažiuodavo Minsko čekistai.

-š' • ' . . -j;} ■ j4'5 ’ • ! v

Jeigu sutadžikėjęA sovietinės mokyklos laikraštinin
kas Domas Šniukas nebūtų iškepęs straipsnio apie tadži- 
kiškus “Draugystės gėlynus0, tai nieko ir mes nebūtume 
apie tuos tadžikus rašę. Šitas Šniukas jau ne jaunas laik
raštininkas. Jis buvo Komunistinio jaunimo laikraščio 
redaktoriaus pavaduotojas, vienu lakiu buvo pasiekęs ir 
Tiesos redaktoriaus pavaduotojo pareigas, bet rusai ne
leidžia jam imtis atsakomybės bet kokiam laikraščiui re
daguoti. Jis jau geras komunistas, bet dar nepakankamai 
geras, kad jam rusai galėtų patikėti redaktoriaus darbą.

Perskaičius paskutinius Kultūros barus, kiekvienam 
bus aišku, kad D. šniųkui buvo užsakytas straipsnis apie 
tadžikus. Reikia manyti, kad tarybinės Lietuvos žurna
listas Šniukas buvo susitikęs su Vilniuje buvusiais tadži
kais. Taip pat yra pagrindo manyti, kad šitas šniukas 
kreipėsi Į Vilniuje buvusius tadžikus, kad jam atsiųstų 
kelias fotografijas straipsniui paįvairinti. Tadžikai jo 
paklausė ir jam atsiuntė visą pluoštą nuotraukų. Jos 
liečia tadžikus, ilgais trimitais lydinčius vestuvininkus, 
bet dryžuotais kalinių apsiaustais pranešančius sutik
tiems žmonėms, kad jaunoji pora eina ne j tadžikų mal
dyklą, bet į sutuoktuvių biurą. Kita pora, atlikusi reika
lingą registraciją, eina į amžinos ugnies kambarėlį susi
kaupti ir pagalvoti apie padarytą žingsnį, sujungusį juos 
visam gyvenimui.

Kitas paveikslas rodo tadžikų moteris, šokančias lie

taus metu Dušambės gatvėse. Minia stovį po lietsargiais, 
bet šokių vedėja, iškėlusi įlankas, dainuoja ir šoka,' mil’ 
tyt, pagal krintančio lietaus taktą, mušantį į gatvės ak
menis ir lietsargius. Kitas dvi skiltis užima ne darbą 
dirbantieji jauni tadžikai, bet raiti ilgojnis lazdomis kįąu- 
likę varinėja kalno pašlaitėje. Jo rašinyje pę vięnu žo
džiu neužsimintą apie Aviceną, bet Šniukas ir iš to pa
veikslo padarė klišę ir papuošė paskutinį Kultūros bąrų 
numerį.

Kad pabąigtume ir apie Ąviceną, tai norime pasą- 
kyti, kaip ispanai, šio šimtmečio pradžioje leisdami pel
kių storų tomų enciklopediją, pamini, kad ne tik Salą- 
mantos, bet ir Čordobos universitetų profesoriai išvęrtė 
į lotynų ir ispanų kalbas “Canones y preeeptos de medi
cina’’ ir “Obras de filosofia y metąfįsica”. Šie du veikalai 
buvo medicinos mokyklų rankvedžiai Europos universi
tetuose iki 17-to šimtmečio pabaigos.

To pieto Ispanijos profesoriai, ruošdami enciklope
dijai Avicenos biografiją, rado reikalo paminėti ir tokį 
Caktą Ąvieęna buvo paskirtas Habadaųo vįzyrįupii. Tuo
metiniai Persijos valdytojai turėjo protingus ir ištikimus 
*mones įvairiose imperijos vietovėse. Vizyriai turėjo val
dovų dųptą didelę galią. Tokią galią turėjo ir vizyrius 
Aviceną. Bet vizyrius Avicena sunkiai sirgo. Jis buvo 
geriausias tų laikų gydytojas, važinėjo gydyti įtakinges
nių valdovų šeimų. Jis žinojo, kad jis nesustiprės. Jis pa
prašė, kad ant jo kapo būtų akmens paminkle iškaltos 
šios mintys: ■

“Čia mirė didysis filosofas ir didysis gydy-.. 
tojas Avicena. Jo filosofijos knygos jo nępamo-' 
kė, kaip ilgiau gyventi.”

Tokiu įrašu paminklas kelis šimtmečius stovėjo Ha- 
badano kapinėse,, bet šiandien ir jo nėra. Habądanui 
einant iš rankų į rankas, nugalėtojai nusivežė vertinges-.; 
nius kapų akmenis.

Avicena paro.de,- kad .jis, bųvo- gikiš ga)v^bja§įv^Į^ 
aprašė iki to meto- žinomas- ligas ir,hj^pdę Jt^isAJ^-aiį' 
žinomas .priepiones gydyti. Bet jis. visko nepajėgė.''-Tai 
reiškią,' kad kiti, vėliau, atėjusieji, turės kitomis priemo
nėmis prailginti žmogaus gyvenimą. Paminklo užraše 
galima įžiūrėti ir pasityčiojimąį iŠ ąaVęs. Tiktai :dicjėj? 
vyrai gali iš savęs pasišmpyti. .. ■ 7.' >

Bet svarbiausias viso Šito tadžikų rašinio
yra šis: kas įsakė Domui šniukui parašyti straipsnį apie" 
tadžikus? Kultūros baruose yra K. Černenkos kalba apie 
Leonido Brežnevo mirtį. Brežnevas, kiek atsimename, 
norėjo Černenką pasodinti į savo kėdę, bet jis nespėjo. 
Andropovas pasiskubino. Jis apstatė Brežnevą-ir Čer
nenką. Černenkai dabar niekas nepasiūlys Sovietų Są
jungos valdovo vietos. Kaip tos privilegijos jam išspruko 
iš rankų, jis pats dar aiškiai nežinok Bet jis žino, kad jo 
viltys nuėjo visiems laikams.

Pirmuosius devynis ■ Kultūros barų puslapių užima 
dvi Andropovo kalbos ir ant greitųjų paruošta jo biogra
fija su klaidomis. Tuojau už Andropovo paveikslo eina 
Domo šniuko kūrinys apie Dušambės gėlynus. , -

Mums atrodo, kad visą šitą tadžikų istoriją primetė 
lietuviams pats Andropovas, čia, aišku, bus tiktai spė
liojimas. Jei • spėliojimas išsipildytų, tai lietuviams jis 
nieko gero nežada.

Patys rusai tvirtina, kad Andropovas nieko nedaro 
neapgalvodamas. Į turimą Brežnevo vietą politiniame 
biure jis parinko N. Aliujevą. Aliujevas buvo įtakingiau
sias kagėbistas Tadžikijoje. Tadžikai šoka ir dainuoja, 
kai okupantas jiems liepia. Bet tadžikai ir kombinuoja.

xM. ŠILEIKIS

VL. BAKCNAS

PASTABOS IŠ TOLO
RENGIAMASI VASARIO 

16-TOŠIOŠ MINĖJIMUI

Los Angeles ALTo skvriaus 
pamininkas A. Mažeiką, labai 
Yjdįusiąi suorganizavęs šiemet 

A(Į^kįičiQ &-7 r.)’ Los Angeles
Vyriausiojo- Lietuvos Ęr 

,^iŽvinimo Komiteto (VLIKo) 
teinią — be abejo dėka milži
niškas talkos jo Bendradarbių 
ALTo skyriaus , valdybas bariui 
jžabąr^jąu yėi; imasi; kitoi.dį.deA 
rid'Vasario lo-tosLs..

16-tosk>į ĮH,sfejiiųui, sąlygoms 
leidžiant,minėjimas turės būt: 
rer gįainas vasario 13 d. (sekme- 
dieni), nes parapijos salei 
kšejns minėjimams esantU per- 
njažai — kaimynystėje (vos “ųž 
kampo”) didelė Marshall High 
school salė buvo galima, ighuli 
lik vasario 13-toš.. dietosĮ. datai. 
Ta >aĮė (joje dąug metų, vyk^ 
ta Vasarip 167tosios' ir kitė^ciu

yiė-
1 ; •^piĮdytį.

gudaran- 
č^'ų'^rgfiiiiąąęijų. informaciiuI 
suširinkuną -t' pasitarimą, ku- 
riąme dalyvavo 22' (iš 26 ALTp 
skyrių sudarančių) organizacijų 
atstovai.

16-toįos minėjimo proga ipicuv 
lyvos jjnasi ALTo valdyba, .bet 

tariasi su VLįKo — Tau
tos Fondo ir Lietuvių bendruo
menės atstovai?, nes skelbiamą, 
kad minėjimas rengiamas visų 
inrgtinernis jėgomis; Prieš m-až- 
-laug 8 metus čia. Los Angeles, 
vakario 16-tc$ minėjimus daug 
ir daug metų rengė Amerikos 
Lietuvių Taryba (vietos sky
rusi be joki's pašalinės “pa 
galbos”. Tik vėliau atsirado ta 
p-!«?linė ‘pagalba’, pirmoje ei- 
’ėje an1 ?.*= renkant ii Bendruo- 
nmr.ei... Kiek “talkos” ALTos 
vietinė vadovybė gauna iš Ben- 
diuomenės parenkant Vvasario 
lb-to<ios minėjimui pagrindinį 
paskaitininką — kalbėtoją — aš 
negalėčiau pasakyti, bet papras
tai ALTc numatytas kandidatas 
būdavo visiems priimtinas.

D? bar. ateinančių metų Vasa
rio 16-toa minėjimui, taip atro
do, irgi bus pakviestos ALTo 
siūlytas pagrindinis kalbėto
jas - šį kartą plačiai' žino
mas — čikagietis dr. L. Kriau- 
čeliūnas, kuris, man atrodo, vi
sų bus čia mielai priimtas kaip 
pagrindinis, tokia proga, kalbė
tojas.

VLIKO SEIMAS IR 
.ATGARSIAI...

rids rnlrij^įmūs). ' . • ; ’<
Subrinkime' — pa§itatinie- bu-

. v o aptaria “daugiau, ar mąžiau”' 
minėjimG programa; (kurios,* 

Pirmininkas.-Ą- Ma- kaip ir paprasta:, .svarbiausias 
žeika (nesuinaitykitė jį su An- kliuvinys tai — kas buš pa^ijla. 
tlipny B. Mažeika), susijinkimė dmiū kalbėtoju. ‘ Mat.’ jau- .'eilė 
pastabėio, kad artėjant Vasario metų, čia, Los Ahgęleš Vasario

Jie nepajėgė pastatyti sporto aikštelės, mokyklos, parti
jos skaityklos, bet jie kasė pašlaites, samdė mokytojus, 
siuntė algų lapus su parašais ir dalinosiypinigais. Jie 
pasimokė iš gruzinų ir kabardinų. Aįiujevas/ęuęitaręs W 
Andropovu, -viską likvidavo, Jis gavo iš Andropovo lai
vas-rankas ir sukišo į kalėjimus visus įtakingesnius ko
munistus,, sušaudydamas pačius įtakingiausis-kombina
torius. . .. • "-'A'-

Aliujevas nepadarė nė vieno žingsnio be Andropovo. 
Be Andropovo žinios Kultūros barai būtų nerašę apie 
tadžikus.. Ar kartais Andropovas, viską smulkiai apgal
vodamas, neruošia lietuviams tokių pačių skerdynių, 
kokia jis buvo suruošęs Tadžikijoje ? Domas Šniukas gali 
būti jo įrankis, kokių buvo Aliujevas. šniukas pažįsta- ne 
tik Zimaną, bet ir visus jo patikėtinius sovietinėj spaudoj.

...nebūtinai visi,. bent kai ku
rie. VLIKo seimas lapkričio5-7 
d. vykęs Los Angeles' (Kalifor
nijoje) buvo (mano paties -- 
pi i moję eilėje “Naujienose”.) 
aprašytos ir paskui kitdje spau
doje Intų plačiai paipfoėtas. Šik

• kaž kodėl “Laisvojo' Pasaulio 
Lietuvių Lienrąšįis.” ■ . .’nerą- 
qo reikalo nięko- tą 
(VLIKo) seimą praritarį?b^t 
keliais žodžiais, dar dąJįgiau -.— 
k^Įs^įk^iais. Bet gėJĮaušiaį:. 

‘.I^rauib'^laikpji atėjo fpo? mė
nesio laiko) ponia (b-ažljia ^fi-‘ 

^t^rąščip gruodžio 
4 d. laidoje parašiusi maždaug 
reporterišką . korespondeiiciją 
“VLIKo ’ seimui ufsihuigti$I'’. 
Piiniiausia, . turiu . . atsipįąšyti 
ponią. Gražiną Krivįękieng, kad. 
mano reportaže apie' inšĮKo sei
mą Los Angeles. mieste, įsibro
vė apgailėtina kc^ektgroš (jei
gu tai buvo “korektūrą”?) kįąi- 

t 2a “Naujienų”^!- 213. kpriąriię 
rašiau, kad Lietuvos 'Ckįpihkų 
Partijos atątovybžs užsieny dele 
grtui Vyt. Rairelrui neatvykus-— 
įo vietoje ('į atstovąvp} Graži
ną KRlVIcklENfe, Bet Wu- 
j ienose, man nesuprantamu bū
du, ji buvo pristatyta kaip Gra
žina KRIVICKAITlv Ga) tai'ne- 
užskaitys “grieku” net ppnia Gr 
Krivickienė. kuri iki šioj (bent) 
nėra pareiškusi dėlto jękio ne
pasitenkinimo spaudoje, o ypa
čia: ‘ Naujienose’1, kur ji buvo 
“atjauninta” iš Krivickienės 
iki Krivickaitės. Mes cvlpa -- 
mea maxima culpa... (B. d.)

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

Ir dabar dažnai panašu Į feljetonų turinį, jei, 
žinoma, ne tos tyliosios sielvarto ir savęs pra
radimo valandos. Nuolat mūsų veidai paniurę, be 
patrauklios šypsenos žaidimo. Nuolat lūpose ai
manos ir rūstūs nusiskundimai. Dažnokai visą tą 
sunkią būseną smarkiai paveikia Vinco Vilkaičio 
kategoriški įterpimai.

— Nėra čia ko dabar priekaištauti ir visur 
kaltininkų ieškoti. Patys kalti esam ir tiek! Tik 
patys — daugiau niekas. Laisvės išpaikinti smar
kiai suklydom ir doroviškai nusmukom. Dabar 
turim atkentėti.

— Vadinasi, dangaus rykšte čia mus pats 
Dievas laimina? — sarkastiškai atsikerta Domas 
Jukna.

— Aišku! Nors tu čia ir sprpgtum bešaukda
mas. kad Dievo nėra, o Jis yra ir tiek. Jo valia 
ir veikimas neužginčytinas. Tik Dievo pagalba ir 
stebuklingu būdu mes laisvę atgavom, Jo noru 
pra anom, per Jį ir vėl laimėsim, jei visi susi- 
] rasim ir..

— Liąukis, Vincai! Jei tu Kalbėtum savais 
žodžiais > nebūtų taip pikta nė pasiklausyti. 
Dabar, kai tu atraj >ji visokių tėvų misijonierių 

anaštaiauiaiici1 pamokslininkų trafaretus, sta- 
firi koktu \o)x t mokyklų inspektorium pripa

žintas ir dabar tą patį darbą tebedirbi, tačiau kaip 
sena davatka buvai, taip ir tebesi.

— 0 tu? Kas gi tu toks? — išįrdo Vilkaitis: 
— amžinas nevykęs studentas. Tau tik ekonomi
nis priežastingumas ir socialiniai veiksniai. Tu 
viską siauru materialistiniu savo mastu matuoji. 
Tu užkietėjęs nepataisomas bedievis ir tikrasis ' mas iš Jo apsireiškimų, 
bukaprotiškumo davatka.

— Che! Žiūrėkit, vyručiai, kaip įdomu: Žana-, 
vykas su kapsu susikirto. Reiškia," suvalkiečiai... 
Vadinasi, vieno krašto žmonės nebesutarta. . .

Lengvu humoru moteriško atspalvio balsas 4 ko siekiama ta ar kita religija. Taip iš tikrųjų 
pasigirsta iš palubės. Gailiai sugirgžda plonų len
telių paskubom, nerūpestingai sukalta lova. Pa
kyla joje besitvarsąs Jonas Uldukis. išmeta per 
kraštą kojas ir tabaluojasi besėdįs. Jis yisądą gy
vas, pašaipus ir nerūpestingas, kaip tikras dzūkas 
nuo Sąlovarčio. Tiesą pasakius, jis toks ir yrą. 
Jo liežuvis lengvai palaidas ir puolat pliaukši, kaip 
išdykusio piemens botagas. Visi prie te jąu pri
prato ir niekad neįsileidžia. Priešingai, dažnai 
pasiilgsta ir laukia prąmogipįp, nekalto Uidukio 
plepėjimo. Ir dabar Vilkaitis, rodos, inįsčiai, ta
čiau be jokio pykčio sutramdo:

— Drybsai tai drybsok, bet nekišk savo sna
po, kur tau nereikia!

— Kodėl nereikia? O kas gi Čia dabar per 
demagogija!? — užsistojo Jukna: — Argi visi

— Ne! Čia ne pievas visu mūsų blogybių ir 
nelaimių' tis. čia visai kur kitur reikia 
ieškoti to pikto šaknų... 1

— Ai vyručiai! —
pakilus Ųldukio baisa
taip diena iš dienos draskyti atviras žaizdas ir be 
paliovos kankintis? Ąs sakyčiau: velniop visi tie 

turi šokti pagal tavo dūdelę? Matai, mano mie- ’’žiaurumai ir pragaro kančių Vaizdavimai! Vyriš- 
las, Dievas ir bedievybė — aiškiai reliatyvūs da- kai atsisukim į gyvenimą ir imkim, .kas jame gra- 
lykai. Religija, juk tu pats sutiksi, yra jausmo ir žū, kilnu, kas džiugina ir pakelia žmogių 0 gyve

gilesnių žmogaus emocijų produktas. Čia jau mis
tika, bet ne logika. Todėl ir Dievo bei jo atributų 
suvokimas gali būti kiekvieno kitoks.

— Kaip tai kitoks? Kiekvienam katalikui yra
tįk vienas ir tas pats Dievas. Toks Dievas, Kurį 

Įmųms skelbia šventoji Bažnyčia ir Kuris pažįsta-

— Čia yėl subjektyvūs polinkiai.
— Kaip tai subjektyvūs?
— Nagi labai paprastai. Tuos vadinamuosius 

apsireiškimus visaip galima komentuoti, žiūrint, 

ir yra gyvenime.
— Herezija! Taip tik atskalūnai gali kalbėti.
— Tegul aš ir atskalūnas, tarno manymu, bet 

(tavųjų Dievo, tokio žiauraus, klastingo, negaliu ir 
nenoriu pripažinti! Supranti? Kodėl Jis, kaip koks 

. tųjfieįįs ar žandaras, tik Lietuvą baudžia? Kodėl 
! kitį kraštai if įmonės, kprie gal daug daugiau yra 
nusipelnę bausmės, paliekami ramybėj? Kodėl? 
Kur gi čia teisingumas ir logika? ?

vėl pasigirsta iškilmingais 
: — Kaip žiauru... Kam

nimas, vyručiai, iš tikrųjų įdomus ir gražus!
Vilkaitis džiugiai paremia:
— Bravo Uldukis!
Tuo metu pamoksta nuo lovos Romas Bliū- 

džius.
— Sakai, gyvenimas ir dar gražus? Kame 

čia tas mūsų gyvenimas? Aš, pavyzdžiui, visiš
kai nematau jo!

— Keistai klausi, brolau, — falcetu užtrau
kia Uldukis: — Nagi tik apsidairyk gerai ir pa
matysi, jei, žinoma, nesi aklas.

BliūdŽius įsikarščiuoja. Audringai, pradeda 
blaškytis po siaurą pailgą gardelį, vadinamą 

į kambariu. Jis buvo susisukęs nevykusią naminio 
■tabako bąn^rutkę. Todėl dabar nervingai gaudo

ir impĄ pUW ąpžiojęs 
! kaip kokį žinduką. Kartais sustoja tragiškai šau- 
(kiančio j pqzoj įr tarytum drasko sau krūtinę, be
ieškodamas smarkesnio žodžio. :

I —Ne, Jonai.. - Mes tik klaidžiojam, blaško
mės.'bet ne gyvenam. Nes argi galima pavadinti 
' gyxenimu tas skurdžias tolydžio prislėgtas ir ap
karpytas mūsų dienas? O vis dėlto jaučiam, kad 
.yra arba turi būti. tasai didysis gražus gj’ve'ni- 

fį nias. Jis eina kažkur už mūsų, pro mus. Mums tik 
t vilpšteti savo uodega ir nulekia kaip tos pasakos 
žirgas. Mes pasiliekam bejėgiai stebėtojai pri
verstini palydovai.., / .

1 . (Bus daugiau) . '

t — prnoM. Chiec.; rhui“5<la\ ; Jan. 6.
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KALBOS KAMPELIS

s EUDEIKISTeL: 562-2727 arba 562-2728

saitus žiemos vaizdasJi. sii.Hn.io
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tų gimnazijos mokytojas J. 
Sonkus.

J

gydytojas ir chirurgas. 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 Wett 103rd Street 

Valandą pagal susi tari ttfį

DR. PAUL V.'DARGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1933 S. Manheim Rd., Westchester, ill.

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

TEL 233-8553 
Service 855-4506, Pase 06058

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

,»-<■ 1* i - . _ . — * . J k— *» *- ‘J.l. i ZA- a v v r J

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

K TOJAUS

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

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

(Atkelta iš 3-čio puslapio)

Keli, šį žodį su daugiskaiti
niais daiktavardžiais vartojame: i 
keleri marškiniai, keleri metai, | 
kelerios kelnės (tik ne kelios, ar 
keli). Bet vartojame: Kelias die
nas manau praleisti Lietuvoj,

Klausti ko ar klausti ką

Klausk kaimyno (klausk kai
myną), ar gali jį aplankyti? Abu 
linksniai (kUm. ir gal.) vartoja-: 
mi. Gal geriau tinka — klausk Į 
(ką) kaimyną. j

Be to, dar vartoja: Klausti pas ; 
ką. Klausk pas kaimyną ir sužii- :

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD.LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

DR. FRANK PLECKAS
ORTOMETR1S7AS

V . - t

KALBA LIETUVIŠKAI

2613 W. 71«t SL T*L 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akiniu*

* 5 > ’ T

ir “contact iecaca\

1982 m. gruodžio 25. d. Janiai- dalinti talkininkavo klebonas A.

J )r, LEONAS SE1B UTIS 
INKSTŲ, HUSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63 r c STREET 

Valanda*; aatnuL 1—4 popiet.

nosi. Šiuo, ataęjų prielinksnio. koje staiga mirė Audronė Mari- Zakarauskas ir kan. V. Zaka- 
pas nevariojam,e: Klausk kaimy- • ja Garbenytė.
ną ir sužinosi. j Gimė Lietuvoj, Kaune. Ame-

Kreiptis pas ką — Kreiptis į • rįkoj išgyveno 32 metus. Gilia- 
ką: Petras kreipęsi pas kaimy 
nūs = kreipėsi į kaimynus.

Kreiptis prie ko (neteiktinas • puolenytė ir kiti giminės Ame- 
vert.j -— Kreiptis į ką: Kreipėsi I rikoje ir Lietuvoje. Neperseniai 
prie gydytojo == į gydytoją. Jis Į palaidojome jos mamytę Eleo- 
kreipėsi prie mokytojo (turi bū- Į norą.

mę liūdesyje liko tėvas Vladas, 
sužadėtinis Antanas, Aldona Pra-

Oft** telefonas: 776-28W, 
RuiOMclja* fofoL: 4M-5545

ti) — jis kreipėsi į mokytoją.
Kreipti dėmesį kam (neteikti

nas) — kreipti dėmesį į ką: 
Kreipti dėmesį į mokinių fizinį

Prostatos, mkstų ir ilapuma 
takų chirurgija, 

502ū CEN1HAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 3371i 

TeL (8132 321-4206

PERKRAUSIMAI

M 0 V 1N G
Lt Klimu — Pilna ipdrudi

| tEMA KAINA
Priimam Master Charfw 

ir VlbA Korteles.
£. tĘKKNĄS. TeL 925-Ktt

Kūnas buvo pašarvotas Pet
kaus koplyčioj a Marquette Par
ke. Laidotuvių išvakarėse buvo 

, . . z .« ! atsisveikinimas. Kalbėjo gimi-lavinima (ne mokinių fiziniam A1 . . ‘ .. r- . nailė Aldona Prapuolenytė. Pn-
laKu™”i kone. Geriau vartoti ramė įos ia™.vslę, studijų gilt 
kone: Jis tiek pavargo - tone «**» Traneūz.joje ir įs.glj.mg 
galą gavo.

Kur tai — geriau vartoti kaž
kur, kažin kur.

Kaip taisyklė (net. vert.) — 
dažniausiai, paprastai: Mokiniai, 
kaip taisyklė, šeštadienį nenori 
ruošti pamokų = Mokiniai pa
prastai šeštadienį nenori ruošti 
pamokų.

Vietoj kaip ne kaip vartoti 
kaip nors.

Kaip papuola: geriau vartoti 
bet kaip: Jis daro kaip papuola 
= Jis daro bet kaip.

A. ‘Tamulynas

lavinimui).

Apdrausta* parkraustymas 

A Įvairi V atstūmę. 

ANTANAS VILIMĄ j 
Tol. J/o-ofok arba 876-599*

— Angolos žinių agentūra 
“Angop” paskelbė, kad krašto 
prezidentui Dos Santos yra su
teiktos ypatingos teisės veikti 
ypač pablogėjusioje krašto pa
dėtyje.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Vasario men. pabaigoje po
piežius planuoja aplankyti ke
lias V-id. Amerikos valstybes.

— 1982 metais Pisos bokštas 
dar pakrypo 0.05 colio.

f — Izraelio užsienio reikalų 
minisiteris pranešė, kad Izraelis 
tariasi su palestiniečiais belais
vių reikalu.

— Pirmadienį buvo: prisaik
dinti nauji Kongreso nariai, dau
gumoj demokratai

a

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)
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VANCE FUNERAL HOME
A-'**-. ..- •• , - -i- - V A - J- - -

1424 South 50th Avenue
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taaNMBBMMafo

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
............'7 Telefonas 523-0440Aucįi'one, tebūna Tau lengva |

V • " v • ' - - ' ♦ įįsi svetinga žemė. Ilsėkis rainy- ( 
bėję, šalia savo mylimos moti
nėlės.

Juodo marmuro puošnus pa
minklas primins pakeleiviui dvi 
žymias asmenybes, kurios ilgė
josi Tėvynės laukų

rauskas.
Solo giedojo B. Prapuolenis. 

Vargonais grojo A. Kalvaitis.
Po Mišių, į Šv. Kazimiero Lie

tuvių kapines palydėjo virš 60 
mašinų. Kapinėse apeigas atli
ko kun. V. Mikolaitis. Sugiedo
jome “Marija, Marija”.

A. Petkus šeimos vardu pie
tų pakvietė į Gold Coast resto
raną 71-oje gatvėje. Dalyvavo 
apje 130 asmenų. Maldą sukal
bėjo Br. Prapuolenis.

% šjr * ,

Tarnybos reikalais teko susi
tikti su šia kilminga Prapuole
nių gimine. V)add uošvis' buvo 
Kybartų burmistras, Ūkininkų 
draugijos kooperatyvų pirminin
kas, Kybartų muitinės savinin
kas. Kaip jis, taip jr brolis Jonas, 
turėjo Kybartuose puikias nuo
savybes. Be to, Jonas turėjo Gi
rų dvaro centrą. Bolševikai bur
mistrą Juozą ir koop. dir. Stasį 
Orenlą areštavo ir laikė Kauno 
sunkių darbų kalėjime. Vokie
čiai išlaisvino.

Sūnus Leonas, sukilimo vadas, 
dėl susidėjusių aplinkybių buvo 
vokiečių kalėjime. Kai tėtis Juo
zas mirų, tai vokiečių valdžia iš
leido iš kaceto į tėčio laidotu
ves. Nuvažiavau apie 18 kilo
metrų su arkliu ir bričkele į lai- 

• dotuves. Buvo iškilmingos bur
mistro laidotuvės. Puikią atsi- 

. sveikinimo kalbą pasaKė Ky^ai-

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2b33 W. 71st Street 
1410 So. 50th Ave., Cicero 

Telef. 476-2345mokytojos profesijos, mokyto
javimą, jos idealistines dorybes, 

| tėvų (ypatingai mamytės) meilę.
Po tos Įdomios kalbos, giminai- 
as B. Prapuolenis ir dr. Danguo
lė Tamųlionytė pakaitomis skai
tė negirdėtą epizodą apie asme
nybę ir jos užmojus. Pirmą kar
tą girdėjau tokį originalų, idea
lizmu ir Tėvynės meile pagrįs
tą kūrinį.

Maldas sukalbėjo kan. V. Za
karauskas ir sugiedojome “Ma
rija, Marija”.

Gruodžio 29 d. 9 vai., po apei
gų, kurias atliko kun. V. Miko
laitis, velionė iškilmingai paly
dėta Į Šv. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią Marquette 
Parke.

Kaip atsisveikinimo metu iš
vakarėse, taip ir laidojimo dieną 
koplyčia buvo perpildyta daly
vių. Daug gėlių ir nemažai auko
ta šv. Mišioms:—

❖

Bažnyčioje Mišias atnašavo 
cun. V. Mikolaitis ir pasakė pa
noksią. Kunigų vardu reiškė li- 

‘ iusiems giminėms užuojautą.
Mišių auką nešė tėtis Vladas 

’ ir sužadėtinis .Antanas. Daug 
žmonių ėjo prie šv. Komunijos. 
Kun. V. Mikolaičiui Komumijai

— Pirmadienį suėjo 150 metų, 
kai britai užėmė Falkland salas.

— Pirmutinis šios šalies pre- S 
zidentas, prakalbėjęs per radijo, 
buvo Woodrow Wilson. Tai bu- t 
vo 1919 metais liepos 4 dieną, g

SENIAUSIAS LAIKRAŠTIS g
Pirmas laikraštis pasirodė Ki- f 

niįoje 618 metaK prieš Kristų į 
ir jis išsilaikė iki 1930 metų. |

TeL; 652-5245

ŪKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

IEAN VANCE ir GEORGE SORINI

likite* automobiliams pastatyti
i

*e «ccr® win Hv«
SOPHIE BAKUOS

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO B'E OBSERVED JUNL 1-7, 1980 BECAUSE.

<ĄDIJO SEiMOS VALANDOS

Šeštadieniais Ir sekmalieniai* 
hub 8^0 iki 9:30 nd. ryta. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamo* « mū*v Hudijoa 
Marquette Park*.

Kasdien nuo pirmadienio iki penk- 
tadienio 8:30 nl vakaro. 

Visos laido* ii WCEV stotie*, 
banga 1450 AM.

vedė). — Aldona Dsuku* 

T»l*fu 778-154J

7159 So. MAPLEWOOD AV* 
CHICAGO, IL 60629

SOMS CHICAGO MOTOR CLL’B TIPS ON

S “Lietuvos Aidai” 
“ji KAZt BRAZDllONYTt

Proyame* vodija

fe

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

Tai. į OLympic I-1MJ
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AM0ULANSO 
PATARNAVIMAS
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TURIMI 
KOPLYČIAI 

'ĮSOSE MIESTO 
DALYS*.

(LACKAWICXJ
4424 Vyj^l 63U įTKEĘl KSfuhtk 7121J

IQzm SOUI'jHWEŠT H1&1WA1, Falo* Hilt*., Ill, I74-44JU

1446 So. 50th Av*., Getro, DL
♦ * W. 6 < ^*-4 .V •

HEAnTz 

FUND
DOCTORS OF OSTEOPATH^ 

D-O.'S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 

’FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING

MANIPULATIVE 
THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH ‘ 
AN ADDED D1MEN*. 
SION OF TREAT
MENT.

>ir»kLonų

-vociaudje*

u WTIS stotie*, 1110 AM bang*.
2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
. Telef. 778-5374

$.©.'S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE, 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

<U8 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAf*y*tt« 3-3171

THc V . v;
90 PERCENT OF 
ALL D.O.'S ENGAGE 
IN PRIMARY CARE. 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS.



Sektina kolaborantų veikla išeivijoje
Lietuvos okupantas ii- išeivi

ja- kolaborantai, įta;gojami Mas
kvos agentų, Įvairiomis gudry
bėmis suka galvas ir plauni 
smegenis išeivijos lietuvių va
dovams ir organizacijų nariams. 
Ypatingai tai daroma su silpnes
niais polrrinių orientacijų asme
nimis, kad įpirštų prosovietinės 
krypties veiklą politinėse orga- 
r/zacijose ir pasėtų neapykan
tos sėklą organiznci ų tarpe, bei 
suskaldytų jų veikimą iš vidaus.

Užuot dirbę- darnų ir vienin
gą pelitini darbą, mos .suskilo
me okupanto agentams, prisiden
gusiems Įvairių kultūrininkų var 
dais, pavyko mūsų išeivijos tar
pe suklaidinti kai kuriuos vei
kėjus, kurie savo veikla pasu- 
.ko okupanto naudai. Tvojaus 
pras-dėjo šmeižtų ir melų kam
panija prieš ALTos ir VLlKo 
veiklą. Jų atskirus asmenis pra
dėjo šmeižti ir niekinti, kad ne
gerėtų mažiausio nasitikėjimo ir 
pritarimo visuomenės tarpe. Pra 
dėjo skleisti gandus, kad VLIKas 
jau pasenęs kaip organizacija, 
kad jo veikla dabartinėje politi
kė e arenoje netinkanti.
i Kad lengviau būtų sugriauti 
ALTą ir VLIKą, tai frontinin- 
ikų ir bendradarbiautojų kompa
nija su okupan+u pradėjo grobs- 
tiyti Vasario 16-tos aukas, ku
rios visą laiką buvo renkamos 
ALTo ir VLIKo išlaikymui. Ko
laborantai gerai žinojo ką jie 
klaro, peš, atėmus aukas, ALTas 
"ir VLIKas. turės likviduotis.
’ Okupantas nepasitenkina vien . nauti. Minėta data turėtų būti 
Išeivijos organizacijų griovimu į paskelbta lietuvių tautos gėdu- 
,'ir jų vadų niekinimu. Jis per ]c, o ne laisvės diena. J. K.

-;:vo agentus ir koloborantus rei
kalauja, kad lietuvių tautos ir 
vihtybes visos švcnaės ir minė
jimai butų panaikinti ar pakeis
ti naujais pavadinimais, kurie 
neturėtų nieko bendro su minė
jimais, nepr. Lietuvos.

Ne kartą kolaborantai kėlė baL 
' siūlė, kad Vasario 16-tą 
pakeisti i karaliaus Min- 
minėjimo dieną. Ar tai 

sąmoningas patamav’mas

sus u 
reikia 
dange 
nėra

Lietuvos okupantas niekad ir 
niekur nėra prisipažinęs, kad 
ginklo priemonėmis yra okupa
vęs Lietuvos valstybę ir paver
gęs lietuvių tautą. Jis Savo spali 
doje ir radijo propagandoje vi
suomet kalba, kad būk tai. lie
tuvių tauta išsivadavo 1940 m. 
birželio 14-15 d. 
režimo jungo ir

iš kapitalistinio 
atgavo visiems

lietuviai laisvėsVisi išeivijoje 
dieną mini Vasario 16 d. Ka
dangi lietuvių tauta pavergta, 
no« tėvynė okupuota, tai nėra 
reikalo skelbti jokių laisvės die
na, kai tauta tekių laisvių netu
ri. Jei kun. šarauskas ir Koje
lis pasišovė nauja laisvės diena 
— biržel’o 14 užtušuoti pirmąją 
okupacijos dieną (1940 m. bir
želio 14 d.) ir pirmąją deporta
cijos dieną (1941 m. birželio 14). 
kada buvo deportuota kelios de
šimtys tūkstančių geriausių Lie. 
tuvos sūnų ir dukrų i Sibiro tai
gas sunaikinti, tai matosi kam 
tie du kolaborantai linkę patar-

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
Vlado Pūtvio karstą nuvežus 

geležinkelio stotin kovo 7-ąją 
diena, šaulė Honorata Baškaus
kaitė - Ivanauskienė taip skau
džiai pergyveno savo draugo 
įnirtį, jog alpo ir krito kitiems 
ant rankų. Neužilgo, tą patį ko
vo mėnesį, jinai per radiją skai
tė paskaitą apie Pūtvį. Toje pa
skaitoje ypač ryškiai atsispin
dėjo ir jos pačios, ir kitų Pūtvį 
thylėjusių asmenų jausmas, jo 
taip staiga netekus.

. Dalį Honoratos Paškevičiūtės- 
ivanauskienės pasakytųjų žodžių 
čia cituoju: 
t • . ‘ 

“Vasario 17-tą .d., kalbėdama 
draugėms šaulėms per radiją, 
pranešiau, kad jų vardu prašy
siu mūsų sąjungos pirmininką 
Vladą Pu Ivinskį tarti šaulėms 
savo ' žodį viename artimiausių 
radijo pusvalandžių, žinojau, 
kiek būdavo užimtas mūsų pir
mininkas tiesioginėmis pareigo
mis Šaulių Sąjungoje ir visuo
menės reikalais. Bet taip pat 
žinojau, kiek moterims, šaulėms 
moterims, bus svarios Jo reikš
tosios mintys.

Po tos paskaitos buvau užėjusi 
pas Jį ir pranešiau šį savo griež-

f

i Gera darbo proga geram lietuviui
Chicagos Lietuvių Tautinėms kapinėms reikalin

gas prieveizda (manager). Pageidaujame lietuvio, 
' gerai mokančio anglų kalbą ir rašybą, taipgi susipa- 

žinusio su knygvedyste. Darbas pastovus ir geras 
I atlyginimas, bet asmuo turi būti blaivus ir sutikti 

apsigyventi kapinių rezidencijoj skersai gatvės nuo 
kapinių. Dėl platesnių informacijų teiraukitės:

Lithuanian National Cemetery, 8201 S. Kean Avė.
Justice, Ill. 60458. Tel. (312) 458-0638

tą prašymą ir pasižadėjimą šau
lėms. Jis man pasakė švelniai, 
bet rhnlai: “NepasirJšmėk vek
selius už mane! Nežinau, ar iš
tekėsiu”. Mat, "s e k m adienais, 
kaip tik šaulių pusvalandžių me
lu, turėdavo pirmini! kauti ko
mitete “šlamės Lietuvos nuk.n- 
tėjusiens šelpti”. Bet Jis, prašo
mas, netesėdavo atsakyti. Ir sa
vo užrašų knygelėje pažymėjo: 
“Kovo 1(1 — šaulėms paskaita”.' 
Tačiau tą kartą Jis savo pasiža
dėjimo neištesėjo. Jau kovo 5-tą 
dieną likome našlaičiai. I

Gyvename dabar vieni. Lyg 
kad sausą vasarą dykumoje iš- 
troškę lietaus gyvūnai rankioja-' 
m? gaivius dangaus vandens la-1 
š.liūs. Taip greit a.a. Vlado Put-Į 
vinskio nustoję, godžiai gaudom 
Jo brangias mintis. Mes pavy- Į 
dim kiekvienam, prisiminusiam 
ir tiksliau suformulavusiam Jo 
širdy ir smegenyse išnešiotas, 
nesenstančias teisvbcs.

Lyg į kaitriąją, išdegintą dy
kumą patekę, dairomės aplink 
mūsų horizontuose, ir nemato
me, neįžiūrime, iš kur kils, ku- j 
rioje dangaus skliauto pusėje ’ 
pasirodys tas debesėlis, kuris 
pabers ištroškusioms širdims 
gaivinančių dangaus dovanų, ži
bančiu rasos lašeliu.

Mes šauliai savo darbuose 
nepasitaukinam vien paviršuti
niais šios dienos reikalais, mums 
rūpi tautos gyvavimo pamatas. 

Nematome! j Todėl ypatingos reikšmės mums
I turi Jo, mūsų “tėvuko”, kaip 

Liangmkime, broliai, tai, ką. mes jį va(finciavom, pažvalga į 
paveldėjome iš mūsų Tėvo. Bro-Į mo(erį- ir šeimą šituo klaus5. 
liškai dalinkimės Jo relikvijo- Į nnl, jam gyvenant, mums ne 

• kiek tekdavo ir kalbėti, bet atsi
minimų šviesoje, Jo vaidmuo 

t šeimynoje ir Jo dėsniai šeimos 
i.klausimuose gali būti Lietuvos 
šeimoms ke’rodžiu.

Ypatingai originališka, drąsiai 
galima sakyti, Jam vienam išim-

mis, Jo paliktu dvasios turtu, 
šildykimės Jo paskleistąja mū
sų brolijoje meilė ir šilima.

Kurią gėlelę iš Jo, Brangiojo 
Draugo, sielos vainiko, aš šian
dien išskirsiu: Kokį Jo gyveni
mo Irimno posmą aš savo jau- 
niems draugams atskleisiu, apie | įinai buvo J() pa.
■ i sian ren 'a ' ma? į žvalga i moterį. Jis su savo pa

kurų grasiaus,, orarykštės.^! nesislėpdavo; priešingai, 
spalva pagausiu as Vlado Pūtvio). ia
sielos spinduliuose,

Ne tiek (moterims turėtų būti ■ 
skirtas šis mano žodis, kiek bro- . 
liains šauliams, tiems, kuriems į 
yra brangus mūsų Vadovo as-į; 
niuo ir Jo gyvenimo pavyzdys

ENERGY
WISE r~

Buyaearnelsrgw’or 
aiori pQwrU than yog

Sol H t Bota

ir gyvenime mėgdavo drąsiai ją 
pabrėžti. 0 kad tam reikėjo di
delio drąsumo, tai štai dėl ko: 
Jis tvirtindavo, kad žmonijoje 
pirmoji vieta priklauso mote

liai. Jis tą vadovaujamą vietą 
moteriai skirdavo ne vien išori- 

jiniai, iš mandagumo, kaip tai da
ro daugelis kitų vyrų, bet savo 
tą įsitikinimą Jis juodydavo nuo
sekliai, visu savo gyvenimu, visu 
■savo elgesiu.
’ . Motinai, žmonai, dukrelei, 

I.anūkei — pirmą vietą!

1
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KKAL KSTAT1 POt SAUKKAL ESTATE FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, JJAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSMOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: ?

MUTUAL FEDERAL RAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Tel. 847-774/

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

> 1 ■■■■ ..... ... 11
Naujai pasirodžiusi 

■‘s; DR. ANTANO RUKŠ0S 
į 619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

” 7 i KAINA — $17. (Persiuntimui-pridėti $1)
***?'? Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St. ~ " '
• Chicago, IL 60608 £* i '

Neužsigaus Jo sūnūs tuo ma
no tvirtinimu, nes jie eina tėvo 
pėdomis.

Kiek meilės, pagarbos, dėkin
gumo rodė visuomet Vladas 
Putvinskis savo gyvenimo drau
gei, šaulei Emilijai Putvinskiė- 
nei, visi artimieji tai žino.

(Bus daugiau)

Du miegami ir du kambariai skiepe- 
Centrinis šildymas atskirai kiekvie- 

i nam butui. 2 auto garažas. Aluminum 
langai. Švarus. $67,000. 62-tros ir 
California. "'

5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas imokėjimas. Savinin- 
ko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St.
Tel.: 436-7878

i

— East Chicagos lietuvių me- j 
džiotojų ir meškeriotojų klubo! 
valdyba praneša, kad visuotinis* 
klubo narių susirinkimas įvyks! 
š.m. sausio mėn. 8 d. 6 vai. p.p. ■ 
Šv. Pranciškaus bažnyčios salėj. 
Visi klubo nariai kviečiami su
sirinkime dalyvauti. V-ba

— Chicagos Lietuvių Spaudės 
klubo susirinkimas įvyks 1983m. 
sausio 7 d. 7 vai. vakaro Lietuvio 
sodyboje, esančioje 6515 S. Cali
fornia Ave. Nariai prašomi gau
siai dalyvauti ir kelti pastebėtas, 
negeroves. Bus diskusijos iškel
tais klausimais ir kiti įvairūs

Valdyba

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

svarstymai.

“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.

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pušį. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
* arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienos* galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, viauomenė® veikėjo ir rašytojo aUiminimua.

Dr. A. Gu.oftn — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, Mečia 1906 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b 
tusirūpinim^ -

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, rveikata ir 
grožis. z Kietais viršeliais  ._____

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

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

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

18.00

M.00

F2.00

NAUJIENOS, 

1TM M. HALSTTO ST, CHICAGO, It

ELEKTROS{RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagcs miesto leidiny. 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Aro.
Tol. 927-3559

DĖME SI O 
62-SO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui autornėbllla
Liability apdraudimas panslnla-

kams. Kreiptis:.'
A. L A U R A I T11 

M43 So. ASHLAND AVI.
Tel 523-8775 /

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

ARVYDAS KIELA
*. .6557. S. Talman Avenue

Chicago, IL 60629
-Jė’- T'l ■7-1'71 •

i Laikrodžiai Ir bnagenyMe
• Pardxrimas Ir Taisymas 

2646 Wm! C«th SftMt 
TsL REpubllc 7-1941 J. į

»>- ■ ______________ ^4

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENT.^

Tuo reikalu jums gali daug 
oadėti teisininko Prano ŠULO 
jaruoštą, — teisėjo -Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
šleista knyga su legališkomis 

cormomi«
Knyga su formomis gauna, 

ma Naujienų administracijoje.

| P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7.-5980

MAŽA ALGA
Vienas sąžiningas žmogus, iš

tarnavęs penkis metus ir nega
vęs algos pakėlimo, ryžosi sy
kį be su i 
žiūri.

pasakyti kaip jis Į tai

aš jums dirbu kelinti 
mano čekis tebėra vis 
Noriu tamsta praneš

ti, kad trys kompanijos manęs 
ieško i!”

‘Bose, 
metei ir

Bosas: ‘‘Kokios kompanijos?
Atsakymas buvo: “Gazo kom

panija. elektros kompanija ir 
finansų kompanija”...

■ ■ ■— ■, , i r-e - . . —»

6 — Naujienos, Chicago, 8, UI.

M. ŠIMKUS f
Notary, Public , į

INCOME TAX SERVICB
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450-
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai ‘

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

Tek 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, DL 60629
J

ADVOKATU DRAUGIJA

V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kedzie Ava. 
Chicago, UI. 60629

Tek: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KT 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAATĮ “NAUJIENOS”

Thursday, Jinuiry 6, 1983


