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IZRAELITAI GALI PASITRAUKTI IS LIBANO
. JERUZALĖ.. —. Izraelio vy-' 

riausybė treęadienį paskelbė tru 
jų lteisėjų tyrinėjimą, nustaty
tus faktus, įsakymą panašiems 
žygiams išvengti ateityje/?

Komisijai pirmininkavo Iz
raelio aukščiausio teismo pirmi
ninkas Icakąs Kahan, kurią vy* 
kušiai, klausinėjo visus Izraelio 
pareigūnus ir mokėjo ištraukti 
iš jų pačius pagrindinius faktus,. 
Antruoju komisijos, narių buvo 
aukščiausio, teismo teisėjas Aro*, 
nas Barak ir ątsargon . išėjęs 
Izraelio..kariuomenės generolas 
Joną Ėfrat. . - : '

Korn isij a _pripažino kai Įu H’ 
premjerą Beginą už tai, kad jis, 
gavęs žini? iš; kariuomenės vai- 
dovybės, nekreipė į- ją reikalin
gų. dėmesio.
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Valstybės departamentas nurodo, kad Kuboje, Haityje, Salvadore 
vyriausybės nekreipia dėmesio Į pagrindines žmogaus teises.

Generolus teisė aukščiausio teismo 
pirmininkas. Karan, Barak, Efrat

- PREMJERAS M. BEGIN BUVO INFORMUOTAS APIE 
LEIDIMUS ŽUDYTI, RKt NEKREIPĖ DĖMESIO

srities divizijos vadas, turi būti 
pašalintas iš kariuomenės vado
vybės bent per tris metus už ne- 
sirvžima sustabdvti žudvnes. fe . • -

Izraelyje buvo didelės
- demonstracijos

Paskelbus Izraelio tyrinėjimo 
.komisijos. pranešimą, Jeruzalėje 
ir Tel Ayive buvo suruoštos di- 
dęjės demonstracijos.

Vieni demonstravo už. tai, kad 
Beginąs, ir šaronas galėtų pasi
likti vyriausybės priešakyje ir 
gauti Izraeliui reikalingą . atly
ginimą iš Libano.

Tel Avive buvo žymiai dides
nė demonstracija,' remianti 
aukščiausio teismo pirnlininką 
Kahaną ir kitus • teismo narius 

iuž* drąsą išklausinėti pačius
Žinių agentūra sako, kad Bę- nusikaltėlius ir liudininkus apie 

ginas,, gavęs žųiią apie falangis- žudynių organizavimą - ir vyk
tų jsiteidiųią ^.dyi paJfe&aęčįįp 
stovy’kSūs, prarniegojb; wi^ne- 
kpeipdamas- reikalingo dėmesio 
į tos žinipš pąsękmės. BeLbfiči^- 
luiiu Komisijos pratesimais „šakų,; 
kad Beginąs - gali ’ nesitraukfi iš 
vyriausybės . vadovybės,, kol jis 
pats tbž nenutąrs ,.ąr parĮamen-- 
tas prįveęs;Ąųftraukusį/ t ■ 

'R'eil<^ą/i^fy^s^toq^i^j.a 'sš>;
ko,.'kad^ neskiriabet 
pa i
gėri. ■ Ąrįėl ap-;
saugofe.ministęrio' 'pareigų/ Jis, - 
nekreipęs dėmesio pizYaėlib ka
riuomenės 'tradtčijasy. leido ka
riuomenės vadams, atšaukti Tz: 
raęlįo .sargybifiius iš'dviejų sto-' 
vykių-: ir leido’• krikščibnfms fa- 
langištąms .įvesti savo' jėgas, į 
stovyklas.' Jis .lęiclo faldngistiĮ 
žvalgybos viršininkui vykdai; 
žudynes. * ./ r

Turi pasitraukti šie 
generolai:'

Izraelio teismo komisija 
tarė: ' *

L Generolas Ariel šaron 
atsistatydinti iš gynybos minis
terio pareigų už nusikaltimus, 
padarytus dviejose iLbano sto
vyklose.

2. Gen. Itn. Rafael Eitan, Iz- 
realio kariuomenės šlabo virši
ninkas, turi pasitraukti iš štabo 
viršininko pareigų už nusikalti
mus žmonių žudynių metu.

3. Gen. Jehoshua Saguy, šiau
rės fronto žvalgybos viršinin
kas, turi būti tuojau atleistas iš 
pareigi už neatlikimą pareigų.

4. Gen. Amir Drori, • šiaurės 
fronto karo jėgų viršininkas, to
ri būti atleistas iš pareigų už ne
turėjimą drąsos^ sustabdyti žu
dynių stovyklose.

5. Gen. Amos Jaron, Beiruto

dymą dviejose palestiniečiu sto-. 
įvyklose. .

GEORGE BUSH TARĖSI 
. SU MITERANDUv

PARYŽIUS/ Prancūzija,. —
- Viceprezidentas -Georgė Bush' 
;antra^Hijž'^ąlbėjosi su ^ranėū-i 
zijos 
terandu., i\

• Vicep'režidei^as/primjhė/kad’ 
JAV lajrkia is ’Sovietų i vriau-- 
sypės :nąųjų: nuolaidų.'. SnvietiP 
Sąjun^lpasiūlė-, sutpažiftti y i du-. 
tiriio dydžio ’atbmi.iitee: raketas 
didesnių .
; Jeigu rusai 'nesutd«žsĮimažin- 
ti žymiai ;' didesm įsk&įčiu^ tai’ 
JAV turės-pradęti -garibitti nau- 
jas" atomines raketaš. ^Jos bus 
galingesnės už dabartines.'

Antradieni Madride susirinko 
Helsinkio aktams tikrinti komisija

ISPANIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINIS'ĮERIS PRADĖJO 
KONFERĘS’CUAl KAI.BĖįĮp ER ....

■ > MADRIDAS, Ispanija.— Ant —— --------------- ---- —------
radienį Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferenciją''

'■pradėjo Ispanijos užsienio rei-4 
kalms.-pi4ĮUSteris Fernando Mo-

vąisiybių atstovą nite jis 
■piasiūlė tarpininkauti, jei kritų 
reikalas, tarp Rytų ir Vakarų. 
Ispaniją valdo socialistinė vy
riausybė. Jam atrodo, kad ji ga
lėtų tarpininkauti.

Amerikos delegacijai vadovai 
vo Max M. Kampelman. Jis ap
gailestavo, kad Sovietų Sąjunga 
nesilaiko Helsinkyje padarytų; 
susitarimų ir neleidžia žengti 
artyn prie taikos, kaip nurodo 

'tie aktai.

JAPONŲ HITACHI BEND
ROVĖ PRISIPAŽINO

. SĄN FRANCISCO. Calif. — 
Japonų' bendrovė prisipažino, 

!kad josios tarnautojai, prieš du 
metus belankydami San Fran- 

icisco IBM dirįituvėje, bandė pą- 
; sisavinti kelias naujoves, kurias

pa

turi

— Jungtinių Taut-ų generali
nis sekretorius Javieį- Perez de 
Cuellar pasiūlė Angolai sude
rinti Kubos kareivių’atšaukimą 
su Namibijos nepriklausomybės 
paskelbimu. Angola nenori 
šaukti kubiečiu.

— Vyriausybės patarėjai 
gina generolą V. Jaruzelskj 
skelbti 
erzinti 
nenori

at-

ra- 
pa- 
ne-naują amnestiją ir 

Lenkijos darbininkų, jei 
naujų streikų.

— Sovietų valdžia duoda gink
lus ir maistą Kubos kariams 
Angoloje. > t. -

KALENDORĖLIS

Vasario 19: Skolastika, Mih- 
gėla, Vinkė, Kęsgailis, Skai- 
butis.

Saulė teka 6:53, leidžiasi 5:15.
Oras debesuotas, gali «ni|U.

JVMES TWWFSON

Guberųatorius J. Thompson 
prašo Illinois seimą pakelti 
valstijos mokesčius dviem 

bilijonais dolerių.

Sovietų delegacijoje buvo 
Andropovo sūnus

Sovietų delegacijai vadovavo 
Anatolijus V. Kovalev. Jis jau 
dalyvavo ankstyvesnėse konfe
rencijose.

Įdomu, kad šioje Sovietų de
legacijoje dalyvavo Sovietų Są
jungos komunistų partijos ge
neralinio sekretoriaus Jurijaus 
Andropovo sūnus Igor Y. And
ropov. Gražiai apsirengęs'jau
nas vyras, dėvi akinius, bet iki 
šio meto dar netarė nė vieno žo
džio. Jis jau dalyvavo rudens 
sesijoje, ten gynė sovietinę po
ziciją.

Ispąniją minėtoje konferenci
joje atstovavo Terence A. Tod- 
man.

Amerikiečiai apgailestavo, kad 
lenkų vyriausybė išsiuntė iš 
Lenkijos -PPI žinių agentūros 
atstovę Ruth Gruber.

Lenkų kariškoji vadovybė 
paskelbė, kad tuo tarpu ji nesi
rengia skelbti naujos amnes
tijos.

— Nepalio gyventojai bijo, 
kad Everesto kalnas nesuminkš 
lėtų ir neužverstų gyventojų.

Waller Mondale paskelbė, 
kad jis nepriims rinkiminei 
kampanijai pinigų, duodamų “su 
sąlygomis”.

MORRIS UDALL NEBANDYS
DAUGIAU KANDIDATUOTI v ... , ,./butų galėję pritaikyti savo ga- 
WASHINGTON, D.C. — At-!mybos kompiuteriams.

I stovas. Morris K. Udall, i.š Ari
zonos,- labai norėjo tapti J AVI rovės 
prezidentu. Jis kelis kartus ban-J;tikslus. Jeigu būtų atsiradęs 
dė tapti demokratų partijos,: gis, sutikęs parduoti paslaptis/ 
kandidatu prezidento pareigoms,Itai jie būtų sumokėję iki pustės.; 
bet jam nepasisekdavo. Jis no-,'milijono dolerių. Jau turėjo pa-? 
rėjo sumušti Jimmy Carterį, heli ruošę čekį.
jis pralaimėjo. Jis yra geras Japonai susitarė su IBM bend-' 
kalbėtojas, bet jo rinkimihėįrovės 
kampanija buvo silpnai organi-i tuksi, dolerių baudą.’kad būijį 
zuota. jo argumentai neįtikinė-. nutraukta pradėta byla ir užtik-: 
jo žmonių. rindami,

Antradienį jis |lranešė. kad ••įvykiai ne pasikartos. 
1984 metais jis nekandidatuos.
Jis žino, kad Walter Mondale 
yra įtikinantis kalbėtojas ii 
būti geras prezidentas.

WASHINGTON, D.C. — Vals- 
lybės departamentas trečadienį 
paskelbė, kad prievartos varto
jimas prieš beginklius gyvento
jus nepateisinamas. Jis“ nieko 
neatsiekia, be pagrindo žudo ne
kaltus ir gintis n pajėgiančius 
žmones.

Valstybės departamentas nu-Į
rodo, kad Izraelio teisininkų ko-'tą žmogų Izraelio gynybos x. 
misija, keturis mėnesius tyrinė
jusi palestiniečių žudynes Liba
ne, priėjo išvados, kad Izraelio 
gynybos ministeris leidęs krikš
čionims falangistams įžengti į į 
palestiniečių stovyklas, prisidė
jo prie nusikaltimo prieš pa
grindines žmogaus teises. Komi
sija patarė gen. šaroną atleisti 
iš Izraelio krašto apsaugos mi
nisterio vietos.

Prez. Reaganas, patyręs apie 
Izraelio teismo komisijos prane
šimą, pareiškė įsitikinimą, kad 
dabartiniu metu gali atsirasli 
daugiauvilties, kad Izraelio 
ginkluotos pajėgos lengviau pa
sitrauktų išLibsno.

Valstybės' departamentas nu- 
’rodė, kad nušįkaltimai prieš pa , 
grindines žifiogauš teises klaų-

misijos nutarimą privalomu r 
tiktai gen. Šarūnui, bet ir v 
sani kabinetui. Jeigu minister 
Šaronas nenorės atsistatydini 
Ui tada kabinetas turės ji atst 
tyli nuo ministerio pareigų. Pa 
Beginąs pranešime yra kritiku 
jamas, brl jis nesirengia pa: 

I traukti. Jis planuoja surasti 1 
I tn žmnoii Izraelin <rvnvbos i.
n'slerio pareigoms.

Trečiadienio ryte gen. šar 
nas, patyręs apie premjero E 
gino nuotaikas, jam pranęi 
kad jis sutiks pasitraukti i.š j 
nybos ministerio pareigų, bet 
reikalauja, kad Beginąs duo 
jam kitą ministeriją vald\ 
Beginąs nutarė šį šarono reik 
lavimą pasvarstyti ir pasita 
su kitais kabineto nariais.

Atrodo, kad B'zginas nėra Ii 
kės daryti šia nuolaida genei 
lui šaronui. Beginąs mano, k 
Šaronui neliko kitos išeiti 
kaip pasitraukti iš kabineto.

VIGLIOTTO JAU NEAP- 
GAUDLNĖS MOTERŲ

MARICOPA, Arizona. — G 
vanni Vigliotto buvo suimtas 
jaunos moters apgavimą. Mes 
miesto gyventoja Patricia A 
Gardiner patraukė teisman G 
vanni Vigliotto už apgavys 
Jiedu susipažino ir susitarė v 
ii. Vigliotto neturėjo nieko, t 
tai ilgą liežuvį. 53 metų vyi 
Įtikino- moterį už. jo ištekėti. 1 
gal papročius, ji tuojau po v 
tuvių perrašė dokumentus 
banko knygut.s abieju va;< 
l'ž poros savaičių dingo visi < 
kurnėtai ir $36,600.

Apgauta moteris surado, l 
jis gyveno, jį traukė teisrr 
už apgavystę ir bylą svarstė f 

j siekusieji teisėjai. I ž pusant 
valandos jie pripažino jį kai 
Jis prisipažino teisme, kad 
lokiu būdu jis vedė 105 m c 
ris. Jis gali būti nubaustas 
31 metų kalėjimo.

Paaiškėjo, kad vienas bcųd^sjnio neišsprendžia. Antrojo ka- 
pareigūnas turėjo tok&isĮ !r| metuĄKįąus Barine žudė po- 

-fiiinius priešus, iš kairės ir de
šinės, tuo tarp11’"šiandien jis iš 
Bolivijos atyg^tas į Lyon mies
tą, kur jis tųrėš'aiškintis dėl pa
darytų žudynių, v

Toje pačioje - politinėje ap
žvalgoje nurodoma; kad būtų 
-daug lengviau busikalbėli. jeigu- 
■ Sovietų Sąjungoje būtų respek 
tuojamos pagrindinės žmogaus 
teisės, n i būtų, prievartos darbų 
ir žmonės galėtų be baimės pa 
reikšti savo valia. Pranešime 

minima č'.ilė; Kinija, Kuba, Ni 
•karagva, Pietų Afrika ir Viet- i 
namas.

JERUZALE:. Izraelio gyny
bos ministeris gen. Ariel Šaro- 
nas vakar pareiškė, kda jis ne
pasitrauks iš krašto apsaugos 
ministerijos. Jis yra pasiryžęs 
gintis, nenori pripažint' teisin 
komisijos jam primetamą kai 
tinimu.

Izraelio premjeras Menach m 
Begin, daugelio izraelitų nuste
bimui, pripa.’.jsta tyrinėjimo ko- j šuv

•Ji

atstovais sumokėti 16.

kad ateityje panašūs

gali
i 
l

GEORGE SHULTZ BUVO 
HONG KONGE

SKIRTINGI DVIEJŲ 
VALSTYBIŲ PRANEŠIMAI

NIKOSIJA, Kipras. Irako 
pranešimas sako, ksd lianų di
džioji ofenzyva. prasidėjusi 
prieš tris dienas, sustojo visai

HONG KONG. — Sekretorius' prie Irako sienos. Iraniečiai ban- 
George Shultz antradienį at-! dė prasiveržti trijose vietose, bet 
skrido į Hong Kongą. Jis iš i nieko iš to bandymo nesigavo, 
anksto sukvietė Amerikos am
basadorių j Hong Kongą, kad 
galėtų su juo pasitarti.

Sekretorius informavo Ameri-' Irano kariuomenės vadovybė su
kos ambasadorių apie savo po-! stabdė kovos veiksmus, kol bus 
kalbius su Japonijos ir Kinijos. išvalyta visa užimtoji teritorija;

• Tuo tarpu 1’eherano praneši- 
; mas, sako, kad iraniečiai užėmė 
20 kvadratinių mylių teritorijos.
I / k s K . n t f f 4 » I Y / i . - 'W 1

valstybės atstovais. Japonai pa
sižadėjo padidinti savo karišką
jį pajėgumą. Bušai gali bandyti 
juos pulti, jeigu nebus stiprūs. 
Bet rusai niekad nepuls, jei kai
mynas yra pas-ruošęs kirsti.

Kinijcj sekretorius norėjo su
sipažinti su naujais Kinijos val
dovais ir patikrinti, ar Pekine 
padalyti susitarimai dar galio
ja. Plačiau paaiškino' ir Taiva- 
no klausimą. Pekino vyriausybė 
buvo pasižadėjusi nevartoti jė
gos prieš Taivaną.

— Salvadoro prezidentas pra
nešė parlamentui, kad jis ruo
šiasi pasitraukti iš prezidento 
pareigų. Patarė ieškoti kito 
žmogaus.

— Treėiadienj aukso uncija 
kainavo f 192.

— Lenkų karo teismas pa 
ro, kad Lešek Valensa liud 
penkių in’elig. ntų byloje, 
le.nsa >:itarė nevažiuoti i \

Trečiadienio rylą iraniečiai 
pranešė savo užsibrėžtus tikslus. I 
Dabar nori išvslvti užimta sri-1I tj, kad laikui bėgant galėtų pra- į 
dėti ruoštis naujam puolimui, j

— Nepalio ir 
syl>ės uždraus 
mėgėjams lipti 
na. Jie prineša
kurie krinta ir nuverčia žemyn 
supleišėjusius akmenis.

Kinijos vyrian-

j Everesto kai 
Įvairių trantų,

— Andreas Pspandreu stebisi, 
kari 30.000 komunistų atsiliepia 
j jo pareiškimus.

— JAV atsisakė ruošti atski
rą prekybos sutarti su Quebeku.

— Vyriausybė nustatė, kad 
1980-81 metais buvo permokėta 
$2 bilijonai už maisto korteles.

Prancūzijos prezidentas F Milerand Paryžiuje 
tarėsi su JAV viceprezidentu George-Bush.-
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vjąl, gyvenantieji ftygojfej kalbėJONAS JAKUBONIS

IR RYGĄ

Jonas Jakubonis

u s? buvo gana daug

Tas žmogus vis kartojo žodį 
riame mano tėvas’Stasys Jaku- ’poezija”, o aš, atsimenu, ėmiau 
bonis buvo gavęs butą,.apsisto- ir jo paklausiau, ką reiškia “poe-

Tame Rygos priemiestyje, ku-
■‘Saulės duktė” (grafika)

nūii^ios piliečių i>imLmctyjejužsimėzgusius nuo- 
į šildžius santykius su Viidu ir 

Emilija Bulviais bei jų šeimos 
ir draufciį rStefiū. liė santykiai 
daf kai Emilija Pūt-

* ’ ‘ K&a> Biržiškiene,
t?<.au:š&aiie, Sofija Būtvy- 

ie-51arcinfce<i^ieriė (Maniau uę- 
nė), padedama ir šias eilutes 
rašančiojo, surinko reikiamą pi- 

| mems išaiškinti šaubų ir šauiiš-l mgų sumą užmokėti pabaudai ir 
Kūmo esmę nei ša ukimą kitaip j A. Smetonai paieisti is kalėjimo.

T xaro moįryKiose paruoštiems ka- 
(l ininiam*, KitUKią tronto piak- 
; tiką turėjusiems karo vaaams, 
; neuuvo garima norėti ar tikėtis.

Kiek žinau ir iš paties Pūlvio, 
■ ir is jo raštų nei laiškų, mano 
paimneiuHi dalykai jam buio 
puikiai žinomi. įuo noriu paša
ly vi, jog jis, nors būdamas 

i means uis, ncouvo naivus, ir ne- 
i su.iK.ejo tamos aroa pasKirų in- 
' uiviaų . pef Šukieti per trūinpį 
iaiKą. Made patį ir mario diau- 

I gus jis stipriai perspėjo nėpur- 
iyu gyvenimo svarstyklių. Jis 
paKanuuriai paorezdavo, jog 
uiu*ų uaruas dus ilgas ir sun
kūs.

Tad. Pūtvio padarytoji klaida, 
kaip as gaivu] u, nuvo grynai 
taKune. jis apstsKaiciavo ir Kiy-

• uo, manydamas, kad jam pasi- 
I ciauKus, 'kitas asmuo, ouuamas
• laniau priimtinas Kariuomenes 
Į vadovj’Der, įstengs geriau apgin

ei ir susūprinti šauušką ideoio-
j ginę poziciją, išėjo priešingai.

arniijo !y šjvanūiMos piliečii 
milicijos. Ir pž pišaubnį karą 
ne visų kovojančių kraštų gene
raliniai krba vyriausieji štabai 
mokėjo tinkamai suprasti parti
zanų psicnoiogiją u? j 
kovus uudus. Jaii aukščiau 
nejau nišno paties maiyuis sun
kumus šauliams kuriantis lais- 

i vojė Gruzijoje. Taigi, per du tris

įvertinti jų vienė M Kraįfft 
ikŠčiau mi- j u uja jtauskaitt

vo laiką U^tu^ai bū latviais sa- 
s-ikalbėūavo, bet tais laikais, 
kaip lietuvių, taip ir laivių kal- 
6ose jau 1 uvo daug svetinių žo
džių, tai jaųns buvo sunku susi
kalbėti. Kada prakalbėdavo ru
siškai, ta būdavo aišku, kad vie
nas kitą kngviari suprasdavo.

Kubi
žmonų kurie rusiškai kalbėda
vo. Vis. vyrai, tarnavę rusų ka 

•riuom< nėję, kalbėdavo rusiškai. 
l‘arp savęs kubiečiai kalbėdavo 
lietuviškai, bet kai reikėdavę, 
tai ga.ėda^o kalbėti įr rusiškai.

B j to, daugelis kubiliečių eida
vo į Papilio mokyklą. Visi jie- 
pramokdavo rusiškai. Caro lai
kais reikėdavo žmonėms pra
mokti rusiškai. Be rusų kalbos 
okioje įstaigoje neapsieisi. Pa

čiuose Kubiliuose rusų kalba 
milnis -buvo nereikalingi. Kai 
reikėdavo, tai mes ir rusiškai 
svarbiausią dalyką pasakyda
vome. I

Rygoj už kapeiką nusipirkau 
Karauižino poezijos knygutę, i 
Važiuodamas, būdavo, ją skai
tydavau ir ieškodavau, kur ir. 
kaįpjiš gražiai parašydavo. Ke-j 
lionių. melu, kad nebūtų taipi 
niiolk>du,. ieškodavau Jose poe- j 
3ijoš.‘Knygutė būdavo .nedide-j 
fė, kokiu 20, o g§|’net;24 nedi-i 
•dėkų fp^Iipių. V/enarne pusla-i 
pyjcbūdavo paties K"a r amžino; 
^ąvukšla'si Jis fbuyo'jaunas, tai 
grąŽlai atrodė, ifešiifeje krutinės, 
■pitšbje tųiėjo car’d p^aIi .

rija”. Jis man pasakė,,kad vis-' 
kas, kas yra gražiai pasakyta, 
lai ir yra poezija. Kai.sgkome, 
kad žmogus; eina, tai tiktąT' pa
sakome. kad jis eina.,O-Aai- pa
sakome., kad jis žingsniaiaja, tai 
jau poezija, nes pasakoifre, kad- 
jis eina žingsnis po. žingsnio..

Nežinau, ar tai yra teisybė, 
ar tiktai dalis teisybės,^bet tas 
pasakymas nian liko ajmipįyj’ef 
kad visa tai, kas ;gfea^t§AŪj yt^

4 Jaū.minėjau,- kad tada lame poezija. Mokyklose nebų^ū, ii- 
Rygoš priemiestyje buvę įvairių teratūros nestųdijavau, ;bęt ge

riausią paaiškinimą mart ^avė. 
tas" žmogus. 't

Jis mane įtikino, kad Karam- “ ! 
žinąs buvo pirmas ir geriausias 
rusų poetas. Aš norėjau Karąm- 
zįną pažinti, nes man rūpėjo 

_ išgirsti . ne piktai, rusiškas min
tis,’ bei ir gražiai jų pasakytas. 
Man atrodė, kad tie suaugę lie
tuviai, kurie, baigę darbą ir iš-' 
gėrę po stiklą alaus, šūkavo — 
Karamzin!, o vėliau kiti aukštu 
balsu atsiliepdavo — Nikolai 
Micliailovič.: ,— tai žinojo, kad 
Karamzinas buvo rusų poetas, j 
jis gražiai rusiškai rašė. -Ne ru-j 

oriškas raides gražiai parašyda-1 
vo, bet’rusiškas mintis gražiai Į 
airsšydavc. Jos buvo gražios ir 
gražiai skambėjo. _ ____

Rygoje.- ir rusiškai pramo- sus nelegaliai atvykusius ir dir
knu.’Tada 'Rygoje ne tiktai lat- busius Nigerijoj.

davau irias. Ten buvo apsigyve
nusi visa mūsų šeima. Aš apsi- j 
gyvendavau, kąi iš Kubilių al- 
veždavap javus į Rygą.

Malio; tėvas gavo darbą dide
lėje dirbtuvėje. Jam reikėdavo 
vežioti Toje dirbtuvėje pagamin
tas stalints. Bet vieno darbo 
neužteko. Jis dirbo dirbtuvėje, 
o kai 'grjžęlavo namo, tai padė
davo savininkių prižiūrėti pasta
tytusnamus.

žmonių," daugi itsia — lietuvių, 
nors ' relkarčiais ten apsigyvbn- 

Kalbėdavo jiedavb ir latviai, 
visaip.

Vieną kartą, 
buvo atvažiavęs

atsimenu, ten 
vienas. lietuvis, 

būvęs Vokietijoj, Karaliaučiuj,, 
ir važiavęs i Petrapili. Jis sakė, 
kad apsinakvoti Rygos priemies
tyje jam daug pigiau, negu pa- 
čy>je Rygoje.

* Jis užgirdo lietuvius, karto
jančius Karamzino dainas, pa
sakė. kad Karamzinas buvęs di
delis poetas, bet jis priminė, kad 
lietuviai turi dar gražesnių d i- 
nū ir poezijos, negu rusas Ka
ramzinas. Tas žmogus, malvi 
turėjo galvoje Kristijoną Done
laitį. Dar vėliau patyriau, kad 
tas lietuvis turėjo galvoje Done
laičio “Metus”.

❖
A

♦

Pūtvis negalėjo tiktis

(riuivis tam pntare, net pats ue- 
siogiai ues^Kisu, Kad Satutų b-ga 
neouių jvena poiniKon)'. sme- 
iona io nicK.au įieuznmšo. Jo 
saUbyKiai su rutvfaas liko šilti ir 
po rutvio mirties. Preziuentas 
lankėsi uraužiKUOse ir šuo- Pa- 
vežupyjfe, žvainomis progomis 
Kaiucaavosi su raniiija rūtviene 
ir biaoiu rutViu, ne Karią novo 
pi lėmęs mano zmorią samių mo- 
iferų leiKaiaiš, porą Karlų u/ane 
paiį maioniai priėmė pręzmen- 
niroje ir paiKSe sdaipsių apie 
ruivą j mano redaguojamą Tri- 
iniią, pagarmai prisimindavo 
rutvį praKaiodse šaūnams. -

Vlado Puivio santykiai buvo 
nuoširdus >r su prezidentu dr. 
Kaziu Criimum, kulis buvo mi- 
mstras pirmininKąs PtĮLViui bū
nant iL.So-gos vii‘Sinink‘ū^ir pir- 
inminKU. rutyis araugĄvo su 
ivau’iais kitais mimsiraik' pirmi- 
.aifikais, ministrais, ' šeinio iia- 
naKT, ypač su iviyKoiirKrupavi
čium, jiyKoiū slezevinjoHi, Ra
polu bKipiciu, Jonu Staugaičiu, 
Kun. Antanu Smuikšėill, kūn. 
jonu Steponavičium ir kt. Nuo 
iaoai senų laisų turėjo šiltus 
santykius su V aizgąMm^Putyio 
santyKiai bUL^įgeri ir šu arki- 
vyskūpu''Pr." į^revičium, kuris 
oudamaš žemaičių ian- 
Kėsi Siio-L-'aveztrp^^&'r^aznai 
aplankydavo šaunus "centre 
rvaune. T - L

(Bus daugiau) •

Pūtvis negalėjo tikėtis greitai °1 ?
^.a. ° 1 rasmauKčiamas jis isinuse isissiaiskinu nuomonių skirtumo i . J . .
su kariuomenės va<l6vvbė ir ją*‘fan"« Jo ^ejas ginantiems sau- 
įtikmti, kad šaufiu Ššjūngos vi-^ams

J ® . - ginKlą ^savė- pali.
’’ - NesuKiysių 'paškkęs, T°o Jke'

...... .. . I kas kitas:is šaunu Pajungus.kū-
problemos išsprendimas I lr '^<B«urejo Lodo di-

Vladas TUtvis

sūoiiieniškūmaš $rra būtinas da
lykas. . ' . - -j w ’ j

Toks greitas ir palankus sau-į 
liškos p*—____ ___ ____ ,

buvo neimanomas ne vien todėl,|-ae‘“. M‘P .v‘aaas
kad kai'kurie kariškiai, Pūtvio I Pl“.vls'..rūivl -a“lis,i“ «”■*»».«*' 
žodžiais- tariant, buvo prisigėrę' «em P«z*aeuras Antanas Sme- 
desputinio - imperialistinio rau-; l°na’ palaukdamas dar. XIX 
go. Lietuvos Respublikos ka-j 
riuom.nėje buvo daug puikiai 
treniruotų karininkų, pilnų 
idealizmo, .ir pasiryžimo, gymi-! 
siu lėvynę nuo įvairių priešų. Į

• Eilė tų kariškių —ir paties aukš- j 
čiausio laipsnio— buvo Pūtviūi ‘ 
palankūs ir jį nuoširdžiai gerbė,! 
bet negalėjo pilnai arba dalinai; 
priimti jo šauliškos - savanoriš- 

Tiklai po šešerių melų Pūt- kos - partizaniškos ir visuonie- 
kuris iš New Yorko banko su- vis t nugrįžo šaubų centro vado- 
gebėjo nukniauti 11 milijonų ^ybėn, trumpai-^vito kūrybme ; J J ' * j
dolerių ir-manė su jais pasilikti., energija, ir mus pabko savaam-. Je R1 a uas Saul bOu «a* >

_  žiaus, protinio:. ir dvasinio su- 
— Nepajėgumas parduoti naf- brendimo gražume. Jo mirtį, 

taip staigią ir netikėtą, tesulau-

zijos ‘grTOį^nianyje^^egė: lietis 
yio. kwrKstcl^. j^ąn, patikę, kad 

rJietuviaf;'|»r^d.ėjOi:gjami. .rašyti , 
anksčiau negu Karamzinas. Nu-’ 
tariau ieškoti, kaip tuos “Me
lus” rasti.: Turiu pasakyti, kad 

’ųžtrŪkU ipie^O "mėtų', bet su
radau; • ' •-

Apskaičiuojama, kad iš Ni- 
; geri jos išvežta apie 2 E.mili jonai 
ganiečių . : Dauge lis - darbininkų 
išsivežė žmonas ir. vaikus iš Ni
gerijos. lianoje didelis vargas, 
bet vaidžia mosią specialius pla
nus grĮžusiems padėti.

, Floridoje, policija suėmė
36 metų Demėtrijų Papandakį,

tos privertė Nigeriją išvaryti vi-

tiek nusipelnęs žmogus, kaip ge- j 
nerolas Zaskevičius, prisipažino,!

Pūtvis Šaulių Sąjungoje;

j i

Laikinojo Organizacinio Komiteto 
Pirmininko Atsišaukimas

BRANGUS AMERIKOS LIETUVIAI!
Vasario 1(> proga mes, lietuviai, jungiamės 

iš naujo sutartinai remti Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymą ir visais būdais siekti; kad lie
tuvių tauta gyventų amžinai. t y

šios didžiosios lietuvių šverttčs proga svei
kindamas visus Amerikos lietuvius JAV Lietu
vių Bendruomenes vardu, kviečiu brolius ir. se
seris Vasario 16 sukaktis pdmiheli .ką įspųdihy 
giausiai ir, jas minint, moraliniu '.pritarifnu. ir 
piinginėmis aukomis stipriai ifcirėmt Lietuvos 
laisvinimo veiksnių darbą. -ų, * < .

Kreipiuos i organizuotus Lietuvių Bendruo
menės vienetus ir i jau po BendruomertėS šūkiu 
sušibūrūsiiis Amerikos .lietuvius, prašydamas^ kur 
ir kaip gali,,aktingai prisidėti prie Lietuvos Ne- 
pi’iklaušoniytės sukakčių minėjimo ruošimo vi
sose liettiviu kolonijose.

Laikau savo pareiga, priminti JAV LB LOKo 
niįsistatymą, kad . Vasario 16 minėjimo >£rėngi- 
mų jjelniš bei visus Aukos turi eiti Lietuvos -lais- 
vinlnio reikalams ir kad tie pinigai tart būti 
perduoti AmeTfttds Lietuvių Tarybai —- jis Vyk
domajam Komitetui Chleagojc arba Taryboš 
'li.vrlams vktūse. ► ,♦ ; r

J 'ri cnio^ajTiilš, LB Laikinoji Organika-
einio Kdmiteti ir savo linkėjimus, drauge reiš
kiu tvirtą Viltį, kad, budėdami Lietuvis išlais
vinimo ir lietuvių tautos gelbėjimo kovėjė, taip 
pat energingai ir vieningai dirbsime.JAV Lie
tuvių Bendruomenėje didžiajam lietuvybės išlai
kymo reikalui. . _ , , ’ _.

Prel. J. BALKUNAS.
JAV Lietuvių Bendruomenės Laikinojo Organizacinio 

Kbihiteto P i r m i n i h k a š \

♦

kus vos >5 metų, laikau tragiš-; ?irmon vieton norėjo dėti “pi-Į 
i ka. Jo protas buvo kaip verdan-;

tis kabias, jis nusinešė su sa-’ 
vim j kapus daug idėjų, minčių, 
kurių nespėjo išreikšti, daug su-: 
manomų, kurių negalėjo įvyk-, 
dyli. Numirė tuo metu, kai są-j 
jungai buvo ypač reikalingas, ■ 
energingai pradėj'ęs būtiną są- j 
jungas reformą,, gindamas ir; 
stiprindamas sąjungos denio- • 
kratines tradicijas. Jei jis būtų 
ilgiau gĮvenęs, filmas dalukas 
jau! butų pavykę ĮŠgcibėii o.g- 
nizacij'ą nuo sukarinimo 193* 
melais. O jei nebūtų pavykę iš
vengti sukai niiibo, Bulviui sto- j 
vinį sąjungoje vadovybėje, ta-1 
sai sukar.n.masSbūtų . neabejoti-1

C * JR** fc- < -* •

nil turėję* š^elbesnę foriną.! 
palkkaiit šaufiaiUs dau^iaū vi- ‘

’ sUotncniškumb/i dsugriii alio t, 
RApūFO Skipičio,, “pū.viiiskinės : 
dvasios“. , . 4 - — į

Pj.y.o pasitrgUĮamas iš.parei-1 
gų 1’122 inelai.<h&ttio tnauyūiu,' 
buvo b veik r.ėnilž.aut tragiškas J 
už jo ankslyvų. mirtį. Dideli ’ 
žinonė: padaro it di'deJu Įčlai-t 
dų. o V'. * jkisiltatikimiš. 1 
anuomet, buvali .įsitikinęs, 
kaip oabur IcbegslvojiL buvę

etinės sąmonės ir krašto gyni- į 
i no dvasios ugdymą”, bet “n. j 
■visi tij minti supratome”, (žr. J.’ 
\latusas. šaulių Sąjungos isto- i 
rija, p. 186). . . . f
Juk tarp partizaninio-savano-į 

risko pobūdžio organizacijų ir i 
reguliarios kariuomenės jau nuo , 
senų įaikų ir prie geriausių in-, 

i tencijų būdavo nesusipratimų. 
1 Jurgio Washing’ono revoliuci- 
, n_we armijoje, kovojančioje už 
. krašto laisvę, pasitaikydavo ne- į 
mažų nuomonių skirtumų tarp 
ta. p vadinamos konlinentalinė*

Ištrink iš sielos atminimą, 
Kurį kadaise palikai, 
Tada mintis tavęs nebjieškbs 
Ir ilgesys po jį neklaidžios, 
Kaip rūkas rudenio laikais.

Ištrink iš sielos atminima, 
k . * L, ir - ’ - *rZ

Tai nebmiiiėsiu aš tavęs. 
Ir pasakysiu širdžiai savo: 
Jei kartą saulė nusileido, 
Daugiau tai dienai nebešvies.

Ištrink iš sields savo vardą, 
Kuriuo kadaise^ gyvenau, 
Kai nebebus ten tavo vaizdo, 
Tai aš užmiršiu, kad mylėjau 
Ir pilnas nerimo HūVau.

Dligyts

— Specialistai tvirtina, kad — Naujas miesto patvarky
sią savaitę šv. Elenos ugniakal- mats dKacklžia žnioriėnis atioary- 
nis gaii pradėti versti lavą ir tį krautuvėse vaistų bonkUles. 
garus. Dundėjimas žemėje tai Kas lai, padarys, l'ai būs bau- 
praneša. džfaniaš.

toji kla'da.

Karys, 1953 Vasari© naen7 Nr,2

Meet the challenge!

SERVE MFH PRTOĖ M 
THE N ATfONAt GUARD

For cortStipatidn relief tomorrow 
reach for.EX-LAXtonight.

1^-4 help>your ewem’s own ur’nKJk 
rhvjnm vMnirito Genth .Dependably Try n tonight 
You TJ like iff dx morrrthg
Chocolated or pills. Ex-Lax is 
'* The Overnight Wonder"

Read label ahd follow 
direction. .
< F vt«v Ilk'. 19^2

•CME CHICAGO MOTOR CLUB TTF3 OH

WRESiMY DKMi&
•v. < — , A * ♦ < ~ ' 'H . ■—* » '

DON’T cut IN BETW^eN CARS 
THXt ARE AixOWING- SAFE 
Following distances—< i

XX/lL «LW INTO T^OU^CB r 
TMgRE*s A SUCJOCN rro^ wmkjt 
soJNaf mxloman^ too cxoeeix—.

i ur you

l_ANf.

Febluan- 10, 1983
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VOKIETIJOS LIETUVIŲ KŪČIOS i 

sklandumus ir laužykime pa-, 
plotelius, broliškiii linkėdami vie 
n i kitiems krikščioniškai ir lie
tuviškai sutikti ir atšvęst! Ka - 
ledas ir laimingai įžengti i Nau
juosius Metus. Lietuviškus Kū
čių papročius direktorius paaiš
kino ir linkėjimus.išreiškė ir vo
kiečių kalba.

Tėvas Alfonsas Bernatonis sa
vo žodį pradėjo vokiškai, saky
damas, jog viską išdėstė direk
torius, tad jam belieka palinkėti 
linksmų švenčių visiems, kurių 
darbu ir aukomis laikosi mūsų 
mokykla, pirmiausia mokyto
jams. Kvietė stengtis, kad mū
sų santykius apspręstų krikščio
niška meilė, kuri ir yra didysis 
Kalėdų prasmė.

Kalbėdamas lietuviškai, Ku- 
ratorijos pirmininkas pastebėjo, 
kad gimnazijoje švenčiame Kū-j 
čias paankstintai, nes rytoj pra
sideda Kalėdų atostogos ir visi 
mokiniai išvažinės. Laužydami 
paplotėlius pagalvokime, kas yra-

Ii šiųme.inės Kūčios, sureng
tos gruodžio 17. buvo nemažiau 
. ūmios, kaip ir kasmet. I . 
p kviesti mokinių tėvai, Kura- 
t .rijos nariai, LB ir vokiečių 
: ‘.stovai, su kuriais gimnazijai 
tenka bendradarbiauti. Vakare 
: e šventiškai padengiu stalų 
susėdo 150 asmenų. .

Iškilmes pradėjo pagrindinis 
jų rengėjas ir šeimininkas kun. 
r r. Skėrys T >i buvo 28-ios gim_ 
. rzijoje jo -urueštos Kūčios. 
\ .siems sugiedojus Tyli.^naktis, 

?doonu paydint V Lemkei, 
.. ~kė ys sukalbėjo malda.

1. j ev. ngejiją reiskaįtė L.

'•raži Buvo eglutė, pa-
? pernai iš.JAV-bių O, Ka- 

ū . e .ės persiųsdintais šiau- 
. ..Lci . Jos žvakutes uždegė 
.•„■aiiriju- valdybos pirminin- 
3/»ėv.; Aif.'.,Ber^ąt^nįs, jVjokįd, 
■ s L3 Valdybos vi<?4pirml'niifi- 

Živilė Grodbergienė gimna- 
;č-s direktorius A... Šmitas ir 
ckimų. komiteto pirminintkė 
žturientė Ingrida Panęeryte. 
Direktorius. Andrius Šmitas

taus gimtadienis, taigi viso pa*' 
šaulio krikščionių šventė. Ta
čiau kiekviena tauta ją švenčia 
.-ivaip. Kalėdų išvakarėse prieš 
karą Lietuvoje visa šeima susi-'. 
rinkdavo prie kūčių stalo. Ir 
mes esame viena šeima ir puose
lėjame tautines tradicijas. Pa-‘ 
bendraukime, prisiminkime ir 
tuos, kurie, būdami tėvynėje ar 
tremtyje, negali švęsti Kūčių ir 
Kalėdų Padėkokime mūsų ge. 
radariams. Jų daug. Ignas Šve
das ir Berrurrdas Budreika gi- 
nazijoje dirba be atlyginimo. 
Dėkokime tėvams, kad jie susi
prato atsiųsti jus į šią mokyklą: ' 
Padėka priklauso ir šeiminin
kėms, paruošusios. šį turtingą 
stalą, ir visiems aukotojams, ku
rių lėšomis supirktas maistas'ir 
kitose užjūrio šalyse.

Gimnaziją išlaiko vokiečių vy-- 
riausybė. Ji atsiuntė ir gerus 
Kalėdų priedus. Tačiau tik gim
nazijos, bet ne bendrabučių tart, 
nautojams, kurie atlyginami iš 
lietuviškų šaltinių. Solidarizuo
dami su savo kolegomis, vokie
čių apdovanotieji gimnazijos tar
nautojai atsisakė'daliės' savo Ka-: 
ledų priedų^ . bendrabučių : tar
nautojų naudai. Tai gražus drau 
giskas ir krikščioniškas ’mustas-. 
apie kurį kalbėti dera ypač šian
dien, kai švenčiame meilės ir so
lidarumo šventęi Užmirškime 
per metus pasitaikiusius ne-

e LITERATŪRA, lietu ylą literatūros, meno Ir moksl 
- ti m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nėsenstą, Vine 
L r-’-is, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko* 
2 Eauk&o. dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T 
. eilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
;K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubo®, A. Rūkitelės Ir JL Vanj- 
> Irybos poveikiais, 365 pu*L knyga kainuoja tik Į3.

q DAINŲ ' ŽVENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir 
liaių šokit? pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim 
Mentes be^jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
t ?ru5, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimh 
t-el užkulisiais. Studija yra 151 pust, kainuoja J2.

© VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprah 
La Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Htt 
ritūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių kayf>

© LTETUVUKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamalUma 
J’cmiai parašyta stadija, apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės | 
Labguvos apskričių duomenimis. Apvalymai Jdomft* kiekvienais 
lietuviui Leidinys Iliustruotu nuotnukomk, pabaigoje duodami
vitovardžių pavadinima%’r Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pu<L knygoje yra Rytprflrfų Irmėlapla. Kaina M

ą KĄ LAUM1S LIMA, raiytojoa Petronėlės Orintaltė# atk 
minimai tr mintys apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir ph 
maišiais bolševikų okupacijos metais.'Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tfk v ‘

® JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nestlpm 
ta* ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik b> 
Jargio Jašinsku knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą tr pas 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogau* tdaea 
Knyga yra didelio fs^mato, 265 puslapių, kainuoja fū.

> BATTKINtS N0VELS3, EL Kosčenko kūryba, 1. Valafžt 
vertima*, 909 pd. knygoje yra 40 mrnojlngu novelių. Kaina 52

knygoj 1TW So. St-y

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ 

' f

J608 West 69th St., Chicago, UI 60629 * Tel. 925-278"

Didellf pasirinkimas gero* rūšie# įvairių prekin

MARIJA NOREJKTENJt

' ' Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

FI01 W. St, Chicago, HL 6062J ♦ Tel >25-2717

JAY DRUGS VAISTINE 
nu W. 71rt st, Chicago, IR

• tfTESTDVGAI HPILDOU RBCKPTAI • F.vnHK MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS RKIKMKNY3

Atdara Šiokiadieniais nnn

H. &

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA, VOKIETIJOJE

Monikos — Gaižauskaitė ir Gel- 
duona. Kokia ji brangi žino tikį žaitytė; lėles —Tanjos Griun- 
tas, kam jos kada nors yra trūkę. Į valdaitė bei Hubertytė ir Astri- 

‘ " { dos Kairytė bei Krauzaitė; kla-
Dalijitor^is duona — didžiausiasI unus — Cynthia Endzinaitė ir 
meilės . ir draugystės pareiški
mas. Dėkojo Onai ir Helmutui 
Giesems, apie 6 metus dirbu
siems gimnazijoje ir tik dabar 
išvykusiems kitur gyventi. 
Jiems Įteiktos dovanos.

Tada prasidėjo paplotėlių lau-‘ 
žymas. Visi klasių auklėtojai su 
savo mokiniais ėjo pas. tėvą Ber_ 
natonį ir A. šmttą ir laužė pa
plotėlius, pasikeisdami lihkėji. 
mais. Netrukus .subruzdo visa 
salė. Kiekvienas pirmiausia svei 
kino stalo kaimynus ir tuoj sku-

tas, kam jos kada nors yra trūkę.} 
Daug kam jos ir šiandien stinga. Į

Silvija Vosyliūtė; vaikus — Ma
rytė Balaišytė, Laima Sruoginy- 
tė, Wolfgangas Langė ir Linas 
Žukauskas. Vaidino, šoko, dai
navo ir grojo žavingai. Visi ro
les buvo gerai išmokę. Režisa
vo Živilė Grodbergienė. padeda
ma Marytės Šmitienės ir Joanos 
Vaičiulaitės. Žiūrovų dėmesį at
kreipė puošnūs drabužiai, ku
riuos pagamino irgi režisierė su 
savo padėjėjomis.

Triukšmingoms katutėms po 
vaidinimo nutilus, 14 mergaičių 

bėjo pas-artimiausius asmenis J chorelis sutartinai pagiedojo tris
O kai visi aprimo ir sugrįžo į 
savo vietas, prasidėjo kūčių va
karienė. Raginti nereikėjo. Ke
lių rūšių silkės, kepta ir rūkyta į 
žuvis, įvairios mišrainės nyko, 
kaip pavasarį sniegas. O reikėjo 
žiūrėti, ‘ Had netrūktu vietos ir 
Įaustiems virtinukams su gry
bais, ir spanguolių kisieliui, ir 
džiovintų: vaišių kompotui,, ir, 
svarbiausia, prėskučiams 
aguonų ir migdolų pienu.

-Ir taip prišikirtę 20 mokinių 
vaidino Vandos Frankienės Gy
vuosius žaisliukus. Nykštukai 
buvo: patys mažieji ;-4— -Gabrielė 
Griuųvalda.itė, Gabija Diavarai- 
tė, Virgilijus Jocys ir Ričardas 
Sįdaras. Karalių vaidino Algis 
Sodonis; Kalėdų senelį — Gedi
minas Sidarąs; burtininkę — Re
nata Iešmąritaitė; eglutę — Sil
vija Sidaravičiūtė. angelus — dvi

kalėdines giesmes. Kun. Fr. 
Skėrys, paskelbęs, jog meninė 
programa baigta, pranešė, kad 
vaidino mokiniai iš trijų žemynų 
— Europos, Afrikos ir Ameri
kos, išreiškė susižavėjimą jų me
nų įr nuoširdžiai dėkojo režisie
rei bei-jos padėjėjoms-ir vaidin
tojams. Nepamiršo padėkoti ir 
tėv. Bematoniui- bei A. Smitui 
už turiningas kalbas, o virtuvės 
personalui su ūkio vedėja Eug. 
Luciene — už gausias ir skanias 
kūčias.

Pranešę, kad šią šventę su
ruošti įgalino dosnūs, aukotojai: 
8591‘LŠ lietuvių kuopos Schwet- 
zingene kantinos laikytojas Bro
nius Magdušauskas, paklojęs vi
są tūkstantinę, o kuopos .vyrai, 
sudėję 360 DM, dr. med.’ Kazys 
Ašoklis, , iš Ulmęno 500 DM, mo
kinių tėvai ir kiti tautiečiai, pri
sidėję mažesnėmis sumomis. Mo
kiniams, jų tėvams ir visiems 
ęvečiams, grįžtantiems namo, 
linkėjo laimingos kelionės ir 

krikščioniškai atšvęsti didžią
sias šventes,, o keliaujantiems j 
užsienius — prisirinkti daug gra 
žiu įspūdžių, tauriai atstovauti 
mūsų gimnazijai ir^ sausio 9 su
grįžti tęsti mokslo.

Kai nykštukai sunešė krep
šius su vaisiais, šokoladu, saldai
niais, sausainiirfs b:(: riešutais, 
pasirodė labai žilas, barzdotas, 
bet žvalus Kalėdų senis. 'Sakė
si atkeliavęs iš labai toli, daug 
ką matęs ir patyręs, ypač ke
liaudamas per Lietuvą, bet la
biausiai geidęs aplankyt visame 
pasaulyje garsią Vasario 16 gim
naziją.' Netaip jau lengva buvę 
naktį surasti —\jokios iškabos, 
jokio ženklo. Tik kai išgirdęs 
lietuviškai kalbant, supratęs, jog 
patikęs kur nori. Senis pasL 
rodė gudrus besąs: žinojo visas 
gimnazijos įnamių paslaptis. Ir 
kai ėmė jas skelbti, ta ivieni rau-į 
do, kiti šaipėsi ir juokėsi. Sene
lis buvo geras: apdovanojo vi
sus — ir “geruosiu^ ’ Jr.“bloguo
sius”. 'Gražiai jam^aĖBekdjo niai 
žieji Lemkiukai ir Lipšiukai, su
tartinai pagiedodami. Jiems ne
nusileido ir šeštokai.

Niekados nebūdavo sunku at
pažinti, kas po Kalėdų senio kau
ke slepiasi, bet šįkart visi spė
liojimai «ovė pro šalį, t Paslap
tis paaiškėjo tik tada, kai direk
torius pranešė, kad mūsų gim
naziją savo atsilankymu pager
bė aukštas svečias ~ Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdybos 
vicepirmininkas švietimo reika
lams tėvas Antanas Saulaitis, 
S. J., iš Čikagos. Jis ir Kalėdų 
seneli vaidino. Nuoširdžiai dė
kojo bebaigiančiam išsirengti, 
prakaitą nuo kaktos besišluos-

CIIICAGOS LIETUVIŲ SPAUDOS 
KLUBO VIEŠAS PROTESTAS

š.m. vasario 1-tą dięnų (vyku
siame C.hicagos Lietuvių Spau
dos Klube susirinkime buvo 
svarstyta komunistų nuolatinės 
pastangos sudcmoralizuoti lietu
viškąją išeiviją.

Vienbalsiai nutarta pareikš’! 
viešą protestą Lietuvių Jaunimo 
Centro vadovybei dėl leidinio 
rodyti komunistų pagamintus ir 
atsiųstus filmus.

Filmai, kaip visa kita, kas at
eina iš Sov. Sąjungos ir.jos oku
puotų kraštų, yra aprobuoti ko- 
inunistų partijos ir KGB. Ątvi- 

- ros propagandos gali ir nebūti,

ROŽĖ BE SPY
tančiam ir besišypsinčiam sve
čiui.

Pradėjus salėje gesinti, -švie
sas, ir Romuvos kiemas bematant 
ištuštėjo: daugelis mokinių su 
tėvais dar tą pat vakarą išvažia
vo namo, o dar likę, sugužėjo Į- 
šiltus bendrabučius. Kūčių renJ 
gėjai susimetė į artimiausią sve
tainę pasidalyti įspūdžiais įr alu
čiu užgesinti silkių sukeltą troš
kulį.

— Kalėdų atostogas mokiniai 
pradėjo gruodžio 18. Atostogos 
baigiasi po Trijų Karalių: į ben
drabutį suvažiuoja 1983 sausio 9,. 
Pamokos prasideda sausio 10.

(Vokietijos LB biuletenis)

Ttrman kalbėjai apie rožę, 
Neturinčią? spyglių, 
O aš galvojau — tojiTožė 
Esi, mergaite, tu.

Ir tu buvai, kaip toji rožė,
Švelnute ir- meili,
Ir aš tavim džiaugiaus ir guodžiaus 
Ir vis laikiau širdyj. .

Bet tu man ją skaudžiai surėžei 
Randais gilių žaizdų, 
Nors ir buvai švelni kaip rožė. 
Neturinti -Spyglių.

— Kardinolas Bernardin pa
reiškė čikagiečiams, kad jis yra 
pasiryžęs patarnauti visiems Či
kagos gyventojams.

— Indira Gandhi laimėjo’rin
kimus New Delhi provincijoje. 
Kongreso partija pravedė 29 at
stovus iš 56 renkamų. Indira vra 
įtikinanti kalbėtoja.

O kad tu būtum lauko rožė, 
Apaugusi spygliais,
Tai man širdies nebežaloturri 
Negyjančiais skausmais.

Tada tave lengvai užmirščiau,
Kaip krūmą erškėčių, 
Ir per pasauli vienas eičiau 
Jiėškodamas rožės ir spyglių.

• > : ’ į- f Dagys

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

2500 W. 94th Street Evergreen Park, Illinois

NAUJIENŲ 69 M, SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadieni, š. m. kovo 6 dieną

MARTINIQUE SALE

DAINOS

VAKARIENE IR GĖRIMAI
. • ŠOKIAI

Pradžia 5 vaL popiet — Įėjimas $20

BANKETĄ’RUOŠIA 

tačiau komunistė: nieko nedaro, 
kas nebūtų naudinga jų tiks
lams.

šiuo (filmų rodymo) atveja 
yra siekiama:

1. Suskaldyti lietuvių išeiviją.
2. Prisidengus “kultūriniais 

ryšiais’’, įsibrauti j lietuvių iš i- 
■vijos pastatytus pastatus. Ypa
tingas taikinys yra Chicago, 
vad. Amerikos lietuvių sostinė, 
kur yra didžiausias telkinys lie
tuvių, išsigelbėjusių nuo komu-, 
nizmo.

Chicago* Lietuvių Sp.u-

R I TaL ryto iki 10 rxl vakar*.
B nuo | vaL ryio Dti vai. ral.
H Ek BJL, Registruotu vaiafiatak**

Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

, — Naujienos", Chicago. «. TU. Thursday. Februan- m. 1983
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A. PLESKYS

Disidentą sąjūdis ir neo.ficiali kultūrą 
Sovietų Sąjungoje

ęTę&jp^a).

lodįd, vienų iš nirm’įių 
n i no dekretų, fe buvo paskęstos i 
literatūros Bet, menų paįtięku^ 
mas. (Labą), gailą, įad’ 1 
minio Skautų Sąjūdžio vadovy
bė su to- yjĮMOfljįs iroderaięriu- j 
mi p. į^uyonu jr. px$ęšakyj.e, ‘ 
tų z/ijįž.ų pęgįrdėįo ar ųgnorė- 
jo ūę^nesimrato, fe teų 
pat j^>. įuvo paJįefeta, kad toje 
pačioje Jaunimo. Čenfeo, kavi-' 
nėję, Chicagoje, š. m. sausio 3D, 
d., bus rodomi okųp. Lietuvoje1 •. . r»»,' '’8i."pagaut? bpfeYiWw. A-

g:S 'A.Pl.) Kitaip satant,"įvestaTO.| J"*5
.e sferyse griežčiausia įomunis- ■ uW.t..j,8”*, 

nriant ... c S’ - ernvn nlanimisia

rusų r^rtoja^ knųkuoų 
santvarką. Vasario revofiu-

Įj,a ir '.monarchijos panaikink 
ma^ sukėlė stiprią intelektuali-
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$15 00 
$4.00
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. Šeštadieniais — iki 12 vai.

.>o'.i.a ccnzūra; Literatūros ir 
mcife srityje fonjj^vpsi įvafe^ 
pakrąipp^ bei lųpky^kjs: sifefea- 

fetoriznias, k^akoyskjs, 
al^ąeniimąš, li-
^-ątū,-<^. Absfeą^ęija — Male

vič, sųpręmatizmas. — lįteriigp- 
vąs— dujėję... (zodją 'neaiškia:

,_r , x
gavo plačiausią papliĮ^feią viša- 

! rhę pasaulyje. Būtent, su šiuo 
‘ laikotarpiu susijusi įdomiausia 
kūrybinio kelio dalis tekių rusų 
poetų, kaip Kseninas, Blokas, 

* Gumiliovas ir menotyrininkų 
kaip Malevič, Šogal, Kambinski.

tų partijos" cenzūra.
Reikia pasakyti, kad cenzūra 

buvo ir caristinėje Rusijoje, bet 
pebūvis buvo visai kitoks: 

apribojantis moralės, religijos, 
imperijos istorijos ar carinės 

j dinastijos nuvertimą. Kaip tai- Rašytojų, kaip Bunin, Bulgakov, 
• syklė, tai netrukdė didiesiems Grih. Bet netrukus, po komu-

Štai tikrieji skaldytojai! j rę^itĮjencijpse. Visg Uika jų spaudoje buvo šmeižiami ir.
Laisvuose kraštuose komunistai stengiasi infiltruoti. Lietuvos, laisvinimo yeik^a.i ir visomis prie-

........... monėmis buvo trukdomas aukų rinkimas ALTai ir 
VLI-Kui. " v“' - ‘ ■

Ir štai jų darbo vaikiai: •
Pirmoji kregždė pasirodė jau 1982 metais. Pataikū

nai. paskelbė, kaį jie, irgi rengs Chieag-oje savo atskirą 
Vasario. 16, dienos minėjimą. Bet negavo lietuvių salės, 
o., į Vilnies salę keltis, tai būtų tas pats, ką ir j' Maskvą 
važiuoti. Bet. pataikūnai nenuleido ranku. — - .;

Ir štaį po. beveik 30 metų darbo, okupanto agentai 
pasiekė sayo'tikslą, šiais, 1983 metajs, pataikūnai pirmą 
kartą Chicagoje ruošia savo, atskirą Vasario li> diįnos 

.minėjimą. Minėjimui salę gavo, kaip žmonęs vadfea, 
‘‘Raudonajame Centre”. Generolas Petronis, tur būt,’jiu‘ 
trina rankas iš džiaugsmo, kad dabar jau jo tikslas pa
siektas, lietuvių išeivių visuomenė suskaldyta ir laisvi
nimo veiksniams aukos bus sumažintos. ' * . ’

Amerikos, lįetųviai. yrą tiksliąL informuoji ąpię ban
dymus suskaldyti Vasario. 16-psįoą minėjimą, todėl iję 
vyks i ALTos minėjimą, rengiamą vasario. į? dieną Ma- 
rijos aukštesniosios mokyklose salėje, esančioje prie Ka
lifornijos ir 67-tos gatvių sankryžos.

, ne keista, kad pataikūnų darbo metodai,Acaip. ir 
'okupuotoje Lietuvoje? Visur pagal partijos nurodymą 
Okup. Lietuvoje partija prieš kiekvieną Įvykį, pavyzdžiu?, 
nrieš pavasario sėią, suruošia agitatoriams kursus, kurie 
turi vykti j kolūkius ir aiškinti žmonėms, k'aip ' partija 
iais rūpinasi, ir kaip sėti sėklas. Taip ir. ęąs mus išei
vijoj* Prieš Vasario 16 dienos, minėjimą vadas Urbonas 
Detroite paruošę agitatoriams, kursus ir net paskelbė pa
vardes asmenų, kurie turi eiti pas žmones, ir aiškinti kiek 
VLTa padarė žalos okupantui ir rinkti aukas partijos 
lįąbųif Chięągiečiai tik paskelbė, kad dvi žinomos moterys 

:nnks aukas “laisvinimo reikalams”,
Ijr tas viskas vyksta, kada Bendruomenės vadas pa

skelbė, kad jis nori dirbti bendrą darbą su Lietuvos lais
vinimo veiksniais.

ko dienraščio redakcijoje, ių naujosios lieiįuvių bajorijos

* i ... r ? V- 9

į organizacijas savo, agentus, kad, ęr°gąi pasitaikius, jie 
galėtų tų organizacijų veiklą pasukti Maskvai pageidau
jama kryptimi arba surinkti jiems reikalingas žinias. 
Pavyzdžiui, jų agentas Vakarų Vokietijoj buvo pasiekęs 
kanclerio Brandto aukštą patarėjo vietą. Ne išimtis ir 
lietuvių išeivių gyvenime.

1940 metais ;vis(5s lifetūvių išeivių, patriotinės organi- 
žarijos'‘sudavė rieną organą —■ Amerikos Lietuvių Ta
rybą, ALTą? Jos pastangomis, Amerikos'vyriausybė pa
skelbė, kad nepripažį^įą.‘liiėtuvoą Įjungimo į Sovietų 
Sąjungą. Išrūpino, kad' pabaltiečiai pabėgėliai Vokieti
joje nebūtų prievartą grąžinami į okup. kraštą. ALTa 
rengė Vasario 16 dienos minėjimus. Tuose minėjimuose 
dalyvaudavo visi lietuviai ir tik tą dieną buvo renkamos 
auk~s Lietuvos laisvinimo ręikalanįs, Žiųoma, tuose mi
nėjimuose nedalyvaudavo, tik komunistai, bet jie ir ne
rengė atskiro minėjime?.

Naujoji lietuvių išeivijos banga irgi nuoširdžiai rėmė 
ALTos darbus. Per 30 metų visų pakraipų, visų Įsitikini
mų lietuviai (žinoma, tik ne komunistai) vieningai rėmė 
ALTos darbus. Per 40 metų tik ALTa rengė Vasario 16. 
dienos minėjimus G^icagojei ir tuose minėjimuose, cįaly 
vavo visi geros valios lietuviai. Ir jau mums atvykus, 
kaip buvo gražu žiūrėti, kada Vasario 16 dienos minė* 
jimuose dalyvaudavom visi kartų — ir senieji ir naujiej’ 
ateiviai, ir vyresnieji, ir jaunimas pripildydavome di
džiulę Ashland auditoriją.

žinoma, kad tas negalėjo patikti Lietuvos okupantui. 
Pamažu, iš nedidelės Cicero j e ląstelės, pradėjo vystytis 
okupantui palanki veikla. Vasario 16-oji okupantui, kaip 
žmonės sako, yrą kajp; velmui kiyžiuą. Petaikūnai baącįė • 
vietoje Vasario 14 d-ienos, įvesti7 Mindaugo Vainikavimo 
minėjimą. Šis bandymas nepasisekė. Prireikė ieškoti kito 
kelio. Ir rado.

Per eilę metų okupanto agentai svečiavosi katalikiš-
Ignas Petrauskas

i

(aliejus) C ŠileikisRiverview Parkas

II ()✓. > v 1 Ab

ELDORADO
1 Tęsinys)

Net noriu prieiti, paglostyti tuos arklius, 
pačiupinėti kareivėlius. Kaip gražiąm gražiam 
paveikslėly kad būdavo kunigaikščiai ar Jurgis 
ricierius. Kokie jie visi žvalūs, jauni, sveiki. Kiek 
tų ginklų visokiausių. Agi ąęrę^lanai, kaip paukš
čiai skraido. Net galva susisuka, besivaikant juos. 
Ir jaunimas visai kitoks. Matai? kiek čia Įvairiau
sių vėliavų? Vis organizacijos, vis naujos jėgos 
atsiranda.

— Šiūr. didelis steitas, real stęitas* Ir man 
toksai patinka.

Klaipėdoje sėdo Tarvydai į §ayo automobilį 
ir patogiai, laisvai, ąpsiz^ąljgydamĮ pasiekė Purp
lius. Įvažiavo Į sodžių. Tarvydienė, nętyesiįverda- 
ma savyje, skuba prie savo kiemo^ Gerai atsi
mena, kad jų trobiūkštė antroji nuo galo. Sustojo 
ir stebisi: kas gi čia dabar? Viskas tarytum sve
tima, lyg koks akių apdūminias? Nieko nebeliko 
iš to jaunystės vaizdo, kuris taip ilgai svajonėse 
bu’ <j puoselėtas. Naujas šviesus gyvenamasis na
mas. Kiti t obesiai irgi nauji ir kitaip i^estytį. 
~ik klevas tas pats. Senas pavėsingas išsikėtojęs 
klevas. Vūd;naci, kiemas tas patą. gandralizdis 
kleve tebėra. Patem.incas. sotus klekena gandras. 
Vąriip b .eyvpčf’. matyt, nestinga.

Žiūri > ,-ąięo i Tbrvydienė. Tarytum nusimi

nimas skv^rbiąsį sielpji.,, Gaila jaukios Įprastos 
senovės ir tokios mielos praeities. Besisielojant 
netrukus atsiskleidžia jai viskas. Išdyla kaip nau
jas dalykas. Juk tai amerikiečių brolių duosnios 
rankos "vaisiai. Kodėl visa tai taip keistai buvo 
pamiršusi, nors gerai žinojo.

Iš lauko pareina tvirtas augalotas vyras. Irgi 
i keista. Argi tai būtų jaunesnysis brolis, kuri atsi
mena liesą, suvytusį berniūkštį, kaip slieką smė
lyne. Na žinoma, kad Kęstutis. Tašai pats...

Sįkuba pasitikti. Abudu skuba. Brolis ir sesuo 
•‘susineria tvirtame šiltame glėbyje. Viskas įvyksta 
be žodžių. Jie vėliau atsiranda. Tuo tarpu vėl no
saitė prie akių. Brolis rankogalių pabraukia 
paakius ir skuba atrakinti duris, ištrauką raktą 
iš4 prieangio, plyšiuko.

— prašau į yidų. Aš tuojau pakauksiu žmoną 
suj vąšais. Viri mas dabar laukuose... Didžiausia 

■ Jarbymetė. Račiau dabar... Tokie svečiai, tokie 
svečiai. Ai!...

Dzūko širdis ištirpsta. Visas jis kaip nuovoką 
staiga praradęs — tik blaškosi, puldinėja.

Paviešėję kiek josios gimtinėj, leidosi raižyti 
•riša Lietuvą. Kai kur pasisvečiuodavo, kai kur 
šiaip sustodavo viešbučiuose. Tarvydienė į viską 
žiūrėjo rotūantiŠkai, daugiausia jausmiškai. Jai 
patikdavo bažnyčios, ežerai pamiškėse, sodybos 
medžių paunksnyje, kur nors prie upės. Taryyr 
das, priešingai, svarstė viską iš praktiškos ir biž- 

'nio pusės. Apžiūrėjo juodu keletą ūkių, malūnų

nistinio perversmo 1917 m. spa
lio mėn., aukso amžius Rusijos 
kultūros, kufeūrojje baigėsi.

* Leninas suprato, kad laisvasis 
‘kultūrinis vystymasis, kaip ir 
’religinė egzistencija kelia di- 
■ džiausią pavojų komlnistinei. 
‘ ideologijai bei visuomenei. Bū- 
‘ tent, tuomet ir buvo Įvestas tęr- 
'minas — socialistinis realizmas.
’ Ir bet koks kultūrinis judeįimas. 
' už to realizmo ribų buvo' griež- 
' čiąusiai smerkiamas. Literatūra 
’ ir menas pavirto į partinės Įdęo.
- logijoš doktriną ir privalėjo at
likti tik auklėjamąjį vaidmenį,

'surištą su tos ideologijos kon-, 
' .fungtunniąis reikalavimais.
‘ Tragiškai1sūsiklbstė; geriausių 
t ta mėto rašytojų, poetų, daili-, 
rniųkij. likimas. Tie Jiš jų, ,ku-
* riėrns bnydį tJ'ėpęubįtiną sLpar-
* tinė doktrina — žuvo.: jęsehi- 
’ nas, grįžęs iš Amerikos, nusižu
dė viešbutyje Petersburge. Blo
kas iššoko iš raĮkpno rūmų aikš
tėje. Majekovs^iš nusišovė sa-

, vp bute. ' Gumiljovas buvo su- 
1 gaudytas kaip baltagvardietis. 
•Grįjias — ištremtas" į' SkĘaųs.
- Bulgakovas ir Nabukovas pasi
traukė į Vakarus. Net gi. buvęs 
Lenino draugas, .proletarinį ra
šytojas Gorkis. S"-': 
būvb. nunuodyta^.'

J vo skabiausias 
mejistaš Jo^ifaš. _
Ir šiandien nėra . žinoma, kur . ę į“'-- - »■ r* if ' •> yma įą kągas.

" Papaštū1 likimas .ištiko ir to 
rųęfe stambiausius Rusifosf moks 
linipkūs tuos, kurių darbas, ne
buvo susijęs su karine pramone. 
Žuvo lageryje akademikas Vla- 
dilovas — stambiausias Rusijos 
genetikas, daugelio, mokslų aka
demijų užsienyje garbės narys. 
Biologai, — Šielvarcovas, Čel- 
verikovas. Buvo represuoti ge-

indėlį -Amerikos kultūros isto
rijoje. Likę gi Tarybų S-goje 

i dllininkai, artistai, rašytojai, pro_ 
■ zaikai- (prozininkai) ir poetai 
' buvo priversti pasitraukti iš kū
rybinės veikios sferos. Jis ne-

- vų. Bet svarbiausia,, pats parti-
- još nesankci johuotas kūrybinis 
■darbas buvo prilygintas krimi- 
> naliniam nusikaltimui.
<■- Buvo izoliuoti nuo visu dm e- 
Inės ir pasmerkti astrakizmui ra
šytojai',' kaip Izupas, Petrovas, 

’ Eųgęnijūs'Švarcas; poetė Akma.

netiLai, — Astuarovas, Labuš-o- 
vas Dubininas. Reikia pabrėž-

• ti, kad visi jie buvo sunaikinti 
grynai tik už savo mokslinę vei
kta, mokslinę veiklą nesuderi-

•» |" **T*’ ‘'e--*7’- > >’

1 namą su nubrėžta partijos linija.
bėi idęologija. Ištisos mokslo, ’turėjo nei skaitytojų, nei žiūro-

■ šakos buvo paskelbtos reakcin
gomis — buržuazinėmis. Tokio
mis buvo laikomos: generika, 
kibertėtika, niandartalizmas, an- 

! tropologija bei etnografija. Net 
■gi senoVfe bei viduramžių isto
rija vienu metu buvo skaitomos, 
■ėakcingiaūsiomis ir nesuderiną-.
momis šu komunistine-dbktriria. - tovąs ir Svietajavi Kai kurie 

Į Pąugėlis to meto kultūros vėi- i pasitraukė į vertimą, kaip vė-
• kėjų. pasitraukė Į Vakarus. Daf-J-liau pagarsėjęs Pastėrhakas. Rp? 
-lininkai, artistai, ivainau^^^
pasaulio -šalyse, jie feūrė ąavo 

los kultūrinėje istorijoje nėįkai- 
nųojama. • (?).' Abstrakeionirinp

■ pradininkas; Malevič, lenkas pą- 
; gal- tautybę, sukūrė pasaulinėje' 
’ dailėje kryptį, kuri toli -užnų- 
-ęfeyje paliko’’rusus pasėkėjus.
Jo^dbrbai, Tarybų S-goję birvu vo pačių -id.^ų; Tokia padėtis 

. lalįriai; iki- šiol laikomi paslėpti 
muziejų .'fendupsp. Kūrybą dhi-^ 
lininkų bei; menotyrininkų ša-

. lago ir Kambinskio pasaulio me
no’ istorijoje7 užima ypatingą

i vietą. Dagiliovas išvežė 'į Pė-'
■ ryžių visą baleto trupę; pagar
sėjusią 1920-30- metais, kaip ru-

- sų baletas. Tokinas. artistas ir
- kdreografas, iš Petersburg©, su
kūrė klasikinį baletą Ameriko
je. kurio iki tol ten nebuvo; Pav
lovą ir Miežinskis- Įėjo p-baleto 
istoriją kaip artistai tokio lygio, 
kuriems iki tol nebuvo žinoma. 
Baletmeisteris,- iš petęrsbūrgo 
Balenčinas, gruzinas pagal -tau
tybę ir šiandien skaitomas pie
nas iš geriausių pasaulyje koreo- 
grafų. Keletą metų atgal jąm. 
buvo suteiktas auįjčiaūsias JAV 
vyriausybinis apdovanojimas už

mo|tyldasį kurių reikšmė žmbiiL\'feĮė.rfei’Bet i^ki^^'ešari-kcionuei
ta kūllūrinė ' veikla Tarybų Š-goj ‘ 

f baigėm. riFiesa,: ir oficialių rašy
tojų' tarpe r pąšitąikydavo tokių, 

/kurie, eidamti- šu partija į kom
promisą; tikėjosi” danešti ‘ iki 
skaitytojo bent mažą dalelę sa-

I 
vyravę • maždaug nuo ' 1930’. m.

* pabaigs iki Kbuščiovo periodo 
: libėralizacijos.' '.pirinasis buvo 
- Tartis .— ‘’Palata -numeris še- 
ši'L Baskui Pasternakas — “Dak- 
tąras; živągo’>' Abu buvo (ko- 

: rnunistiniai ’pblftipiai);; kompoli- 
tiniąi , rašytojai,’ TSŠR rašyto
jų' sąjungos nariai; -Todėl ’ ir 
bausmė- abiem bdvo, palyginti, 
nešinki. Pašferriakaš išrhestas 
iš rašytojų s-gos, Tartis taip pat 
neilgam patalpytaS į psichiatri
nę. ligoninę^ Taip,' ar tik ne vie
nas iš pirmųjų panaudojama5, 

r prieš disidentus, baudžiamosios 
medicinos atveju. - ■ >

, (Bus daugiau).

su elektros jėgainėmis ir kitais vertingais įren
gimais. Miestuose klausinėjo apie didesnius na
mus, viešbučius, kino pastatus. Pakeliui biivo, 
sutikę keletą amerikiečių, seniau grįžusių. Su di
deliu smalsumu kalbėjosi ųc. felau^ožjo. apie da-

savo Šalies gyveninio, ąąlygas ir pagauni laiko 
dvasią, buvo įsikūrę visai gražiai; kiti, kurie iš 
karto, perdaug norėją karštai griebėsi, taiyo nri- 
štfeę, nusivylę. ’Įjosią visus kaltino, peikė 
ir iaų'vęj ąvalgėsi, Ą^ne^ikos p$sėn.

Maždaug po mėnesio, kai laivas pląukė at
gal, Tai’Vydas jau turėjo savo nuomonę apje. Lifer

te), mu din’
go nepasitikėjimas, pašaipūs veftihnna^ o atsi
rado pagarba. pasididžiavimas. Visai mioširdžiąi 
dalijosi feu žmona savo įspūdžiais.

,. — Matai, ir tikėk tū žmonėmis, pate nepa
matęs ię kaip sako, pirštų nepmdūręs. ^augelis 
taip juodino, taip peikė Lietuvą, kad aš vųą-ne^vos 
pasijudinau į tą kraštą. Galvojau, jau Verčiau į 
Kąlįforniją, Pietų Ameriką, ar į Paryžių, Romą. 
Afrikos pakraščiais. Jei ne tavo toks didelis noras 
ir užsidegimas, tikrai, nebūtumėm pamatę,

— Aš visai ųeėisteblu dėl tų žmonių, ir jų 
kalbų. Jie vis tebemano dar, kad kaip pąGkd iš- 
važiuodąmi, taip.ir tebėrą vUkas. kąūąpaliko? 
Tada Lietuvos kaip lr nebufeX-ribaras viešpatavo 
ir rūskio valdžia viską tvarkė. Daugelis tų žmo

— Libane druzaf alėinė iš 
krikščionių falangistii kalnų kai
mą Alayln žuvo 25 žmonės.

nių bemaž nė prie ko nebuvo prisirišę ir nieko 
geresnio nei savo namuose, nei apylinkę nematę. 
Ką vėliau laikraščiai rašę, per radiją kalbėjo, ką 
.ia to krašto, atvykę, žmonės pasakojo, jie nei gir
dėjo, nei suprato.

— Gerai tu sakai. Jie net nesuprato tada, kad 
lietuviais yra gimę. Šiandie jų popieriuose tebėra 
dar, kad’ apsigyveno Amerikoje kaip ruskiai ar 
'lenkai-. ' 7 ’

— Aš perdaug tokių nė nekaltinų: tamsūs 
buvo, neišmanė.

—- Bet galėjo jau apsišviesti.
, — $e vįsiejis viešpą^ Dįęvas sgyų ųiųlpnių
vienodai, suteikia.

— Well, ką gi tu norėtum Lietuvoje turėti? 
Man tas kraštas visai patiko. Ten reikia pinigo, 
o. bįzųųg, tik įį bizniui.

—• Ifu nųiu. pirmiąųsią mįpfek gerą ūkį kur 
iioi-s prie miško ir upės. Priūžė man galva nuo 
visų šitų mlirų ir gatvių triukšmo. Kaip gera 
būJĮųi kąsdį^U tikras švięžias pienas, sviestas. 
Paakuųi viščiukai anciukaL visokios daržovės. Vis 
sava Nereikėtų su maišeliais nuolat po krautu
ves stumdytis ' ir tampyti. •’

(Bus daugiau)
*r**i^*9*—** ■
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Lietuvi y Motery Apšvietos draugi
jos metinis nariy susirinkamas įvyks 
šeštadienį, vasario 12 d., 1 vai. popiet 
38u8 S. Union Avė. Nares prašomos 
gausiai dalyvauti, nes yra aaug svar
bių reikaių, kurduos rėks tinkamai 
aptarti. Bus vaišes.. y

Rože Didžgalvis, rast.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS iR chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktoriui

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111. 

VALANDOS; 3—u darbo dienomis 
ir Kas antrą šeštadieni 8—3 vai 

L'el: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553 
S*rvic« 855-4504, Ptfl* 06054 

DR. A. B. GLEVECKAb 
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS.

(•ECIALYBK: AKIU LIGOS

1907 West IO3rd Str**i

VaJlUldoS m si tarimu

1.12 modernios poezijos puslapių.' Kaina $5. Minkai, 

'irseiiai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigui 
tokiu adresu:

Naujienos, 1739 S. Halsted SL, Chicago, 1L ttOoua

SUSIRINKIMU

Funeral Home and Cremation Service

DR. FRANK PLECKAS 
OPlOMĖrRlSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71«t SL T*t 737-5149

Ti Irrinį tįfeig Pritaiko »Iri n i tu

- ir 'contact leuser'.

Dr. LEUNAb SElbUTlfc 

INKSTŲ, rUSLIS IK 
PROSTATOS CHIRURGUA 
24M WEST Mrd STREET 

/įlindo*; uunuL 1—4 pepi**,

GIRKITE JAV TAUPYMO BONUS'

KNOW YOUR HEART

Ofise teietaias: 77i-2Ufi, 
?iri ritaclĮ— mKi 40-554$

’ERKRAUSTYMAI
MOVING

-aidimai — Pilna apdravtb
ŽEMA KAINA

mUXULXQ M bala r CiKTlt 
ir. VISA Kortele*.

*. *E KINAS. IaL 925-806;

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
tekų chirurgija. 

aUZb utMML AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 33718 

1'eL (8132 421-4204

HELP HOUR HEAR! FUND

HELP YOUR HEAgF Cl

Apdraustas parkrawtyma* 
if Ivairiy afsfutny.

ANTANAS VILIMĄ* 
Fat IZt-isii <rta J7M991

SOPHIE BARČUS

S

7159 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, IL iOW

Ved»|* — Aldona Dauicut 
Tolafa 778-1543

CADIJO tEtMOS VALANDOJ

Seitadienixu lx sekmalieaw* 
auo 8^0 iki 9:3C rat ryta. 
Stoties WOPA • 1490 AM 

CruuliuojamM ii mūšy studik* 
M*rqu*tt» Park*.

J MARY RfMSN 
FOR THf PQOFtSJRMt j 
RAPID GROWTH #TMi 
cm phasls rr PtAori Į 
OH TRAINING GENOME! 
PRACTITIONER

0/3 ARI FULLY UCCNSW1O FRUCWBC 
DRUGS, PERFORM SURGERY ANO yWJZI. 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTS© 
ME 4 k S FC5 TREATING INJURY A< 
INCLUDING THE US EC* MANIPULATIVE J 
THERAPY. —•' ----------- -

“Lietuvos Aidai
KAZE BRAZDtlONYTI 

Profcrim** V<nU|a

i
PETRAS BIELIŪNAS

Magdalena Suiaitienė 1
<4* AfąvKU t M7'

KS

V

A

ory inorus
llllf

Vūo* laido* 9 WCEV stoti**, 
bangi M80 AM.

St Petersburg, FT*- 1230 vaL P-P- 
ii WTIS rtodei, 1116 AM ban«*.

2644 W. Tirt Street

Chicago, IIBikn* 60628 
TehL 778-5374

MYLIU AŠ...

Myliu aš giesmę vieversėlio

5__Naujienom, Cbteauo, 8, 01 Thursday. February 10. 1083

1 CARl MOtf

UŽKLIUVO MOKYKLOS 
APDOVANOTOS DAUGIA

VAIKĖS MOTINOS
1982 m. gruodžio 29 d. val

džios įsaku, Lietuvoje apdova
notos 188 daugiavaikės motinos, 
iš jų trys gavo “Motinos šlbVės 
I laipsnio ordinus. Jos turėjo 10 
ir daugiau vaikų.

PASIRINKO AHRTĮ

Sovietų prekybos įstaigos di
rektorius Ivąn. -Malnikov, kuriš 
vasario mėnesį ; turėjo 1 grįžti 
Maskvon, sausio 23 dieną pasi
korė savo bute, Londone. Per 
pastaruosius trejus metus jis’ 
vadovavo Sovietų importo jstaį- 

, gai Londone. :... .

i

s
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' WHAT IS THEFASTEST GROWING 
; HEALTHCARE PROEESSION-AND WHY?

OSTEOPATHIC ZWEDICIME/ 
DOCTORS OF OSTEOPATH^ 
D.O/S, WILL MORE THAN 
OOUBLI THEIR PRESENT 
NUMBER-CROWING FROM 

(j 18,000 TOCAY TO MORE 
W THAN 56,000 PHYSICIANS

ir

Iš ŽALIŲ 
>ORŲ

Paimkit bušelį žalių pomido
rų, supiaustyKu, pasuayKit ge
rai ir paiikn pastovėti per naktį. 
S ryto nusuiiKir sunką, kOKia 
Duš acširaausT. bupiatistykit apie 
tūžmą Vidu amų svogūnų ir dė
kit- višką į puocą eiiehns; kiek-

Naudingi patarimai ir [domūs dalykai
KAIP PATAISYTI SUGEDUSI 

versa! Assistent,: tvirtina, kaa
’f *• .* .. z ' . - t— _

syti, ir jis būsiąs taip jau geras,, 
kaip ir šviežias. .Jisai nurocid nei, 
4 būdus sviestui atnaujinti.

: Pirmas būdas skiriamas krau
tuvininkams, kurie perka svies
tą. kubiliukais.. Jei sviestas sta
tinaitėj sugenda, fėikžmuo jos 
nuimti lanktis ir lentelės, svies-' 
tą įdėti į švarų audeklifiį maišą, 
tą maišą su sviestu įdėti į kokią 
dėžę ar statinę ir apipilti medi
nėmis anglimis ir uždengti. Per 
dvi tris dientas anglys ištrauks 
sugedusį kvapą ir sviestą bus. 
galima parduoti kaip šviežią.

Antras būdas. Užvirint dusyk 
tiek vandens, kiek yra sugedu
sio sviesto, ir tame Vandenyje 
sviestą ištirpyti. Tuomet supil
ti į šaltą vandenį: Kai sviestas 
ant vandens sustings, nuimti jį, 
išplauti tyrame vandeny, pridėt 
druskos, ir sviestas bus geras.

Trečias būdas. Išplauti suge
dusį sviestą šviežiame piene, 
paskui tyrame vandeny, ir svies-, 
tas pasitaisys.

Ketvirtas būdas. Padaryti iš 
kalkių stiprų šarmą ir duoti nu-

Kauno Prisikėlimu uazujcia uKupuotoj Lietuvoj

sištovėti. Tyrą šarmą nuo kal
kių nupilti ir išplauti jame su
gedusį sviestą Paskui perplauti 
sviestą du tris kartu tyrame van 
deny ir. pridėti druskos kiek rei
kia. Sviestas būsiąs, kaip švie
žias. . ‘

* * *
KAIP PASIDARYTI MUILO

Skalbiamojo muilo dabar ne
galima gaUci nusipirkti, todėl 
jei kas turi taukų, tegul paban
do namie jo pasidaryti. “Moore’s 
Universal Asšistėnt” naduoda ši- 
tcfcį būdą paprastam muilui ga
minti:
3 švarai tauku,
3 šv. skalbimo sodos,

šv. kalkiiį ‘
2 galioiiai minkšto vandentš.

Reikia turėti enialiūdtą puo-' 
dą’ kuri h visi šitie daiktai sutilp
tų.

Supilt į puodą vandenį, skal
bimo sodą ir kalkes. Užkaisti 
ir maišyti iki užvirs ir kalkės su 
soda ištirps. Tuomet nukelti 
nuo ugnies ir duoti nūsištdvėti. 
Šarmą nuo. viršaus nupilti į 
kokį kibirą, o nuosėdas iš puodo 
išmesti ir puodą išplauti. Da
bar supilti šarmą į puodą atgal 
sudėti taukus ir virinti iki pa
sidarys muilas. Tuomet jį su
pilti į formas ar dėžės, o kai 
atauš — supiaustyti gabalais 
padžiovinti.

P

škotiiAiš:
6 Stukapoti raudonieji pipirai,
1 puodukas cukraus,
1 šaukštukas trintų kvepiančių 
pipirų, ' ’
| šauKŠtas maltų gvazdikų,
1 šaukštas sauso> muštardos

UŽįrilkit acto, kad vos apsem
tų ir viiinkit iki daržovės su- 
nŪnkstės. Sūdėkite į sterilizub- 
tūs karštus stiklus, uždaiykit ak
linai tr pAsUtykit vėsioj vietoj.

» ♦ ♦ M

0ILIPADAŽAS

12 didelių, raudoų pomidorų,

2 raudom pipirai,
i žali pipiraL
1 T0dlys ^fenj,
2 šaukštai “mixed pickling spi
ces",
2 Saidcštai solięiu sėklų.
6 galvutės gvazdikėlių, 
ž puodukai acto.

! l’ė’ puoduko rudo cukraus, 
r 3 šaukštukai druskos 
I 2 šaukštai “cornstarch”.

c aL f B vi
HBht r.

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

vandeniu, nulupk ir supiaustyk. 
Taip pat supiaustyk Svogūnus, ! 
pipirus ir salierus. buueK visus 
spaisus" į maišelį, pasiūlą iš 

“cneese ciocn", arba one gazos. 
buuek visus kitus daiktus, pa
liekant tik krakmolą. Virink ne
mažiau vaLtnuą laiko, renkiaš 
minutes pnes nukeliant nuo 
ugnies, suUisuhk kornų krak- 
moiu, įsilipytu truputi salto 
vahuents. oupnK kaistą padažą 
į karstus Sveiilizuovus silicius, 
uzaaiyk aklinai ir pauek vešioj, 
sausoj viėvoj. Maiseiį su "spai- 
s<xis ' isiniK pirma, negu įmaišysi 
krakmolą.

* * *
VERŠIENOS VYNIOTINIAI

b U K Y ŽI U į’DAKU ,Į 
Pasigaminkite ką nors skirtin- j 

oeonip, panaūuojaiiu: z ar kiek i 
raugiau svarus veršienos šlaū- j 
neiės, pusę stiklines miltų, 2 į 
oaUKSlas sviesto, pipiių, orus- i 
ivos, vieną stiklinę grietinės.

įaaitu arba prikuušmiui ket
virtą dalį stiklines ry7žių, 3 svo
gūnus, maltų pipnų, druskos,

Veršieną suplaus cyti nestorais 
gabalais, išmušti, paoarscyti pi- 
p.raiš rr druska. Ant kiekvieno 
gabalo užaeti ryžių su svogū
nais ir prieskoniais, suvynioti, 
surišti siūlais, pavolioti miltuo
se ir pakepinti riebaluose. Tada 
suaeti į puoaą, užpilti truputį 
sultinio (ouiiono). Galima pri
meti pomidorų košės, grietinės, 
pipirų ir ištroškinti. ;

Veršienos vyniodniams galima 
<mti kiaušinių ir svogūnų įdarą.

w Kai prezidentai kur važiuo
ja, tai jie visur vežasi savo žmo
nas. Bet kodėl banta Claus nie
kur nesiveža žmonos, kurios var-- 
~as yra Y ule? Gal būt toji ne- 
12.SIU jam išaal.nti tiek dovanų...

'R beituivei atėjus, žmogaus 
svaizua pusikeiėia, bet jo ran_ 

_<os raštas pasilieka toks pats, 
ue. jo lanka nepradeda drebėti.

* * *
® Kad auksuoti paveikslų re

ntai nepajuostų, juos reikia nu_ 
vamišuoti baltu varnišu, kol jie 
aar nauji.

® Niekad ne ^uostykit skustu
vo ašmenų rankšluosčiu.

• Valgyk lėtai, maistą gerai
sukramtyk. niekuomet nepersi- 
vaigyk. Geriau nedavalgyk, ne
gu persi valgy t. Įt

• Nevartoki! špilkų sudarant
skalbinių ryšulius,, nes tai la- 
oai pavojinga. į

•Jei verdat kopūstus, įdėkite 
riekutę duonoj, ui virtuvė ko
pūstais nepakvipk į

• Prakaitas sunaikina šilką, 
todėl prakaituotas kojines ir ki- . 
tus daiktus reikia tuojau iš- į 
skalbti.

Mėlynoj padangėj virš dirvonų 
[plikų. 

I Myliu gilią žiemą ir jos
Į stebuklingą raštą 

Išrašytą ant ežerų ir gryčių 
[langu.

1729 S Halsted St 
Chicago, EL 60608 

24 Hour Service
—g

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

tlODEKNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
vlARQUETTE FUNERAL HOME

2r>33 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero 

felel. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTUMUBULIAMS PASTATYTI

VA1\CE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

CeL. 652-5246

Likite? automobiliams pastatyti

tUJV KuPLIClŲ LAIDOJ EMU SEKMLMN1 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai'

• KAN VANCE tt GEORGE SURIN)

■

■IlKPUNAb C. LACK IK SŪNŪS

j’rtSU UA
VIMAJ

O«h aAKKJL, A&fuDtM rLZl'
^ibui'MWEST HIGH W Al nuo. riliu, 111 174-441

UKiMi 

lUPLreuu 

SOS E MtfiSTi

BUTKUS Vašaus
**• MHb AV<_ Cicero. Uli t M. OI O JUpn E*1 **

■<h C ALIFORM# Wk



B , žiūri į dabartinio pcpk-ži
ais lybių

RIAL 1STAT1 FOR SALI

katalikų bažnyčios įta.ią

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

Ant Birutes kalno

BUTŲ NUOMAVIMAS 
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI j 
m gF-MAJS NUOŠIMČIAIS mėnesiniais išsimokejimaik

DEL VISŲ INFORMACUV KREIPUS fe > 4

MUTUAL FEDERAL SAVINGS i
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu '

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

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
- VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

'4 Chicagos Lietuvių Tarybos Lietuvos Nepriklausomy-> 
^mybės—Vasario 16-sios minėjimas įvyks šia tvarka:!

3 šeštadieni, vasario 12 d. B

J * 12 vai. vėliavų pakėlimas ir žuvusiųjų pagerbimas ff 
1 Jaunimo Centro sodelyje. g

1 Sekmadieni, vasario 13 d. «
J • 10:30 vai. pamaldos šv. Marijos Gimimo parapi-S 
tj jos bažnyčioje, šv. Mišias atnašauja vysk. Vin-» 
A centas Brizgys, pamokslą sako kan. V. Zakaraus- B 
a kas. Gieda parapijos choras, diriguojamas A. Lino.
7 Vargonais groja Alvyda Eitutytė. W
I • 10 vai. pamaldos Liet. Ev. Liuteronų Tėviškės » 
T, parapijos bažnyčioje. Pamaldas laiko kun. A. Tra- W 
7 kis. 11 vai. Zionų bažn. — J. Juozapaitis. » 

A • 2 vai. popiet: akademinė dalis Marijos Aukšt. mo-» 
7 kyklos auditorijoje. Kalbėtojai: vicekonsule Ma-1 
tį • rija Krauchunienė, kongr. Richard J. Durbin ir f 
' r dr. Antanas Pranskevichius, tema “Pabaltijo vals- >
7 tybės TSRS imperijos sudėtyje: perspektyvos”.B 

Meninė dalis: montažas “Lietuvių tautinių šokių g 
J išraiška”.
^Lietuvių visuomenė ir organizacijos kviečiamos gau-B 
t) šiai dalyvauti. Organizacijos pamaldose ir akademi-1 
Ajoje dalyvauja su savo vėliavomis. - w

f

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

NAUJAS KREMLIAUS NUSISTATYMAS
“STIPRINTI PUOLAMĄJĄ KOVĄ” PRIEŠ 

KATALIKŲ BAŽNYČIĄ

Ateistinės politikos ideologas nacionalistiniams emigrantams, 
Vladas Niunka “Komunisto”, 
žurnale (Nr. 8, 1982) išdėstė' 
katalikų bažnyčios požiūrio į 
komunizmą evoliuciją ir priėjo 
išvados, kad Vatikanas “tebėra 
stambus tarptautinis antikomu
nizmo centras”, turįs galingų 
idėjinio-politinio poveikio prie
monių plačiosioms tikinčiųjų 
masėms.

VI. Niunka sako: “Reikia pa
brėžti, kad Vatikane iki šiol 
įvairių tautybių klerikaliniams

labai priešiškai nusiteikusiems 
socializmo atžvilgiu, leidžiama 
naudoti Vatikano radiją ardo
ma jai antikomunistinei propą; 
gandai. Pavyzdžiui, Vatikano 
radijo laidose lietuvių kalba pro
paguojama antitarybinio turinio 
medžiaga, paskelbta reakcingo
je emigrantų spaudoje, skatina
mi nelegalūs ekstremistų veiks
mai”.

Kiek palankiau Įvertinęs po
piežiaus Povilo VI užsienio po-

kysciią konwnisU 
atžvilgiu. Jis sako

‘ Povilo VI įpėdinis kardino
las K. Voityla, tapęs popiežiumi 
Jonu Povilu II, pareiškė, jog j s 
Irs savo pirmtakių kursą. Pa
žangioji visuomenė teigiamai 
įvertino jo pasisakymus už tai
ką. pres ginklavimosi varžybas 
ir termobranduolinio karo grės- 

Kaip pažymi užsienio po]i-
Povi-

m 
tikes stebėtojai. Jonas 
las II mano, jo* Vakarų ir Rytų 
valstybių taikus sambūvis suku
ria palankiausias sąlygas stip
riu
>ių dienų pasaulyje.

Tačiau K. Voitylai atėjus j 
popiežiaus sostą, Vatikano Rytų 
politikoje ėmė labsi nikšlis ir 
kai kuries neigiamos lendenci- j 
jos. Jau pirmaisiais savo ponti- ' 
fikavimo melais, vizito į Lenki
ją mitu — Jonas Povilas II ra
gino "atgaivinti krikščionybę vi- ’ 
soje Europoje — nuo Atlanto 
iki Uralo’ 
tendencija 
ideologinę 
karų, liek 
socializmo 
las II ragina kovoti už Europos 
dvasios vienybę, pagrįstą krikš-Į^ atkariai siekia aktyvinti Ta- ‘ kviečiami ir prašomi tame ban- /'•i/\vi tt) . ... ... ... _

nininio”. planuose ypatinga vie- 1:30 vai po pietų. Įėjimo kaina 
. šiame laginime s^ypi |a Lenkijos katalikų baž- asmeniui 20 dol. Norint daugiau 

plėsti katalikybės nyčiai. Kai dėl santykių su Ta- apie lai sužinoti, galima skam- 
ekspansiją tiek Va- i rytų Sąjunga, tai Vatikano da- binii Jonui Paukščiui — telef.

• ba.rtinė. vadovybė stengiasi plės-Į 523-05-K), arba Klemensui Vi-, 
ti ir stiprinti kontaktus su rusų džiui nuo 6 iki 8 vai. vakare —: 
pravoslavų bažnyčia, iš kitos pu- j telef. VI 7-9495.
i • A a lIvrN lx-1 . /Ylr i a l'v l w 4 J r ■ *

Rytų Europoje, t.y. 
šalyse. Jonas Povi-

čionybe.

Savo kalbose Jonas Povilas II jc1?’ 
tvirtina, kad “Europos krikščio-• men^us- 
ninimas” ; ..._________ _
miama sąlyga termobranduoli- (l^‘us ryšius su L kraino 
nei 
jai, 
šia

rybų Lietuvoje katalikų bažny-Įket? dalyvauti, 
jos ekstremistinius ele-j 

i
yra svarbiausia ir lc-1 Jonas Povilas II palaiko glau- 

>s emig
racijos klerikaliniais nacionalis-katastrofai išvengti. Žmoni- 

— tvirtina jis,— kuriai gre- 
atominis sunaikinimas, rei-

kia Europos; Europa gali įnešti UI^ijaĮŲ bažnyčią, 
savo lemiamą indėlį, kad būtų 
išvengta dabartinės pasaulinės

CLEVELAND. OHIO
Vasario 16-Osios minėjimas

Lietuvos Nepriklausomybės al
tiniais sluoksniais, reikalaujan- į statymo 65-rių metų sukakties I 
čiais atkurti larybų Ukrainoje’minėjimas jvyks sekmadienį.} 

|š. m. vasario 13 d., sekančia
Įvykiai Lenkijoje parodė, kad; tvarka:

“Europos krikščioninimo” šūkį! • jp Val. ryte — šv. Mišios

iU»L Ž»m4 — Pardavime] 
UAL E ST ATI FOR SALI

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

7

KAM MOKĖTI NUOMA?
GERIAU SKOLĄ.

miegami ir du kambariai skiepe.Du miegami ir du kambariai skiepe. 
Lietuviai yra Centrinis šildymas atskirai kiekvie

nam butui. 2 auto garažas. Aluminum 
langai. Švarus. $67,000. 62-tros ir 
California.
5 ir 4 medinis Brighton Parke, -arti 
mokyklų. Mažas Įmokėsimas. Savinin
ko paskola.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

TeL: 436-7878

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu Ir užmiesčiuose, gr»Ii, 

^aranžuotai ir užininįaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI* 

4514 S. Talman Avė. 
Tai. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobili* 
Liability apdraudimas pan,in 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITI* 

4445 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustu

ARVYDAS KIELA
6557 -S. Talman Avenue 

b^Člucago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171^ 
e?-. ■___ ■_____ -_______ ___ t

krizės, bet tam būtina, kad pati | s^enS‘asi panaudoti imperiahz- Dievo Motinos Nepaliaujamos -4ELP WANTED — MALE-FEMALE. 
Europa atsinaujintų krikščiony-Įmo jėgos, siekiančios silpninti Pagalbos lietuvių bažnyčioje. Reikia Darbininku ir Darbininkių

umma Ja_ j socialistinės santvarkos siste-1 Prieš Mišias — vėliavų pakėli- 
; katastro-1 j mas prie paminklo žuvusioms
Z.j Tai8L šioje popiežiaus Jono dėl Lietuvos laisvės. ;

(L’Osservatore Romano”, PoviI° 11 politikoje Rytų Euro- 
Į pos katalikiškų tautų atžvilgiu,' §v. ‘ -- -

Jono Povilo II teiginys apie I V1- Niunka įžiūri pavojų komu- bažnyčioje.
Europos “krikščioninimą” — nistmei santvarkai ir gal būt pa- < ’ . r
“Nuo Atlanto iki Uralo” — atsi- ‘•‘‘ai Sov. Sąjungai. Todėl jis ra-igas minėjimas Dievo Motino 
spindi Vatikano dabartinės va-»fi'na - , ,

'būtinai atsižvelgti ir “ryžtingai! .....
demaskuoti reakcingų klerikali- j ninko pavaduotojas dr. Domas 
nių sluoksnių pastangas.. . ir Krivickas,
stiprinti puolamąją kovą prieš .naujai išrinktas JAV kongres-

I manas Edward F. Feighan, Už-j 
•sienio Ryšio Tarybos (Foreign

bės pagrindu, kurią būtina iš-1 socialistinės santvarkos 
gelbėti nuo gresiančios______
fos, reikia Kristaus ir Evangeli
jos” |
1981.XI.7 ir 1981.XI.13).

_  nistmei santvarkai ir gal būt pa-

dovybės Rylų politikoje. Jo 
svarbiausias uždavinys — akty
vinti bažnyčios organizacijų 
veiklą socialistinėse šalyse. , 
. Klerikalų Europos “krikščio-

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

i

♦

Aleksas Ambrose,

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).' 

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

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

I

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

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekj:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

v

•Į visas šias tendencijas”

* 10:30 vai. ryte — šv. Mišios 
Jurgio lietuvių parapijos

• 4 vai. po pietų — iškilmin
IS

parapijos salėje.
Kalbas pasakys VLIKo pirmi-

iš Washington©, ir

$250.00 WEEKLY PAYCHECKS

(fully guaranteed) 
working part or full time at home. 
Weekly paychecks mailed directly 
to you from Home Office every 
Wednesday. Start immediately. No 
experience necessary. National 
company. Do your work right in, 
the comfort and security of your 
own home. Details and application- 
mailed. Send your name. and ad
dress to: American Fidelity Com
pany, Hiring Dept. 77, 1040 Lone 
Star Dr., New Braunfels, TX. 78130.

. klerikalini eksti’emiznią”

* Iš kitos pusės, jis siūlo skal-Į !’1*, . -
Idvli likinėiuju vienybe, vedant Re nbons Board) narys.
dialogą “su tomis katalikų jėgo-J' ^eeesrt.nę dalį atliks solistą 

Į mis, kurios linksta bendradar- l
biauti su komunistais...”

Toks yra naujas Kremliaus;
nusistatymas Kataliku bažnv-1
čios atžvilgiu, 1 
ateizmo propaguotojas Lietu-j Lietuvos vėliava virš miesto ro- 
voje.

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.
V. ir M. Monikai, akoinpaniK*- Rūkyti karpiai (chubs), sturys 

(sturgeon) ir upėtakiai (trout) 
bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU- 

Tel. 337-0263

j jant muz. A. Vasaičiui — visi iš 
: Chicagos.

Clevelando mero George Voi- RIAL 
kaip jį išdėstė ’ novich nurodymu, bus iškeitei ------

tušės vasario 13 ir 16 dienomis.
Amerikos Lietuvių Tarybos
Cleveland o Skyriaus Taryba

REPAIRS— IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

->JL. mj .. .... k
A,IVERA8: V

Laikrodžiai tr bmitenyM* 
Pardavimu ir Taisymia
2646 WMt 49th S*tmI 
Tol. REpubtlc 7-194T , j

Siuntiniai j lietuvy 
ir kitus kraštus 2

P. NEDAS, 4059 Archer Ąvenue,

Chicago, 111. 60632. TeL YA 7-5980

— Li etų voš Atsiminimų ban
ketas, kurį Chicagos vyčiai ruo
šia Lieluvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukakčiai paminėt*,I .-. . ... . ...f . • "’ja, Vokietija *r Austrija. Išbus vasario 20 d. Martinique sa- , . . . vo-nA vtr n-.i 04. t? vykstame birželio 6 dieną. Ke- leie, 2o()0 W. 9oth St., Ever-L. . , , - TJ T , ... : honei vadovauja kun. Jonasgreen Park. Jame bus pnsimin-Į , ... T _ ..* . v . I Juozupaitis. Informacija pas Te-
las Dar,aus ,r Girėno Zyg.s per! Lesniauskienę, Travel Bug, 
Atlantą, atliktas pries penkias- (L Wejt Majn S|,
dešimt metų. To zypo paminė-j Zurich n] telefonas
t i »>■» zln * iv* 1 ri n n o_l .1 rrv '

| (312) 438-9292.jinie dalyvaus ir Dariaus-Girė- j 
no veteranų pastas. Iškilmių va
dovu bus žurnalistas Stasys Pic- 
ža. Meninę programą atliks vy
čių choras, šokiams gros “Aidų” 
orkestras. Banketas

— Lietuviai evangelikai orga- <27
nizuoja 15 dienų kelionę į Olan-

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman D e č k y s 

Tel. 585-6624

M. ŠIMKUS
į Notary Public ' ' - z 
INCOME TAX SERVICE*

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

SVARBUS SUSIRINKIMAS

JOHN GIBAITIS C
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Mttft W. 95th M

60642, . 424-U54
S'aU Corr.^v

Marquette Parko Lietuvių Na- 
prasidės mų Savininkų organizacijos na-

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIĖTUVIŲ
LITERATŪROS DRAUGIJA. '

d , į ; t

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

Mr. K. Januta,

rių susirinkimas bus vasario 
14 d., pirmadienį, 7:30 vai. vak„ 
Marquette Parko liet, parapijos 
salėje. Yra labai svarbių reikalų 
aptarti. Bus trumpai paminėta 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo d’cna — Vasario Ift-oji.

Susirinkimo dalyviams bus 
rodoma, kaip naudoti balsavimo 
mašinas. Dar ir kilų svarbių ži
nių išgirsite. x

Stasvs Patlaba

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 .
2649 West 63rd Street

Chicago, UL 60629

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039
6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Thursday, February 10 19*3

6606 S. Kadila Ava. 
Chicago, III. 60629

Tel: 778-8000

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

j PATS SRAIU K (R DAR RJ. 
JI TUS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAAT1 “NAUJIENOS”

1 i


