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RUSAI BE ATODAI r OAFGANISTIECIUS
' ELTA ANALIZUOJA CSCE PRANEŠIMA

apie Rytų Europą įvertinamas 
kaip “geras niūriosios gyvenimo 
pusės komunistinėse šalyse ele
mentorius”.-* * *

ELTOS PRIEDAS APIE 
ŽMOGAUS TEISES

Eltos Informacijos Tarnyba iš
leido devynių puslapių analitinį 
dokumentą, kuriame nagrinėja- 
inas JAV Komisijos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Klausimams 
(CSCE) pranešimas Kongresui 
Helsinkio klausimu: “Eltos per
sonalas”, paruošęs šią analizę, 
“pagiria pranešimą už jo komen
tarus apie Afganistaną ir tebe
sitęsiančią- neteisėtą- Pabaltijo, 
okupaciją”. Palankiai atsiliepia
ma apie JAV Valstybės depar
tamento nuosprendį nesiųsti 
JAV -karinių atstovų į 1979 m. 
liepos 23-27 d. Lietuvoje vyku
sius: sovietinius manevrus: Ana-

i ližės autoriai taip pat pažeria1 _____ ■nes kaliniai; Teises emigruoti
paneigimas; Cenzūra; Mažumų i 
kultūrinės' teisės; Religijos per-j 
sekiojimas. -

Vedamajame, -Helsinkio susi-1 I • a T"*

. Rugpiūčio mėnesį buvo išleis- i 
tas specialus Eltos biuletenio j 
angliškas priedas apie “žmogaus ! 
teises ir pogrindžio spaudą Lie- ! 
tuvoje”. Pavyzdžiais iš šių metų Į 
savilaidos paliečiamos šios te-! 
mos: Laisvo apsisprendimo pa- Į 
neigimas; Ataka prieš neoficia-! 
lią spaudą; Rusifikacija; Pikt
naudžiavimas psichiatrija; Sąži-

kritiškų pastabų ir pasiūlymų- 
Čia keli pavyzdžiai: ’ • :

* “CSCE pranešime daroma 
klaidinga užuomina, kad nacio
nalizmo manifestacijos Pabalti
jo respublikose sudaro esminį jų 
teisės į nepriklausomybę požiū
rį. Pabaltijo valstybės laisvai 
apsisprendė jau 1918 metais ir jų 

■ ■'suverenumą de f<Kto ir dejure 
. JV. patvirtino ?

bįų, įskaitant SSRS. CSCĖ ne
turėtų sugėstijuofi, kad Maskvos

tarimai — pašaipos objektas Lie
tuvoje”, rašomą, kad pastaruoju 
metu žmogaus teisės ten dar la
biau pažeidinėjamos. Savilaidi- 
nės spaudos pagalba lietuvių

ft: Wfe

•'■'V

Ssno Vilniaus vaizdas. Spalio 9 dieną lenkai Įsiveržė j senąją Lietuvos sostine.

SOVIETAI ŽUDO IŠTISUS KAIMUS, 
KALNUOSE BESISLAPSTANČIUS

jL “atsisako priimti melus, - ku-!
rfuos ie ja skleidžia okupaci-1 

taiptautmiu -sutarčių laužymąl vald..a„ ■
butų galima isspręsti nauju ple- ~Į
bįseitu”.

' ’ •'* CSCE . pranešimas turėjo 
paminėti faktą, kad; Sovietų Są- 
jųnga.pėteišėtai'mobilizuoja pa- 
baltiečius: į jsavo.- kariuomenę ir 
siuhčia juos į Afganistaną.-
- Pranešimo autoriai padarė 
klaidą, paremdami savo išvadas 
žinomais . “dįsidėntižrno” Į pasi
reiškimais.Šr pozicija -pavojin
ga, nes komunistinėms valsty
bėms gali pavykti užblokuoti to
kius įrodymus, .kaip beveik įyy- 
ko Stalino laikais. Todėl Mask- -c v« j = ’
va su tokiu įnirsiu stengiasi-nu
stelbti opozicinius , sąjūdžius1 ir 
savilaidinę spaudą: ?

.Nors pranėšime,išsamiai apra- 
. šomas . disidentų;.persekiojimas, 

jame nėra praktiškų pasiūlymų 
jiems apsaugoti.

Kalbant apie rusifikaciją, pra
leistas tokių diskriminuojamų 
mažumų, kaip lietuvių Baltaru
sijoje, atvejis.

Nepaminėtas 1979 m. sovieti- 
. nis pilietybės įstatymas, kuris 

stato pavojun ir JAV piliečius- 
Taip pat reikėjo paminėti ne
paprastai aukštus muitus, siun
tiniams, draudimą kaliniams pa
sinaudoti šalpos siuntiniais iš už
sienio, ir Inturisto plėšiamus 
mokesčius, v ■; . ;

CSCE pranešimas turėjo re- 
komehduoti, kad būtų sustiprin
tos Amerikos Balso, Laisvos Eu
ropos ir Laisvės Radijo progra
mos nerusų kalbomis.

Eltos analizė taip pat kriti
kuoja CSCE pranešimą už “ne
gailestingą savęs plakimą”, iš
skaičiuojant Amerikos proble
mas. 250-ių puslapių skyrius

MULA CHOMEINI LIEPĖ GINTIS

’ į

APSKAIČIUOJAMA, KAD AFGANISTANE ŽUVO
IKI 12,000 SOVIETŲ KARIŲ . . ,

WASHINGTON, D.C. — So
vietų karo jėgos, Afganistane 
radusios žymiai didesnį pasi
priešinimą negu tikėjosi, dabar 
veda visišką naikinimo darbą, 
sako gerai informuoti JAV pa
reigūnai. Jie apšaudo, degina ir 
griauna ne tik kaimus, bet ir 
kalnuo’se esančias apsaugas nuo 
šalčio ir pavojaus.

Buvusiai Afganistano kariuo
menei visiškai iširos, Sovietų 
karo jėgos dabar yra priverstos 
vesti kovą prieš afganistanie
čius, nepatenkintus įsiveržusio- 
mis Sovietų karo jėgomis.

Sovietų karo jėgos įsiveržė 
į Afganistaną 1979 metų gruo
džio 24 dieną. Jie pripažįsta, 
kad Afganistano sieną perėjo 
85,000 gerai ginkluotų, kovai 
paruoštų karių, šiandien Afga
nistane jau žuvo nuo 6,000 iki 
12,000 karių.'Kaip sužeisti, taip 
ir išvgžtiejivvežsnu-į gavo -gim
tinis vietas. Rusams buvo pasa
kojama, kad jie įžengia į drau
gingą teritoriją, 
valdžios kviečiami, bet tikrovė 
jiems parodė, kad afgąniečiai 
jų nekvietė ir jie įžengė į sveti
mą teritoriją. ■ . į ; ;

šių .metų birželio pradžioje 
Sovietų karo vadovybė papildė 
kovės lauke žuvusius rusų ka
rius, o sužeistuosius ir užmuš
tuosius vežė namo. Birželio mė
nesį Leonidas Brežnevas, besi
gindamas nuo tarptautinės kri 
tikos, pareiškė, kad Sovietų ka
rinė vadovybė pamažu jau pra 
dėjo traukti Sovietų karius na
mo. Brežnevas tada nepšskelbė, 
kiek karių jis traukia namo, ir 
nepasakė, ar į namus važiuos 
Sovietų sužeistieji kariai.

Sovietų karo jėgos, perėmu
sios kovas prieš besipriešinan
čius partizanus, privalo vartoti 
kitus metodus, negu jos pra
džioje buvo planavusios. Mies
tams griauti tankai yra paran
kūs, bet reikia neužmiršti, kad 
sunkūs Sovietų tankai taip pat 

rinti pinigų. Tas ir sukėlė didelį sugadino Afganistano kelius, 
ginčą tarp premjero ir darbi-; Afganistano keliai buvo žmonių, 
ninku atstovų.

Darbininkai reikalavo, I 
valdžia pasakytų, kada pradės 
kelti algas, bet, matyt, Jagiels- 
kis ir to nepasakė, nes jis iš 
Dancigo išvažiavo’ nesusitaręs.

L. Walesa reikalavo, kad 
premjeras pasakytų* kad mokės 
prižadėtas pakeltas algas, bet 
Jagielskis to nepadarė ir išva- 

t žiave. Tada Walesa paskelbė 
j kad darbininkai penktadienį 
. vieną valandą streikuos. Dar-

; SUSTABDĖ TREMTINIUS
Į PUERTO RICO " 

SAN JUAN. — Puerto Rišo 
salos gubernatorius Carlos Ro
mero' Barcelo, negalėdamas su
stabdyti 5,000 kubiečių perkėli
mą į Puerto Riko Allen karei
vines, trečiadienį apskundė JAV 
vyriausybę dar vienam teismui.. 
Jis kreipėsi į švaros reikalu ir 
aplinkos priežiūra besirūpinan
čią įstaigą.

Puerto Riko saloje buvo se-. 
nos kareivinės. Kareiviai seniai’, 
iš jų išvykę, namai tebestovi,“ 
bet jie nepataisyti ir neišvalyti. 
Jeigu atsiųs didoką skaičių Ku
bos ir Haičio salos tremtinių, 
tai kareivinėse jie neturės tin
kamų higieniškų gyvenimo są
lygų. Jie gali užkrėsti ne tik 
visus kareivinių gyventojus, bet 
ir visą salą.

L Gubernatorius, reikalavo, kad 
tremtinių siuntimas būtų tuojau 
sustabdytas, kol nebus išspręs- 

Afganistano ti higienos ir švarc's klausimai.

PREMJERAS NESUSITARĖ 
SU DARBININKAIS

... VARŠUVA, Lenkija. — Len- 
I ki j os'^prėnij eras Mečislovą s ’ Ja-’ 
gielškis buvo nuvykęs į Dancigą 

j-tartis su streiką laimėjusiais 
1 darbininkais, bet. nenusitarė. 
Į Ginčai tarp abiejų pusių buvo 
tokie aštrūs, kad premjeras Ja- 
gielskis negalėjo susitarti su ko
miteto nariais.

Darbininkai laimėjo teįsę or
ganizuoti laisvas darbininkų 
unijas. Jiems buvo įgrisusios 
komunistų kontroliuojamos uni
jos. Jie neįsileido nė vieno ko
munisto į streiko komitetą ir 
pareikalavo, kad leistų jiems 
organizuoti unijas be komunis
tų kontrolės. Komunistai Len
kijoj ’ kontroliavo’ darbininkų 
unijoms sumokėtus pinigus ir, 
neatsiklausę narių, paskirdavo 
dideles “aukas” komunistinei 
spaudai ir įvairiems užsienio 
komitetams.

Darbininkai laimėjo streiką, 
bet jiems dar nepakėlė algų. Jie 
nutarė penktadienį streikuoti 
vieną valandą, tuo siekiant pri
minti valdžiai apie reikalą pa
kelti algas. Valdžia prižadėjo tai 
padaryti, bet dabar sakosi netu-

PAKISTANO PREZIDENTAS ZIA ĮPAREIGOTAS 
TOLIAU TĘSTI TAIKOS PASITARIMUS

grįžti į Iraną bei Iraką ir pažiū
rėti dar kartą, gal jam pavyks! 
juos sutaikyti.

CHOMEINI KVIEČIA 
VISUS STOTI KOVON

TEHERANAS, Iranas. — Mu
la Chomeini dar kartą per ra
diją kvietė gyventojus pulti ira
kiečius “dantimis ir nagais”. 
Jis žino, kad Irand valdžia ne
gali padėti apsuptiems Cho- 
ramsaro ir Abadano gyvento
jams, nes neturi galimybių bet 
ką nuvežti Į apsuptąją sritį. 
Mula Chomeini liepė naudoti 
visas galimas kovos priemones.

— Skelbiu šventąjį karą prieš 
Iraką ir įsakau kiekvienam 
krašto gyventojui visomis turi
momis priemonėmis žudyti vi
sus įsiveržusius irakiečius.

Irano prezidentas Bani Sadr 
nekalba apie taiką. Jis tvirtina, 
kad taikos nebus, kol nebus iš
vytas paskutinis Irako kareivis. 
Jis tą patį pareiškė ir Pakista
ni prezidentui.

Į NEW NORK, N.Y. — Pakis
tano prezidentas antradienio 
vakare-papa s akoj o Jungtinėms 

ĄT^ufoms- apie savo pastangas-

. PARAGVAJUS NUTRAUKĖ 
r RYČIUS SU NIKARAGVĄ

- A'S^ęGlON.’-^:■■Paragvi^iaiąCšataikyti Iraką ir Iraną, kad ši- 
vyriaūsybė nutraukė^ diplomat!- tas dviejų valstybių konfliktas 
mus santykius su dabartine Ni- nep^ąjpŠstų į kitas sritis ir ki- 
kąragvos-vyriausybe. ; i tasAralstybes.
\ Anastasio. Somoza, “trylika ' Jungtinės Tautos, išklausiu- 
liiėtų valdęs NiEąįągvą, buvo, sio's prezidento Zia pasakojimą, 
priverstas bėgti iš Nikaragvos ir įgaliojo ir toliau Pakistano pre- 
gavo --tremtinio teisę 'Paragva- zidentą imtis priemonių taikai 
joje. Šio .krašto vyriausybė nu- tame rajone įgyvendinti. Pats 
statė, kad • pasikėsinimą prieš prezidentas didelių vilčių neturi, 

. tremtįhį Somdzą- suruošė Nika-1 nes Irano vyriausybė nenori nie
ko klausyti, kol Irako ginkluo
tos pajėgos nebus išvarytos iš 
Irano.

Prezidentas Zia turėjo progos 
kelis kartu išsikalbėti su Irand

j tas-čvalstybes.
Jungtinės Tautos, išklausiu-

— Jeigu JAV teiks ginklus 
Irakui, tai Iranas sušaudys vi
sus 52 įkaitus, — paskelbė T?- ■ *- ♦ 
herano valdžios pareigūnai. .,

-------------------------- E
— Irano “parlamentas” su

skilo. Vieni nori tuojau svars
tyti 52 amerikiečių likimą, o kiti 
nutarė jį atidėti.

ragvos ' sandinistai.x Tarptauti
niai. įstatymai draudžia vienos 
valstybės vyriausybei organi
zuoti pasikėsinimus prieš kitoj 
valstybėj, gyvenančius žmones;

Paragvajaus policijai pavyko prezidentu Bani Sadr ir Irako 
visai .prie Argentinos sienos vie- prezidentu Sadam Husein. Ira
ną pasikėsintoją nušauti. Kol ko prezidentas sutiko pradėti 
Nikaragvos naujoji vyriausybė 1 pasitarimus, bet jie Arabistano 
organizuos pasikėsinimus prieš j iraniečiams neatiduos. 1975 me
litose valstybėse gyvenančius (tais Irano šachas jėga atėmė iš 
žmones, Paragvajaus vyriausy- j Irako visą Arabistaną, o dabar 
bė nenori turėtų jokių santykių (irakiečiai šią sritį atsiėmė. Jei

gu iraniečiai bandys tas sritis 
atsiimti, tai Irako karo jėgos

— Irano valdžia rašo atsaky- veršis Irano gilumon.
m'ą į sekr. Muskie laišką. Pakistano prezidentas sutiko

su Nikaragva.

Kinijos vicepremjeras liko be valdžios ir be darbo, bet jis tikisi 
netolimoje ateityje gauti krašto prezidento vįptą. Jis rengiasi 

liudyti “Keturių gangsterių" byloje.

arklių ir kupranugarių plakti, 
kad o cemento juose nebuvo. Tankų 
” ; sugadintiems keliams taisyti af-

Ira-

TEHERANE SUDARĖ 
NAUJĄ KOMITETĄ

TEHERANAS, Iranas. — 
no parlamentas sudarė naują
komitetą 52 suimtų Amerikos 
diplomatų ir ambasados tarnau
tojų likimui išspręsti. Parla
mento pirmininkas Rajai pasky
rė 7 žmones, kad jie apsvarsty
tų pasiūlymus, išspręstų proble
mą ir praneštų parlamentui.

. Pirmininkas tvirtina, kad par-Į į,“''"va7“.
lamentas negali leisti daug lai
ko amerikiečių likimui išspręs
ti. Karo metu visi užimti. Jis 
nori, kad komitetas paruoštų 
trumpą rezoliuciją, kurią par
lamento nariai galėtų greitai 
priimti.

KALENDORĖLIS
Spalio 3‘ft. f Marija Juozapa, 

Alantas, Mftgjntas, Evaldas.

Saulė tėka 6:49, leidžiasi 6:30.
. Or-aaivėsus, vakari gali lyti.

— Trečiadienį prez. Carteris 
rinkiminės kampanijos reika
lais lankėsi Michigan valstijoje. 
Pažadėjo padėti automobilių in
dustrijai atsigauti ir ragino

da anksčiau.
Jis taip pat pastebėjo, kad po 

30 dienų, jeigu algos neturės 
prižadėto priedo, tai tada bus 
paskelbtas dar vienas streikas, 
bet šį kartą dar didesnis.

Pilname streiko komitete yra 
143 nariai. Sekančiame posėdy
je bus renkama nauja valdyba 
ir nustatyti kiti unijos reikala
vimai.

pirkti JAV gamybos mašinas.

Walter Moodale

Viceprezidentas W. Mon- 
dale šiomis dienomis buvo 
Chicagoje ir pasakė kelias 
politines kalbas, patardamas 
žmonėms balsuoti už prezi
dento Carterio perrinkim|.

ganistaniečiai priemonių nebe; 
turi. Rusai kelius išvertė, tiltus 
sulaužė, dabar jie patys Afga
nistano keliais važinėti nepa
jėgia. Sovietų karo jėgos tan
kais galėjo užimti visas dides
nes Afganistano pozicijas, bet j 
kalnus jiems gana sunku koją 
įkelti. Geriausias ginklas, pasi
rodo, yra sovietinis malūnspar
nis, helikopteris. Ne rusiškai 
lėktuvas, bet malūnsparnis. In
vazijos pradžioje Sovietų karo 
jėgos ten turėjo 60 malūnspar
nių. šiandien rusai kovc'ms var
toja jau 210 malūnsparnių.

Dauguma šių malūnsparnių 
vartojama pasienio kalnų ko
voms. O kruviniausios kovos 
eina Panišir slėnyje, esančiame 
20 mylių Kabulo šiaurryčiuose. 
Rusams pavyko išnaikinti Af- 
’anistano kariuomenės centrą 
sostinės pietuose. Du mėnesius 
•ūsams teko kovoti prieš suki
lusį 15-osios Afganistano divizi
jos štabą, apkasus sunaikino, 
bet Afganistano kariai perėjo 
į kovojančių partizanų eiles. 
Tačiau pačios sunkiausios kovos 
vyksta sostinės šiaurėje. Afga
nistaniečiai ten įsigijo priešlėk
tuvinių patrankų.

Sovietų karo jėgos visai nesi
rengia netolimoje ateityje išsi
kraustyti iš Afganistano. Gerai 
informuoti asmenys tvirtina, 
kad rusai tvirtinasi ilgoms ir 
didelėms kovoms, šiandien ru
sai žino, kad Afganistane kova 
bus ilga ir sunki, todėl jie ren
giasi ten įsteigti savo kariams 
ligonines ir- pastayti siugų tiltą 
ir plačius kėlius pisienyje.



ŽMONOS VYRAS s

be-'

Klausimas; — Ar jums

View perdaug, dviejų permažai

do- 
ne- 
ant

- Ar Leonidas 
y ■
— To dar

Ir kas gi ana va, piliečiai, nutinka šeimų fronte?
TARYBINIAI JUOKAI

Klausimą*: —
Brežnevas žydas.’

Atsakymas: - 
trūko!

Nepriklausomoje Lietuvoje 
kai kurie mėgstą išgerti pra
linksmindavo gėrėjų draugiją 
šiuo prasmingu anekdotu:

• šeimininkui aikenišant bon-
1 ą, buivolas gėrėjau sakydavo:

— Nupilk truputį degtinės į 
sinką. *

— Kam čia laistyt Dievo 
vaną: geriau lašas burnon. 
gu stiklelis į sinką arba 
talo...

— Aš sakau, kad nupilk.
— Bet kodėl?
— Todėl kad vienos perdaug talkiD^teuli Įr0_

o dvwJft P£.wa... . llysūne. kad rūpinamės j.j eū-
raugo m. Ūpas i Ps l’pesciais ir sielojamės jų sunku-

neįprasta daryti abstinencijos 
arba blaivybės viešus pasiryži
mus, todėl aš siūlau, kad kiek- 
.vienas lietuvis, kuriam rūpi 
tautos dvasinis atgimimas, kiek
vienos, pramogos metu susilai
kytų nuo vieno gėrimo, t.y. im
tų vieną mažiau, negu jam 
Įprasta.

Vieno . gėrimo atsižadėjimas 
politinės padėties nepakeis, ta
čiau aš manau, kad šio vajaus 
žinia pogrindžiui bus Įrodymas, 

lkad mes jų klausomės ir ban-

yra 
žinoma draugo pirmininko Mao 
mirime? tiksli data?

Atsakymas: — Nėra žinoma, 
kadangi jis ne mūsų klinikose 
gydėsi.

dėl svaigalų vartojimo pataria 
solidarizuoti su okup. Lietuvos 
tautiečiais kovoje su alkoholiz
mu ir pataria tremtyje esan
tiems lietuviams gerti po vienu 
stikleliu mąžiau. Šiuo reikalu 
jis taip rašo:

“Mūsų gyvenimas ne toks 
paprastas kaip Lietuvoje: todėl 
girtuokliavimas nesudaro pana
šaus masto problemos. Čia ma
terializmas ir narkotikai jauni
mui sukelia didesnes problemas. 
Ten alkoholio pelnas eina Mask
vai; čia baro pelnas išlaiko dau
gelį išeivijos kultūrinių rengi
nių bei organizacijų. >
’’ Tačiau dvasinė vienybė ir mo
dalinis. solidarumas su kovojan
čiu Lietuvos pogrindžiu reika
laują, kad mes išklausytumėme 

-jų prašymus. Mums Amerikoje

Klausimas: — Ar tiesa, kad 
Maskvoje Raudonoje aikštėje 
dalinami automobiliai?

Atsakymas: — Tiesa, tik ne 
Maskvoje, o Leningrade, ir ne 
Raudonojoje aikštėje, o Nevskio 
prospekte, ir ne automobiliai da
linami, o dviračiai, ir nedalina
mi, bet vagiami!

» ♦ ♦

Be diplomo
— Aš. gavau universiteto dip; 

lomą, o tamsta, kaip pasauli
nio garso artistas, kiek diplo
mų turi?

— Aš neturiu nei vieno, bet 
mano raštininkas turi bent 
kelis.

čiai tuos, kurių žmonos priešakiniais klausimais užimtos. 
. Anądien, žinote, kokia liūdna istorija. Pareinu na
mo. Einu į butą. Beldžiuos, pavyzdžiui, į savo nuosavas 
duris — neatidaro.

— Maniusia, — sakau savo žmonelei, — nagi šitai 
ašenai, Vasia, parėjęs. z

Tyli. Slapukauja.
Staiga už durų pasigirsta Miškos Bočkovo balsas. 

O Mišką Bočkovas — bendroje tarnyboje, žinote, su 
mano žmona.

— Ach, — sako, — šitai jūs, Vasilijus Ivanovičius.
!,

mals. Tokia dvasinė vienybė su
teikia pačią stipriausią paramą. 
Iš krikščioniškosios perspekty
vos tikrai svarbiau sustiprinti 
silpnuosius ir paguosti nu
skris ristuosius negu pulti 
skriaudėjus.”

Viskas labai gražu ir gerai, j 
nes galima sočiai prisigerti so
lidarizuojant pavergtiems tau
tiečiams. Tik vargu ar su L.
Sidi'io išvedžiojimais sutiktų - - .
vysk. Motiejus Valančius ir dr'. į r-vbų ’ Lietu'°Je- 
Jonas Adomavičius.

Pagaliau nesutiks ir daugu
ma išeivių, kurie gėrimo nuo
laiką išreiškia šia dainele:

Oi baisus, baisus — 
Baisus miško žvėris, 
O dar yr’ baisesnis 
Žmogus nedagėręs...

R. Nerimavičius

i siekdavo per visą- stalą to, kas
i ak stovėjo toliau.

— Tu ką, ar liežuvio neturi? 
paklausė jįJkitas beprotis.

♦ * *
MENO KLESTĖJIMAS 

SOVIETUOSE

Grįžęs iš anapus geležinės už
dangos mūsų menininkas pasa
kojo apie meno suklestėjimą so
vietinėse respublikose, ypač “ta-

— Ar teko sutikti tenai dai
lininkų abstrakcionistų ? — pa
klausė pranešėjo vienas ilga
plaukis.

— O, taip, — atsakė meni
ninkas, -— mačiau vieną gat
ve ęinaptį ir paskui jį sekant 

Į du civiliškai persirengusius soc- 
1 realistus.i

— Lięžuvįtaš turiu, bet ran
kos juk ilgesnės, — atsakė pir
masis. r - \ '

. • Užbaikime šias inagary- 
čias Adcfino P. Jaso eilėraščiu
“Baltijos idilija“, iš knygos j 
“Būk Palaimintas“:

❖ *
KAS IŠRADO VAIKŲ 

MUŠIMĄ?
Grikiai tėvo nubaustas 

šiametis Fernandas klausia:
Tėte, kai tiį jiuyai. mažas,

se

’ - - -- -------------------- .
! ar senelis mušdavo tave?
I _ Taip,

— O kai senelis buvo’ mažas

; Šių minutę, sako, mes tau atidarysim. Luktelėk, drauge, 
trupučiuką.

Čia man, žinote, lyg kas pagaliu j makaulę bųtų / 
sudavęs. ' v ■

“Nagi kas gi čia?, — galvoju, piliečiai, šeimyniniajne 
fronte šitai vyksta — žmonos savo vyrus . liovėsi įsilei- 
dusiosy.

Prašau garbingai: • V
— Adaryk, — sakau, — Mišką, vištos vaike.. Nebijok, 

muštis aš su tavim nesimušiu. O ašenai, žinote, iš, tikėjų 
negaliu muštis. Ūgis mano, atleiskite, smulkus, kūno šu-
dėtis glešna. Taigi negaliu ašenai muštis. Be to,, ar ži
note, mano pilve nuolatos kažkas kliuksi, staigiai7 be ju
dant. Felčeris sako: “čia jūsų maistas žaidžia. O man, 

x .. .. , . .... . . Į žinote, ne lengviau, kad jisai žaidžia. Kurie čia jo žaislai_ • Maikg vakar turėjau ido-bais, kriminalu, kaip jūsiškiai. į 
mų pasikalbėjimą su inžinierių 
Kraistopitus. Jis nelauktai buvo 
patekęs į šventųjų sueigėlę ir 
gavęs smarkios pylos nuo Šven
tosios Helenos. Ji neslėpusi sa
vo uparos mum žemėčiams už 
kalnų, primetimo šventiesiems 
ir kitokius materiališkus prime
timus. Kad ir tas kalnas, kuris 
dabar sugrąndįnius pelenus 
spiaudo ir teršia atmosferą. Ji

Norėtųsi to miesto atsikratyti’! atsirado. Tiktai, vienu žodžiu, dėl to negaliu; muštis, 
bet ne mūsų\ valia — ne mes tą j BeldŽlUOS Į duris. , \ į .
vardą įrašėm į jo metrikus. Ei! 
inžinieriau Kraistopitus! Kokį j 
patarimą Tamstelę gali mum * 
duoti? Danguje mum neramu, j

— Atidaryk, — sakau, —. valkate,. toksai..
Jisai sako: !

■Nekratyk durų, biese. Tuojau atidarysiu. .'V'
— Piliečiai, — sakau, —r ir kas gi čia bus tokio?/Jis,

rinti prie ano kalno. Ji net iki 
paskutinių dienų nežinojusi, kad 
"toks kalnas yra. juo labiau ne
žinojusi jo ryšio su jos vardu. 
Ji ir kiti šventieji neturį nei pė
dos real estato nei kalne nei pa
kalnėje- Kiti šventieji ir . šven
tosios taip pat nesusirišę su že
me. . ■ \

Aš — Kraistopitus, atsiprašiau
šventosios Helenos ir nurodžiau 
kur jai kreiptis šu protestu, bet 

! ar jam taip pat kliūdavo nuo h’ vistiek kaltino mane.
i tėvo?

— žinoma.
— O tavo seneliui nuo jo tėvo?

šventas Petras prikaišioja, kad 1 ~ ^Ciai, - sakau, -y ir kas gi čia bus Jis, 
jis pavargsta kol atskiria vėles sakau’ su mano pačia užsidaręs, -0 ašenai jam ir/durų 

nekratyk ir nekrutyk. Atidalyk, sakau, šią minutęj arba

Jis sako: ’ . • .1 f
—Vasilijau Ivanovičiau, pafetik gi truputį;. Pasėdėk, 
>, koridoriuje ant dėžutės. Ir spinksulę, -sa^p/^^ktai 

^tnenumesk. Ašenai ją tau tyčiomis šviesai: p^iąc^ų^' .
— Brolužiai, —■ sakau, mielieji, draugai; Ir kaipgi, 

sakau, jisai gali, pasibiaurėtina. jo, asmenybė, .šitokiu lai-

• Senovės, persų, dabartinių 
iraniečių, valdovai buvo eks
centrikai. Kadaise persų kara

is liūs Kserksas liepė nuplakti
jūrą, kada ji sugriovė jo tiltus.

• šių dienų, kaubojus pirko 
tik vieną pentiną. Jis sakė, kad.

; jei vienas arklio šonas bėgs, tai 
bėgs ir kitas.

• Modernūs 
-šeimos istoriją 
L tik nežino, kur 
T praeitą naktį.

• Asmens ani’.ių galima at- 
- spėti iš dviejų dalykų: ar jis 
-žengia po du laiptus, ar skai- 
► čiuoja po dvi piliules.

• Vienas beprotis sėdėjo už 
’ pietų stalo ir, užuot paprašęs,

tėvai žino savo 
net 390 metu, 
jų vaikai buvo

Ei, svyriu k vėjužy, 
pamario nendrele!
Tuoj sugrįš į krantą 
gintaro žvejdiai.
Trauks iš įnorių tinklą, 
ties ant balti smėlio — 
žers ant vargo rankų 
gelsvą gintarėli. ..
tr dainuos sesulė, 
židinį pakūrus.
ir pasals, jos žodinis 
marių vandens sūrūs.

.Ei, svyruok vėjužy, 
pamario nendrele! — 
Tuoj sugrį į krantą 
gintaro žvejeliai.

Siga Pašilytė

Mum bediskutuojant Helenos 
kalno klausimą, Įėjo šventas 
Pranciškus, šventas Liudvikas 
ir šventoji Barbora. Jie visi pa

į iš Los Angeles nuo būrio neš-
‘ ventintų miestų. Ir Dievuliui su. aš tau tuojau triukšmą Įtaisysiu.
daro galvosūkį: kaltinti vėles- Jjs sako: 
ar nekaltinti?- Pagal dangišką;
teisybę vėlės nekaltos.

— Palaukit, šventieji!, — aš.-
Kraistopitus įsiterpiau. — Bar- 
borelė, sakyk ar Tamsta turi ne
malonumų su gyventojais iš j -- ,
Tamstos apylinkės? įku žmonos vyrui ramiu balsu apie spinksulę kalbėti ?J-Ir

— Neturiu, ponas inžinieriau! Ikas gi šitai vyksta! 0 jisai, žinote, rezonuoja pro duris:
Kas-he-kp, vjens kits paslysta,į — Ęch, taigi, Vasilijau IvanovičiąUi irfsądos/tąi.buYąi 
bet t k viens kitas, šiaip musų^į nepartinis miesčionis. Nepartiniu miesčionin ir nusihajgsi 
apylinkėje pirmauja dorovė. Irį _ T _ nepartinis miesčionis, O tiji-tie, kune is prigimties silpni ir r. • x. . , . . ■ ‘ 9 "
tie dažnai pagalvoja: gfeyti?,tal “ nubėgsiu milicijos kviesti. ' ;
Negriesyti? Dauguma negrieži- Begu, žinoma, žemyn, prie sargybinio. Sargybinis 

sako: •
— Veikti, drauge, nieko negalim. JeigUį sako, jus 

pradėtų užmušinėti, arba; pavyzdžiui, pro langą, mestų

— Brolužiai,

i

Atskiestas vynas
— Aš tamstai sakiau, kad 

Ii gerti vyną tik atskiestą. 
. — Taip, daktare, aš jį atskie- 
džiu degtine.

ga-

ja.
— O Tamsta, Šventas Liudvi

kai, dar nepasisakei- Ar daug . 
griešninku yra jūsų mieste? —. , .. , . . v
Paklausiau aš Kraistopitus. įsa ia bendrųjų šeimyninių nemalonumų, tai tada- veikti 

- — Pas mus niekas nei neskai-' galima... 0 šiaip, sako, nieko ypatinga pas jus heyyks- 
čiuoja. Į blogį įpratom žiūrėti ta... Viskas normalu ir puikumėliška... Gi jūs/ sako,

................ .  pabėgėkite dar kartą. Gali būti, jie ir, įleis, . ' į 
Bėgu atgalios — iš tikrųjų, po pusvalandžio .Mišką 

B očkovas atidaro duris. - '. .. X
Įeikite, sako. Dabar galima. Įeinu, skubėda

mas kambarin— tėvuliukai susimilkite — prirūkyta, pa
trempta,, primėtyta, išmėtyta. O už stalo, be kitį kį'sep
tynetas žmonių sėdi — trys bobos ir du kaimiečiai? Ražo. 
Ar posėdžiauja. Šuo juos tesuvoks. Pasižiūrėjo- -j man p 
ir kvatoja. 0 priešakinis jųjų draugas, Mišką Bočkavas, 

bejosi. Tai davė jiems progos .sukniubo ant stalo ir taip pat, žinote, matyt; virpa kva- 
apibūdinti vienas kitą. • todamas. ' ’

— Puikus žmogus tas Šurna- ’
nas, — sakė paskui Wagneris. i 
■— Bėda tik ta, kad jis visą lai
ką tyli. |

O Šumanas apie Wagnerj pa
saite:

— Man jis labai patinka, tik , 
jau plepa tai be sustojimo.

* * *
Visos tokios

— Norėčiau žinoti, koks idio- antrino Helenos protestą. Mum 
tas pradėjo pirinrs.s! bekalbant įėjo būrelis Angelų

j apsirengę baltomis jupelėmis tik 
{sparnai nepridengti drabužiu.

Karta kažkuriame pobūvyje nepasitikėjo manim
susitiko’ du anglu rašytojai'— nei šventaisiais ir laikėsi atstu 
Česterionas ir B. Shaw. Pirma- būrelyje. Vienas, gal jų

o antrasis perdėtinis. majavo rankomis lyg 
| įsakydamas, kad nesiartintume 
1 prie jų. Jis, matyt, nepasitikėjo 
manim nei šventaisiais. Valąn

i dėlę visi tylėjom, pagaliau He
lena suvaldžiusi savo uparą. 
pradėjo:

— šventieji ir žmogau! Neži
nau kokiais išskaičiavimais jūs 
sudėjot prie mūsų, ne žemės gy

■ ven-tojų, kalnus, slėnius miestus.

PRIEŠINGYBĖS

;usitiko du anglų rašytojai —

sis buvo ypač storas 
inkštas, bet liesas.

— Į tamstą pasižiūrėjęs ga- 
lėlum sakyti, kad Anglijoj siau
čia badas.

— O. į tamstą pasižiūrėjęs aš 
noriu sakyti, kad tuo 

j tamsia dėl to kaltas.
❖ * *

Medis ir šuo
Turguje vienas pilietis, nore-

i atveju
dainas nusipirkti šuniuką, klau- ežerus, upes ir didelius pasta-
sė šeimininką: tus, o sau pasilaikėt tų nuosa- 

šeiminin-— Ar šis šuo turį gcnealogi- vyhių dytus ir teisę
nį medį? kauti. Dabar, kada šeimininka-

— Jam tinka bet koks medis, vimas Jums nevyksta, kaltinai; 
mus, nes mes leidom panaudoti 
mūsų vardą. Dabar, esą. Šv. He 
lenos kalnas apteršė plotus Ore
gano ir Washington valstijų že
me ir užteršė atmosferą. Euro 
piečiams saulėj per taršalus ši
lumos nepasiunčia, o amerikie
čius kep na ir džiovina. Visi ne- 

• gerumus. verč:a ąjit šv. Hele 
nos. kalno! O ką aš. gąlių pada
ryti?!

Tris žipksniua Žengė ir priar
tėjo šv. Pranciškus.

— atsakė šeimininkas.

90 PABĖGĖLIU 1

STOP/

per pirštus ir žiūrėm per pirš-. 
tus. Gal taip geriau, ramiau...

Tokias tai naujienas Kraisto
pitus parsinešė iš šventųjų suei- 
gėlės.

ABU TEISINGI
Susitiko kartų du garsūs 

kiečių kompozitoriai, Wagneris 
ir Šumanas, ir, ilgokai abu kai-,

vo-

Atsiprašau, sako, — pardon, kad iš jūsų, pajuo
davau. Smalsu mums buvo žinoti, ką. gi žmonų vyr^j. šio
kiais atvejais dabar veikia. .

(M. Zošcenko, Satyrinės Novelės, 200?{ftjsl., 
kaina $2, gaunamos Naujienose.)7

Skelbimų lentoje kabojo vie
no Paryžiaus teatro' afiša, re
klamuojanti naują pjesę “Mano 
žmona — pantera”.

Netrukus toje afišoje ranka 
kažkas-įrašė “Mano — taip pat”.

• * ♦
Meškeriotojų juokai

— Ką čia jus pasakojate apie ' 
dideles žuvis. Vienas juokas! L 
Aš pernai sjjgąvau tokią-lydeką, ’’ 

;kad, vien joą nuotrauka ąvėrė, 
'keturis kilogramus!

nėsurašyčiau į jaučio skūrą, kiek į K * *.
'vyko manojo vardo m este —' 
.San Erancisco! Aš t’k galėjau 
klausytis ir tylėti. Gal niekur 
tiek niekšybių neįvyko, kaip 
čia. Matyt tokia žmonių prigim-

; lis: duoti šventiesiems gerą dail$
i tą ’r po to tą daiktą suteršti, 
’ kad nedrįstų bęątsi$akytj.
Į Palaukit, šventieji! Prabi-
j lo iki šiol tylėjęs angelo perdė 

Finis. — Mano vardo miestas yj*a 
nemažiau susiMšęs blogais dar

i .

‘Iriau kentėjai negu. aš. Tu sukty- 
bjų, prievartav;rao. blogų, darbų

Vaikų pasikalbėjimas

Amerikietis: — Mes turime 
daug šokolado!

Sovietinis: — lai niekia! Už 
tai mes turime Brežnevą! ,

ypatinga? Jei mes užsimanysi
me Brežnevo, tai galėsime 

’gyti savo nuosavą!
. Sovietinis: r— Bet tada 
jau neturėsite šokolado!

įsi-

KAS GERESNIS .
Keikias kinas su maskolių /
Svarsto dalykėlį pliką: ' * v’-
Kas geresnis tarp tų. brolių *:
Už geiįausį bolševiką? ..;

Holy Wood

K

jūs
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SUSIVIENIJIMAS V. RATAS

ŠIA
dėtj.

įeina j ALTos su
Įvairiose Amerikos vielose 
ienijinio kuopos dalyvauja

ALTos 
tautos švenčių minėjimus, -pri
sideda prie teisingos informaci
jos skleidimo apie LIETKVĄ ( 
amerikiečių tarpe, o tūkstančiai

rių valdybose, ruošia

Tos kvietimus, tautos laisvini
mui iš okupacinės priespaudos 
reikalams siunčia stambias 
aukas.

SOLBAD HALL LIGONINĖJE
(Iš kelionių po Tirolį 1945 metais)

. (Tęsinys)

mo'eris paaiškino, kad 
apsmokė’ų p~ bandyti

Povilas P. Dargis, 
SLA prezidentas

> ĮJ^uvoš laisvinimo darbe 
Anierikos Lietuvių Taryba at
lieka didelį ir svarbų vaidmenį. 
Ši bendrinė organizacija apima 
visą Amerikoj lietuvių visuo
menę, kuri remia ir palaiko 
ALTos veiklą.

Stambus ALTos. rėmėjas yra 
SUSIVIENUIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE. Jis ne tik prisi
dėjo prie ALTos kūrimo, bet ir 
visą laiką dalyvauja jos darbuo
se* ir-ją remia įvairiais būdais. 
Nėra abejonės, kad Susivieniji
mo., dalyvavimas. ALToje prisi
deda prie jos stiprinimo. Visos

Todėl visai suprantama, ^ad 
ALTos ’ vadovybė, vertindama 
broliškos organizacijos paramą, 
glaudžiai kooperuoja su SLA. 
Mūsų organizacija yra atstovau
jama ALTos taryboje ri pačioje 
valdyboje. Toks glaudus ryšys I 
yra Susivienijimo pelnytas įver-Į 
tinimas, o kartu jis naudingas ir 
pačiai ALTai. SLA kuopos, ma
tydamos, kad jų organizacija 
pilnai yra atstovaujama ALTos} 
centre, jaučia didesnį pareigiu- į 
gumą remti ir palaikyti kovos} 
organizaciją.

Už keleto dienų Chicagojc 
įvyksta ALTos metinis suvažia
vimas. Linkint jam geriausios 
sėkmės, 4enka laukti, kad jis 
praeis darnioje dvasioje, o su
darant valdybą ir kitus organus 
bus ir toliau išlaikytas plataus 
kooperavimo pagrindas.

Tada 
mums 
nac’ekti ta ūki To ūkininko šei
moje esą du jau paaugę sūnūs. 
G u jiems batai tiktų. ’ ;

Tai buvo smagi naujiena. Nau 
' jiena suteikianti vilties. Kaip 

gera -būtų, kad nebereikėtų į 
traukinį ir balaido'.is toliau. Kad 
vienu išlipjnlu apsirūpintume, 
ko buvome atvažiavę.

Sodyma atrodė netoli, t et ėjo
me visą pusvalandį, kol ją pa-

siekėme. Kieme mus pasitiko 
2 šunys ir 3 mažam, vaikai, šu 
nys sulujo — toks jų darbas, o 
vaikai nedrąsiai ėmė traūTdis at 
buli prie durų. Vėl pasisve’ki- 
nome, kaip pridera, pagal jų ša
lies paprotį ir pasiteiravome, kur 
galėtume rasti kokį vyresnį šei
mos narį. Mums belaukiant vai
kų atsakymo, duris pravėrė jų:

nė kitokio maisto. Moteriškė pa- 
galvojorir pradėjo skaičiuoti, ką 
Ji galėsianti duoti. Atrodė, kad 
ji labai nenukrypo' nuo Kugrio 
išvardytų dalykų.

Viskas vyko geriau, negu ti
kėjomės; ir tai dėl to, lęad bu
vome pakliuvę pas pasiturintį 
ūkininką. Po pietų grįžome at-> 
gal į stotį, nešini bakanėliu ra
gaišio, maišeliu miltų ir gniužu
lu sviesto. Bulvių jie neturėjo; 
jos tebeaugo darže, ir būtų bu-- 
vę nuostolinga taip anksti. jas 
kasti. Bet užtat kelios - morkos 
ir tiek oat svogūnų rado .prie-' 
globstį Kugrio kuprinėje.K.ų atsakymo, auns pravėrė jų, ‘ r >

motina. Tada išdėstėme reikalą',. Tai ^uvo pirma pasisekusi ke- 
ir parodėme savo prekę;

— Batai, labai gražūs, — pa
gyre moteris patenkinta. — Ir 
man rodos, jie tiktų Peteriui; 
jis, žinote, jau septyniolika me
tų.

Iš tol’mesnio pasikalbėjimo 
sužinojom,kad Peteris esąs jos 
vyresnysis sūnus,: o batai, kaip 
visiems žinoma, jauniems grei
tai susidėvi. Tik visa bėda, kaip 
numanyti, ar jam tiktų. Mat, Pė 
teris esąs .išvykęs į miestelį ir 
grįšiąs tik pietums.

Mes sutikome -laukti pietų 
meto,'nors buvo dar trys valan
dos to laukimo; tik norėjome ži
noti, ką gausime ųž tai, jei batai 
kartais tiktų. Kugrys užsiminė, 
kad miltai, duona ir bulvės jam /
būtų daugiausia pageidaujami I gumas nėra įpareigotas tave iš- 
produktai; neatsakytų, žinoma

lionė Kugrio kalėdojimo istori 
joj. Tokio gero laimikio jis ne
sitikėjo. Jis taip buvo patenkin
tas, kad visą to pasisekimo pas- 
platį skyrė man.

— Tu moki kalbą, žinai jų pa
pročius- Tas jų mėgiamas Grues' 
Gott padarė stebuklą.

—r Nieko, nieko, brolau, —; 
bandžiau užginčyti žemaitį. — 
Tą stebuklą padarė ne mano pa
sisveikinimas, o tavo batai. Ži
nai, kiek tie batai verti? Viso! 
centnerio gerų miltų. Tu nega-į 
vai dešimtos dalies, ko jie ver
ti. Bet vistiek kokią savaitę pra- 
sistumsi kukulius bevirdamas.

(Bus daugiau)
« r -t' t

,re:kalų tarybos, narys. Spalio 
mėn. Hamiltone bus surengta 
Kanados lietuviu diena. Tikima
si, kad gruodžio 7-14 išvyka lai
vu duos nemaža pajamų Pasau
lio lietuvių d enoms 1983 rengti.

Baigdamas pranešimą, V. Ka
mantas kvietė visus uoliai dir
bti, turint prieš akis pagrindi
nius PLB tikslus.

Per diskusijas Stud, savaitės 
dalyviai pareiškė abejones dėl 
reikalo steigti lituanistinę ka • 

j tedrą, o taip pat ir .komisiją Lier 
-į L tavos sienų klausimui studijuo- 

7olitin7o cTarbo? bed ti-'KIausė, kas tie reorgai, kad 
““ 1 V PLB] aP*e ^*uos dauS rašoma, kaip 

SrimaZ’Tor7nter[paraigoje PLB^us^toma 331116118 prikįausomy 
iširti nnlvinp komi-1 L^tuvių bendruomenei ir t. 

t. Reikštas pageidavimas, kad 
‘PLB Valdyba stengtųsi pagerin 
ti santykius su VLIKu. V. Ka-

Tipiškas Naujosios Zelandijos gamtos ;vaizdelis

aptarimas, III. klausimai ir ap
sakymai ir IV. f’lmas apie liet, 

i tautinių šokių šventę.
Pradžioje pranešėjas įteikė 

išeinančiam Vasario 16 gimnazi- 
i 'os direktoriui V. Natkevičiui, 

M. A., sukaktuvinį VTniaus urJ 
i versiteto medalį už ilgametę va
dovavimą šiai mokyklai. Išvar
dino visus Europos kraštų LB

KĄ EUROPOS BENDRUOMENIŲ
! VADAI DIRBA

Kamantas įteikė Lietuvių fondo lvado^. suvažiavimo dalyvius.
700 dol. čeki (kitais metais skir- Kalbėdamas apie PLB veiklą, 
davo po 1,000 dol.) gimnazijos j- prelegentas nušvietė PLB kil- 
reikalams. PLB Valdyba yra}-m?’ -- .-
nusistačiusi gimnaziją remti.

PLB Vaidybos pirmininko Į 
Vyt. Kamanto paskaita apie Pa-J

r ,(Tęsinys)
Neužmiršti ir Vasario 16 gim- 

nažr oš-reikalai. A. šmita’š pra
nešė, kad pr. metais gimnazijo
je -mokėsi 60 mokinių, šiais 
mokslo metais tikimasi sulaukti 
tokio pat: skaičiaus. Gimnaziją 
išlaiko vokiečiai. Lietuvių įna- 
šaš(tėyųTnokestis už vaikų mai 

. tinimą'-ir bendrabutį, - -/rėmėjų 
būrelių aukos ir kitos pajamos) 
nesudaro nė 1/3 visų pajamų. 
Norima pakelti mokytojų kva
lifikacijas. Paliestas ir mokinių 
kelionių į Lietuvą klausimas. V.

Kalbėdamas apie PLB veiklą,

i 
i 
i 
i

lietuvių dienų programą 198- 
įtrauktos ir sporto žaidynės-

PLB labai rūpi ir Lietuvos rei 
kalai. Kai kas siūlo, kad PLB 
šalintųsi nuo į 
tai klaidinga pažiūra

Valdybą įsteigti politinę komi
siją ir ji įsteigta. Jos uždavinys 
— pažinti Lietuvos gyvenimo 
sąlygas ir apie jas informuoti 
svetimtaučius. Š. m.
Vašingtone su JAV-bių žmonė-

• Jei įšoksi į ; šulinį, atsar-

traukti. (Persų patarlė)

BALZEKAS MOTOR’S ;
4030 Archer Ave., TeL VI 7-1515 i
• l y ~ , 'f. ■ ■ ' - - r . I

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis g

birželio 8-9 •man^as paaiškino, kad lituanis- 
- - - - •' tinės katedros įsteigimas parei-

Lie^o/^i^ ^utų 750.000' felerhp Spren- 
Australijos atvejis prieš kele-j A .e^’
tą metų parodėy kad PLB yra | .... -
paveikus politinis veiksnys. ■. , T.

Santykiai su VLIKu įsitempė? 8a's ^d'nama JAV-bese 
jo pirmininku.įtapus dr. Bobe- atskilus! grupele, puregtstra- 
liui. Lankydamasis Romoje, kali™ tos!“ "““P Reorganizuota 

I bėtojas prašė mihisteri St. Lo-let“vių bendruomene. Santy- 
zoraiti, kad Lietuvos diplomat!- į“,.5“2'/IKu^ftkįus0 ’ ”uo 
nė tarnyba rūpintųsi savo tęsti
numu 
PLB tas pastangas parems.

Suprantama, kad visi darbai 
pareikalauja nemaža lėšų, ku
rių daugiausia gaunama iš JAV- 
bių lietuvių.' Didelių sumų pa
reikalauja “Pasaulio ' lietuvio’’ 
leidimas. Žurnalas daugiausia 
skaitomas. JAV-bėse, Kanadoje, 
Vokietijoje ir kitur.

PLB šeimą sudaro 18-oje kraši 
tų gyveną tautiečiai: Argentine 
je, Australijoje, Austrijoje, Bel
gijoje, Brazilijoje, Didž. Brita
nijoje,/Italijoje, JAV-bėse, Ka
nadoje, Kolumbijoje, Nauj- Ze
landijoje, Olandijoje, Prancūzi
joje, Švedijoje, Šveicarijoje, 
Urugvajuje, Venecueloje ir Vo
kietijoje. Prelegentas papasako
jo apie lankymąsi Romoje, Pa
ryžiuje, susitikimą su popiežiu
mi.

Kalbėdamas apie ateities dar-: 
bus, paskaitininkas painforma
vo apie pasiruošimus Madrido 
konferencijai. JAV-bių delega
cijoje bus ir lietuvis Rimas Če- 
sonis, JAV-bių LB visuomeniniu

tinės katedros įsteigimas parei-
vesdamas ją iš dar prieš 

• I karą Lietuvoje įkurtos Užsienio 
j lietuviams remti draugijos ir jos 
j organo “Pasaulio lietuvis”. Po 
į karo PLB pradžią davė VLIKo 

i “Lietuvių char
ts”. Kiekvienoje šalyje LB pri-, 
sitaikė prie .savo krašto sąlygų. 
1958 New Yorke sušauktas PLB 
I Seimas. Iš viso įvyko 5 seimai, 
kurie vis rinko PLB valdybas.

PLB pagrindinis tikslas — pa
dėti pavergtai lietuvių tautai 
tėvynėje atgauti laisvę ir vals-

Į IkCll k/ X AJA-/ X CLV 
šaulio LB veiklą tos pačios die- 1&49 paskeĮbta
nos vakare visiems Stud, savai
tės*'daiyviamk'laikytina' ‘Euro
pos kraštų LB vadovų svarsty- 
bų tąsa. Pranešimas buvo sche
matizuotas, padalytas i 4 pagrin 
dinius skyrius ir daugelį posky
rių: L įžanga, II. PLB veiklos

tybine nepriklausomybe, išeivi-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAimOJAJISį^X^ZvX77iut-
, /_  ___ įtini sąmoningumą. Išvardino ir

UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN- I apibūdino visus savo bendradar
gfegp ČIAMOS TREČDALI METŲ!
|W>Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 
savo, asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
Naujiems skaitytojams, norintiems

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

( ‘ Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati- 
nimo vajaus talką!

r ‘ Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimi skaitytojų 
reikalais prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608 ,

■

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardai ___________________________________ __
Adresas __ _—-------------------------------- ■■------------------------ --

Užsakau Naujienas kaip dovaną savo ll<F -__________ kuris
yra naujas ikaitytojas. Priede  dot 
Pavardė ir vardai______________________________ ______ _
Adresas -------------------------------------------------------- --------------

Sponioriaus pavardė, vardas ir vietovė . _____

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas -------1;------ ------------ --------------
Adresas ——------------------------------------------- —---------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardai_____________________________________
Adresai --------------------- —--------------------------------------------------

j Komisija Lietuvos sienų klausi- 
j mui tirti dar neįsteigta. Reor- 

gais vadinama , JAV-bėse nuo

------- -- - -kiai su VLIKu priklauso ’ nuo
[_ -abiejų šalių geros valios. Pre- 

7(diplomatų išlikimu), o legentas papasakojo atskirus epi 
i .zodos, privedusius. prie santykių 
įtempimo.

(Bus daugiau)

Vofare Prerrter Coupe. ' V 7 ' . '

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ
bius — dabartinės PLB Valdy
bos narius.

Švietimas ir kultūra yra dvi 
svarbiausios PLB veiklos sritys. 
JAV — bėse ruošiami aukšto 
lygio lituanistiniai kursai vasa
rą. III PLJ Kongresas sustipri
no ryškis su P. Amerikos lietu
viais. Su jais vyksta gyvas pasi
keitimas menininkais. Ateinan
čiais metais organizuojamas 
mokslo ir kūrybos simpoziumas. 
Pabrėžė jaunimo kongresų reikš 
mę. Pagyrė gerą organizaciją 
IV PLJ Kongreso ir dėkojo jo 
organizatoriams. PLB Valdyba 
nemažą dėmesį kreipia ir į spor
tą ir jį remia, šių metų pabai
goje organizuojama sportininkų 
išvyka į Australiją. Į Pasaulio

JAY DRUGS VAISTINĖ
; 2759 W. 71st St, Chicago, HL !

• BOPEoTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL-

Atdara šiokiadieniais nno
I vaL ryto iki 10 vai vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vai. valt
D. KUHLMAN, B.S., Registruotaa vaistininkas

TeL 476-2206 j

k ■ .11 ■ ■ ■ ■ M II ^11 M

Išėjusi U spaudo* ir galima gauti knygų nnkoji

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti {takos J krašto politiką. 102 p*I. Kaina flAO.

Knygos bus Išsiųstos, Jei |1^O čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
17St Se. HabUd SU CMe*r«, DL 1

Sekmadienį, š. m. spalio 26 diena

BEVERLY COUNTRY CLUB
87th St. ir S. Western Ave. Chicago, Illinois

• DAINOS -- ...
• SVEIKINIMAI

• VAKARIENĖ
• ŠOKIAI

Pradžia 5 vai. popiet — Įėjimas S20.

. BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIENOS
z Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

R C/hir'arfA R TU 'K'a-izlft—r ------n
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Nuo mūšio pirmos dienos 
Dienraščio kainM:

Jhicagoje ir priemiesčiuose; 
metams - 
pusei metu ______
trims mėnesiams __ 
vienam mėnesiui 

Kitose JAV vietose;
metams .

As of January 1,1980 
Subscription Rata*:

Chicago $45.00 per year, $24 00 per 
dx months, $12 00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months. $12X0 per 
three months. Canada $45X0 per year; 
other countries $48.00 per year.

$22.00

vienam mėneaim ____  $ w
Kanadoje:

metams -------- .
pusei me^ — -

______ $45.00
_ ____  $24.00
---------

Užsieniuose:
metams - 
pusei metu - -

______ $48.00
____— $28.00

Naujienos eina kasdien, ttskirisnt 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1788 So. Hoisted St. Chicago,

$45X0
$24.00
$12.00 IL 60606. TeleL 421-6100-
$5.00

je tilpo vedamasis “Lenkijos įvykių reikšmė”, 
tarp kitko buvo pasakyta:

“Tokia politinė padėtis galėjo susid 
detentės politikos ir Helsinkio nutarimų įtakoje, 
kuri vengdama atominio karo sukėlimo, žingsnis po 
žingsnio siekia legalumo keliu įgyvendinti demo
kratines laisves, pačių komunistų propagandiniais 
sumetimais įrašytas į savas knstitucijas ir patvir
tintas savo parašais Helsinkio knferencijeje.”

Išleistas iš kalėjimo su visais disidentais Jacek Ku- 
ron, skaitomas visos lenkų opozcijos vadovu, Vakarų 
reporteriams pareiškė: “Šiuo darbininkų streiko lai
mėjimu prie Baltijos jūros, prasidėjo istorinis procesas, 
kuris atneš demokratiją visam Sovietų blokui”

Kadangi veik visoje lietuviškoje išeivijos spaudoje 
buvo reiškiamas neigiamas nusistatymas detentės poli

i

Šioje vietoje malonu atkreipti Naujienų

Janas Paukštis ir Richard M. Daley
šiandien, spalio 3 d., 7 vai. vak., Pressman salėje, esan
čioje-5717 S. Ksdzie Avenue, įvyks trijų valandų pobūvis. 
Lietuvis J. Paukštis nori patekti į Illineis valstijos seimą 
iš 23-ojo rinkiminio distrikto. Jis papasakos apie savo gali
mybes padėti hetuviems ir 23-ojo distrikto gyventojams.

ty mus ekonomistas,

Pinlgui reikia durt pešto Money 

$40X0 Orderis karta n sšaakysa. rezultatais, tai Lenkijos įvykiai sudavė To

ryto 9 vaL ryto iki 5 vai popiet šeštadieniais — iki 12 viL
paaiškėjo.

ANTANAS PLEŠKYS

Lenkijos pamoka
Lenkijos įvykiai buvo atsidūrę pasaulio dėmesio 

centre, kurie, prasidėjus Irano — Irako konfliktui, nu
slinko į užuomaršį. Nežinome, kaip toliau išsivystys 
Irano — Irako karas ir kokioje padėtyje atsidurs Va
karų pasaulis, bet Lenkijos įvykių pamoka, bent mums, 
lietuviams, yra daug pasakanti istorinė tiesa.

Vykstant Lenk jos darbininkų streikui, veik visa 
vakariečių spauda, atsakomingi politikai ir vyriausy
bių atstovai laikėsi labai santūriai, nenorėdami suteik
ti mažiausių pretekstų lenkų komunistams stvertis 
smurto priemonių prieš streikuojančius ar išprovokuo
ti Sovietų karinę invaziją. t ,
’-Dar ^neaišku, ar bus'pildomi lenkų darbininkų iško
voti laimėjimai/-nes sovietų'valdžia ėmė traukti savo 
kariuomenių dalinius ^Lenkijos pasienin, o pačioj Len
kijoje vyksta tolimesnis studentijos ir bendrai inteli
gentijos subruzdimas, reikalaujant demokratinių teisių 

' ir laisvių.
Tuo tarpu Vakarųjpublicistai, politikai Tir'moksli- 

ninkai ėmė analizuoti Lenkijos įvykius'ir padarė pir
mąsias išvadas. Žinoma, publicistė Georgie Anne Geyer 

. savo straipsnyje “Victory for detente”; tilpusio Chica- 
gos Sun Time, 1980 m. IX. 22 laidoje nurodo, kad veik 
visa Vakarų Europos spauda vienbalsiai pasisakė, kad 
Lenkijos įvykiai patvirtino detentės politikos prasmin
gumą, nes tik dėka tokios politikos galėjo susidaryti są
lygos lenkų darbininkijos laimėjimams. Publicistė Ge
yer toliau kritikavo priešingą konservatyvios spaudos 
nusistatymą detentės politikos atžvilgiu, kurią laiko 
kaip nuolaidžiavimą Maskvai ir pripažinimą jiems už
grobtų Rytų Europs kraštų.

Lenkijos įvykiai įrodė, kad plačiau pravėrus duris 
• ekonminiams santykiams, kultūriniam bendradarbiavi

mui, laisvesei komunikacijai, su kuriomis drauge ėmė 
skverbtis vakarietiškos demokratijos idėjos, pagimdžiu- 

. sios disidentinius sąjūdžius, kurie, per pogrindžio spau-
- dą išjudino mases. Ne kas kitas, bet disidentai paruošė 
’ strategiją ir taktiką visam lenkų darbininkijos sąjū-
- džiui bei jam vadovavo.

valėtų atverti lietuviams akis, kaip reikia vertinti Va
karų demokratijų pasaulinę politikų, - suprasti vykstan
čius istorinius procesus visoje Sovietijos imperijoje ir 
ypatingai okupuotoje Lietuvoje.

Antroji pamoka, kurią iškėlė žymus Rytų Euro
pos politikos žinovas Adam B. Ulan savo straipsnyje 
“Might Soviets loosen grip on all of E. Europe?”, til- 
pusio Chicagos Sun Times 1980 m. IX. 12. laidoje, 
teigia:

‘‘Nežiūrint, ką ateitis lems, Lenkijos įvykai 
jau pralenkė savo svarba visa, kas įvyko Rytų Eu
ropoje nuo 1956 m....”

“Turime įsisąmoninti, kad Lenkijos streikai ir 
valdžios kapituliacija pagrindinai paveiks į pasau
linio komunizmo ateitį ir sovietų politiką, kaip pa
veikė ’ Stalino mirtis ar Sovietų—Kinijos skilimas”.

(Gh. Sun Times, 1980. IX. 12).
Lenkijos darbininkijos streikas, palaipsniui apė

męs veik visą kraštą, turėjo įrodyti Kremliui, kad ne 
vien Lenkijoje, bet ir visoje Rytų Europoje, komuniz
mas prarado savo idėjinį' paveiklumą ir tų kraštų išlai- 
kymas yra galimas tik brutalios jėgos dėka. ■ ■■ .

Tačiau, kaip įrodė Jugoslavijos, Albanijos, Rumu
nijos ir Kinijos atvejai, pasisakant prieš sovietinę hege
moniją visai darbininkijai ir liaudžiai, toks krašto yra 
nesuvaldomas vien teroro ir karinių priemonių pagelba, 
kaip, antra vertus, Vakarų imperijos nesugebėjo vien 
karo priemonėmis išlaikyti savo kolonijų.

Išvadoje, Adam B. Ulan tvirtina, kad didėjant ma
sių spaudimui, reikalaujant demokratinių laisvių ir' 
žmoniškesnio gyvenimo, Kremlius anksčaū ar vėliau tu
rės trauktis iš Rytų Europos. Vietoje sovietinių komu
nistinių režimų, atsiras tautiniai, komunistai arba kai
riųjų partijų koalicijos, kurios sudalys neutraliųjų val
stybių bloką tarp Sovietijos ir Vakarų demkratijų. -

Įvyks savo rūšies Rytų Europos “finlandizacija”, 
vietoje Kremliaus planuotos Vakarų Europos “finlan- 
dizacijos”, kuri sudarytų sąlygas pastoviai taikai tarp 
Rytų ir Vakarų. Visai panašiomis. sąlygomis buvo nu
matyta Teherane ir Jaltoje sudaryti pusiausvyrą tarp 
Sovietijos ir Vakarų demokratijų. Tos pačios politikos. Rytų Europos padėti, 
yra siekiama per detentę ir Helsinkio nutarimus. r

Infliacija yra lotynų kalbos 
žodis (inflatio — vidurių išpū
timas). šiandien jis reiškia pre
kių, gėrybių (goods) kainų kili
mą ir pinigų vertės kritimą.

Radijas, . televizija, spauda 
(neišskiriant ir lietuviškosios) 
dažnai kalba apie infliacijos 
didėjimą, kainų kilimą ir pini
gų vertės kritimą, bet labai ma
žai) arba nieko, nesako apie irif-: 
iarijos- kilmės ’ priežastis, jos į 
sustabdymą 'ir priemones. Gau- j 
naši įspūdis, kad infliacija atsi
rado pati savaime, lyg kokia 
valstybės. t ękonoijiijo's nepagy
doma liga — vėžys (cancer), 
kurios jokiomis priemonėmis 
negalima pašalinti.

Taip nėra. Ekonomistai, vals
tybės ūkio ir ekonominių moks
lų tyrinėtojai, jau seniai yra nu-

padengtų, pinigų kiekio paleidi
mas apyvarton. Tikriau pasa
kius, gamybos ir sunaudojimo 
skirtumo atitinkamu dydžiu ne
padengtų pinigų paleidimas apy
varton. Jis sako, kad valdžia vi
są laiką kalba apie kovą su inf-. 
liaciją ir jos sustabdymą, bet 
nieko konkretaus nedaro, šitokį 
valdžios elgesį jis pavadino “hp 
service”, pažodžiui — lūpų pa
tarnavimas. Lietuviškai butų 
galįma pasakyti — tušti val
džios pažadai.

Km. rugsėjo 5 d. 9 vai. vak.1 < 
11-to televizijos kanalo progra
moje “Free to Choose” ekono
mistų grupei prof. dr. Milton 
Friedman aiškino infliacijos 
priežastis ir jos sustabdymo 
priemones. Diagramomis jis 
•pavaizdavo kaip Japonija biu

stą tę ir išaiškinę infliacijos at- džeto subalansavimu ir pinigų 
:• spausdinimo sulėtinimo priemo

nėmis per penkerius metus be
veik visai nugalėjo ir sustabdė | 
infliaciją. Tomis pat priemonė
mis ir Vakarų Vokietija atsiekė 
labai gerų rezultatų kovoje 
prieš infliaciją.

Taip pat jis (Friedman) fil-. 
mų nuotraukomis pavaizdavo 
pinigų spausdinimo mašinas ir 
pinigų spausdinimo eigą. Uždė
jęs savo ranką ant mašinos 
mygtukų, juos paspaudė ir ma
šiną sustabdęs pasakė, kad tai 
yra pirmutinis žingsnis kovoje

siradnno priežastis, jos pasek
mes, padarinius ir jos pašalini
mo bei sustabdymo prieino'nes. 

« t
Žymiųjų ekon&mistų

š.m. gegužės mėn. ‘^Chicago 
Tribune” buvo atspausdintas 
ekonomikos . mokslų, Nobelio 
premijos laureato prof. dr. Milt 
ton Friedman (University of 
Chicago), dabar jau rodos pen
sininko’, straipsnis apie' inflia
ciją. Ten jis. rašė, kad infliaciją 
iššaukia perdidęlis, gamyba ne-

A I

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

— Mes paskutiniu laiku visai su jais nebesi- 
skaitydavom, todėl vieną kartą apgavo ir mane... 
Kai pašlijo jų frontas, tai mes ėmėme visokias 
išdaigas jiems išdarinėti. Surenka jie, sugaudo su 
didžiausiu vargu kokį būrelį jaunimo, susodina 
į traukinį ir veža iš Lietuvos, progai pasitaikius 
sulendame ir mes, būdavo, į tą patį traukinį; 
privažiavę pirmąjį mišką, sargybas išmesdavome 
nuginklavę, o paskiau ir patys išsisklaidydavom. 
Paskutiniu laiku jie beveik nieko negalėdavo iš
vežti iš Lietuvos.

— Na, bet... — nekantravo Perkūnas.
— Vieną kartą susodino į traskinį būrį ci

viliai aprengtų savo kareivių, o j vieaą vagoją 
labai triukšmingai įgrūdo keletą mūsų jaunuo
lių.. už tai aš dabar jau čia pas jus... — pabaigė 
Niaura.

Pabaigus Niaurai pasakoti, visi tyh* — kiek
vienas tebemato prieš savo akis žaliuojantį Lie- 
•’vos mVką, ten tebetęsiamą jų pradėti kovą už 

tėvynės la^ "e ir suvargusius, ramybės išsiilgu
sius savo tautiečius...

— Kur tuos abu išdavikus tada padėjai? — 
pertraukė tylą Perkūnas.

— Didžiausias triukšmas buvo kilęs dėl jų' 
stovykloj, bet po ilgų ginčų nutarėm, kad jų nu
žudymas gali labai pakenkti vietiniams gyvento
jams ir taip vieno kaimo vos pusę gyventojų be- 
išgelbėjome tą rytą...

— Tai tu juos taip ir paleidai?—klausia to
liau nepatenkintas Perkūnas.

— Jie sumokėjo stambią sumą vaduotpini- 
gių, o paskiau — turėjo patys tuojau išnykti iš 
Lietuvos. Negi galėjome mes juos tampyti su 
savimi,—pridūrė dar Niaura, lyg pasiteisinda
mas, kad juos paleido. . 5

—Ir jūs patikėjote tokių išdavikų žodžiais?... 
—pyko Perkūnas.

— Jų vietoj pasiliko svarbus įkaitas, dė to 
jie iš tikrųjų kažkur pradingo ir mums niekur 
nebekenkė.

Kas buvo tas įkaitas, suprato ne tik Ringau
das,bet ir Perkūnas, tik niekas nenorėjo prie Rin 
gaudo suminėti lernos vardo —šis vardas jų tar
pe buvo pašdanęs kažkoks mistiškas, pavojin
gas ... .

Ringaudui nepaprastai rūpi patirti ką nors 
apie Irenos likimą, bet ir jis jaučia, kad klausi
nėti dabar ;Niaurą, nepatogu—juk kiekvienas jų 
asmeninių rūpesčių turi šimtus. Todėl jis susi
valdo ir laukia, pakol Niaura pats susipras.

— Tai ką jūs padarėte su tais jų turtais ?- 
visiems nutilus, tyčia nukreipia kalbą kita kryp

timi Perkūnas.

prieš infliaciją. Sekantis žings
nis yra valstybės biudžeto suba
lansavimas, tai yra deficito pa
naikinimas sumažinant valdžios 
išlaidas.

Kitas
Harvard universiteto profeso
rius ir WaU Street Journal 
bendradarbis ekonomikos klau
simais dr. Martai Feldstein, lyg 
ir papildydamas dr. M. Fried- 
mano jrodniėjimus, tame pačia
me W.SJ. š. m. gegužės mėn. 
savo straipsnyje “Inflation and 
Supply Side Economics” sako: 
’"Taip pat aš remiu pasiūlų ir 
gamybos didinimą, kad sumaži
nus nedarbą. Aš esu įsitikinęs, 
kad infliacija gali būti sušvel
ninta, tinkamai ribojant paklau
sas. Plačiai paplitęs įsitikini
mas, kad pasiūlų politika gali 
panaikinti infliaciją didinant 
gamybą, tėra tik pageidauja
mas įsitikinimas, galvosena 
(wishfall thinking)

čia yra beveik toks pat pasi
sakymas, kaip ir dr. M. Fried- 
mano, tik kitais žodžiais ir ki
tokia išsireiškimo forma. (Dr. 
M. Feklsteino straipsnis yra 
skiriamas daugiau akademinio 
išsilavinimo skaitytojams). Pa
klausas tegalima sumažinti, tik 
sustabdžius pinigų spausdinimo 
mašinas, sumažinus pinigų kie
kį apyvartoje ir suvaržius kre
ditus — paskolas prekybai, bet 
ne gamybai.

Iki šiol nepastebėjau nei vie
no ekonomisto priešingo pasi
sakymo dr. M. Friedmano įrodi
nėjimams.

Valdžios skolos, išlaidos, 
>'<■ deficitas, pinigai apyvar

toje ir infliacija
Didžiausias infliacijos sukė

lėjas yra per didelis valdžios 
švaistymasis pinigais, iš čia biu
džeto nesubalansavįmas — defi
citas, deificito dengimas skolo-

, mis ir gamyba nepadengtų pini- 
I gų leidimas apyvarton. ' 
t Pirmiausia žvilgterėkime į 
valdžios skolas: 1930 m. JAV 
valdžios skolos tesiekė tįk 16 bi
lijonų dolerių ir kiekvienam gy
ventojui tų skolų atiteko (per 
capita) 131 dol.; 1940 m. — 43 
bil. dol. — 367 dol. asmeniui; 
1950 m. — 257 bil. dol. —- 1,69(5 
dol. Asmeniui; 1960 m. — 284 
bil. dol. — 1,585 dol. asmeniui; 
1-970 m. — 371 bil. dol. —.1,811 
dol. asmeniui; 1975 m. — 533 
bil. dol. — 2,496 dol. asmeniui; 
1980 m. iki rugs. 3d. — 893 bil. 
dol. — 4,058 dol.

(Bus daugiau)
• Tuomi nėra išsemtos Lenkijos įvykių pamokos, nes 

jų tolimesnė reikšmė didele dalimi priklauso nuo Irano 
— Irako konflikto išsivystymo, kuris savo keliu gali 
iš pagrindų pakeisti pasaulinę politiką ir tuo pačiu —

— Pirma pasakojo, kad prez. 
Carteriš pralaimės, o dabar 
tvirtina, kad Atstovų Rūmuose 
demokratai pralaimės, bet kol 
balsai nebbs suskaičiuoti, tai 
niekas tiksliai nežino.

— Dalį palikome stovyklos kasoj, o kitus 
paėmė Ramunė—ji stengiasi išvaduoti mus,—vi
sai paprastai atsako Niaura.

— Ramunė?! tą Bičkovo sekretorė?.. Tai ji 
tada nemirė?,.—stebėjosi Perkūnas.

— Jos žaizda pasirodo, buvo nepavojinga, 
tik kraujo buvo labai daug netekusi.

— Kaip kaip jūs tuos pinigus iš jų išgavo
te? — susidomi ir Guoba.

— Tą pačią dieną atnešė į girią ta antroji 
mergaitė, paties Bičkovo duktė,.

— Juk tai tikra komedija! duktė atnešė auk
są, o meilužė sugrąžino., —piktai įgelia Perkū
nas Niaurą.

. — Tu pamiršti, kad toji mergina yra tokia 
pat kovotoja, kaip ir mes, todėl visai nepa
doru taip įžeisti ją, — subara Rimgaudas 
Perkūną. x

— Et! aš visuomet sakiau, kad nereikia įsi
leisti į stovyklą moterų — jos tik nelaimę neša,—i 
nepasidavė Perkūnas. ' z

— Šį kartą tu, Juozai, labai klysti. Tos abi 
mergaitės, kad sumanytų, kažką padalytų, bet 
tik mus galėtų išvaduoti. Aš pilnai tikiu, kad jos 
ir iki šiol tebesirūpina mūsų likimu, tik niekas 
negali mūsų surasti. s ,

— Apsuko tau galvą tos gražuolės.
— Ne, jeigu tu būtum matęs, su kokia nuo

širdžia šypsena įteikė mums tada rankinuką, 
pilną savo tėvo branegnybių, Irena... o ji pati čia 
pat įstojo į partizanų eiles.

— Tokios šypsenos jau daug yra pražudžiu- 
sios ne vien karių, bet ir tikrų valdovų; tai pavo
jingiausias ginklas, kuris visuomet pasiekia tai
kinį,.—širdo vis Perkūnas. — Ar tu žinai, kur 
rankinukais aukso dabar yra?,.

Niaura tyli; visi mato, kad šio klausimo jis 
nelaukė ir ir atsakyti į jį vengia. Perkūnas, pas
tebėjęs Niauros sumišimą, dar labiau ima prie jo 
kibti. Visiems darosi nepatogu ir gaila Niauros, 
tos taip maloniai šypsančios gražuolės su pilnais 
nes jis nuoširdžiai viską pasakojo.

— Iš tikrųjų įdomu, kok^ tų mergaičių liki
mas buvo toliau, — nebeiškentęs įsiterpia ir Rin
gaudas. , - .

— Ramunė važinėja ir ieško jūsų.
— 0 ta antroji?
— Ją vieną pagrobė jos tėvo agentai ir kaž

kur išsivežė,.
— Ne, ką? ar aš nesakiau?L, — triumfuo

ja Perkūnas ,— tikra gėda, kad tokį seną kovo
toją ,taip lengvai apgavo gudri komediante,, su 
savo meile šypsena.. Nejaugi tau ir dabar dar 
neaišku, kad ta visa kompanija. puikiai suvaidi
no komediją, kurios paskutinį veiksmą turime 
baigti mes., da šioje duobėje.,

(Bus daugiau),, K<r

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"

4 — Naujienos, Chicago, III., Friday, Oclol>cr 3. 1980
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GYDYTOJAI I* CHIRURGAS

JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

£ “Lietuvos Aidai 
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14. Apie šitų ateities apšvietos dieną Biblijoje kalbama kaip 
apie teismo dieną, kurioje Jėzus teis pasaulį teisybėje. Nebus tai 
skubuoįas laikas atsilyginimo geriems ir pasmerkimo’ nusidėjėlių. 
PiniL atsilyginimo arba nubaudimo bus, vykdomas ištyrimas, nes 
teismo pareiga yra daryti teisingą ištyrimą pasinaudojant apšvie
ta, kokia, tuokart bus visiems prieinama. '

Pasauliui tai bus pirma tikroji proga pažinti ir tikėti į Kristų 
ir gauti amžinąjį gyvenimą. Per Adomą visi pateko po pasmerki
mu ir visa didžiuma nueina į kapus visai nežinodami, kad Kristus 
mirs už juos ir kad. tikėjimu jie turi progą išsigelbėti iš mirties 
bausmės, atėjusios ant visų paveldėjimo keliu. Todėl teismo die
noje žmonės bus pabudinti iš mirties, supažindyti su Jėzumi, ir 
taip jiems bus suteikta proga priimti Dievo dovaną, parodyti pa
klusnumą Karalystės įstatymams ir gyventi per amžius.

lip, O kuris savo sąžinei pasi
duoda ir. sumanys mums kliu
dyti, mokėsime su juo tinkamai 
pasiegti, kad netrukdytų. Esame 
karo s lovy j e ir su dezertyrais 
elgiamės ir elgsimės- be pasigai- 
lėjimp, — tvirtai, lyg. kiekvieną

danovskis. — Tamsia, manau, 
pameni, kuris. likimas, ištiko, se
nosios Leninę gvardijos narius, 
kai jie susvyravo...

— Manai tamsta, kad kas pa
tikėjo nusikaltimais, kuriais jie 
buvo kaltinami-..

j — Protjn gai, galvoja, kurie ne
tiki, — pabrėžia Žadanovskis. 
Paėmęs. Lemain puoduką ir pil-

GYDYTOJA* IR CHIRURGĄ* 
SPECIAL YBt AKIŲ LIGŲ*

. . OPTOM1TR1STA4
KAMA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71 ft. T»L 727-5149
Tikrina aku. Pritaiko akinius ir

; . INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST $3rd STREET

' Valandos; antrai 1—4 popiet, 
\ketvirtai &—7,vaL vak.
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos teisi.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJA* IK CMMUR9A* 

SMtfre praktika, apec. MOTIRŲ ii«ee. 
Oflaaa WMT Mn FrfeOrr

Tai. >R S-lttt
OFISO VALu pinu antract, tra&ad.

- A * -► - * - •w

P ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOPKDas-PROTEZISTaS 

tai - Protexai. Med. ban*

Tatai: PftMRct 4-5RM

FLORIDA
DR. C. K.BOBEUS

Prostatos, inkstų Ir fiapumo 
takų chirurgija.

. 5025 CENTRAL AVK
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

Program*. »•<*•!<

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

Visoa Laidos iš WOPA stotie, 
banfa 1430 AM

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p p. 
ii.WTIS stpųeg.HilH-Mt1*!**

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 6062J

Telef. 778.5374

RADIJO tRlMOa

kalba: kasdien nuo pi r.
madiemo iki penkiadienio
4^0 vai. vak. Šeštadieniais n
-J___ 2___— I__ __i 9:3U

,4;

sekmadieniais nuo 8:3U iki 
/ai. rytu.

Vedei a Aldone Dauku*
Talafa MKimoc* 4-L->u

7159 So. MAPLEWOOD AVE
CHICAGO, ILL. 6062$

SUSIRINKIMU

Upytės Draugiškas klubas turės po 
atostoginį susirinkimą penktadienį, 

j spalio 3 d., 1 vai. popiet Aneles saleje, 
4500 S. Talman Avė. Nariai prašomi 
atsilankyti, nes yra daug svaioiu rei
kalų aptarti. Po susirLik.mo bus 
vaišės. A. Kalys

* Dzūku Draugijos visuotinis susi 
\ rinkimas įvyks Jaunimo Centro 2C3 
kambaryje spalio mėn. 5 d 3 vai. p.p. 
Visus Dzūkų draugijos narius ir no 
rinčius istoti kviečiame dalyvauti.

Valdyba

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros 
klubo susirinkimas įvyks antradieni, 
spalio 7 d., 1 vai. popiet Vyčių sa
lėje, 2455 W. 47th St. Nariai prašo
mi atsilankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišės. A Kalys

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
‘ & ■ - * r

CHARLES STASUKATHS
i - T 4E? T i <

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika £? Evans

PASKUTINIS VINCO
(Tęsinys)

Lemain pritariamai linktelėjo 
galva.

— Bet įsivizdaok tamsta^ kas 
būtų buvę su krikščionybės įsi
galėjimu senoje stabmeldiškoje 
Rusijoje, jei Kijevo kunigalkštią 
Vladimiras būtų pasielgęs demo 
kratiškai ir atkviecęs iš Bizantu 
jos šimtus net tūkstančius popti;

KRĖVĖS KŪRINYS.
— Jūs, komunistai, norite už-

Daktaras savo pacientui: “Ge
rai, kalbėkim šitaip. Jei tamsta 
būtum automobilis, fabrikas 
būtų tamstą paėmęs atgal.

i - ji nusigandę, susvyravo ir patys 
Į apleido kovos lauką. Ir kitus ga- 
i Įėjo paveikti, tapę dezertyrais, 
j O dezertyrai neturi mirti didvy- 
! ria;s, su laurų vainikais ant gal 
j vų. Turėjome nuvainikuoti juos 
■ ir — nuvainikavome...

Balsas jo suskambėjo neapy
kantos ir ryžtingumo garsu.

— Juk tai klasta, kuri anks
čiau ar vėliau turės paaiškėti! 
— sušuko neiškentę Lemain. — 

ne paruošėte ir sau tuo

— Jei susvyruos kuris mūsų
miršti, akis užmerkę, kad dabar 
ne dešimtasis amžius, ir prievar
ta nieko; pastovaus negalima pa-, „ .
siekti. Dabar žmonės kitoniški, ’ §usr kuri re,ksme j° likimo pa
ir prieš prievartą panaudos prie- į 
vartą... r * J'

— Žmogus liko tokis pats dvi
dešimtame amžiuje, kokis buvo, 
ir dešimtame,Ak žymiai siela* 

ir pasiūlė j7ems”*žodžhi‘įtikinėti" silpnesnis .ir lengviau pasiduoda! 
slavus stabmeldžius atsisakyti prievartaujamas, — i_ 
nuo savo senų dievų garbinimo; mainui baigti Raibos Zadanovs- 
ir priimti naują dievą, naują ti- - Pavyzdys tamsta; Hrtle- 
kybą. Per ištisus šimtmečius jie/ ris- Ar Jam vokiečiai pasxpriesi- 
nieko būtų pasiekę, o daugumas/ n-°> ;nen^įf 
jų net būtų žuvę. Bet Vladimi-į! 
ras pasielgė visai kitaip ir, ma-s 
no manymu, visai teisingai: lie-f 
pė suvaryti vistis 1 upę ir pareis-': 
kė: “Krikštykitės, šunvaikiai!; 
Visi krikštykitės! O kuris jūsųį. 
išdrįs nepanorėti, liepsiu galvą': 
nukirsti”. Į

— Visi gerai suprato, kad ku-:
nigaikštis nejuokauja, ir pasi-'; 
krikštijo. Kraštas tapo kriščio-- 
niškas- Kurie vėliau drįso prie- 
š;ntis, be pasigailėjimo juos vi-., 
sus išžudė. :

— Mes, komunistai, šiandien;
esame jo padėtyje ir laikomės 
tos pačios taktikos. Ar mus už 
tai galima smerkti? Be to, liau
dis apskritai mėgsta prievartą.' 
kuri atpalaidoja žmogų nuo pa
trinkimo gyvemmo ir galvoji
mo būdo. Juk net evangelijoje 
pasakyta, kad dangaus karalys
tė mėgsta prievartą ar kažkaip 
panašiai. Mes irgi norime įkur-, 
dinti laimės karaliją, tik ne dan
guje, bet čia, žemėj, ir todėl ne- 
turite mūsų smerkti, bet supras-1 
ti ’r padėti mums. .. *

Lemam atidžiai klausė ilgų, 
žadanovskio išvedžiojimų, šir
dyje kilo neapykantos pyktis, 
gal todėl, kad juto, kaip tie iš
vedžiojimai ima veikti jo protą.

į Laidotuvių Direktoriai

; 6845 SOUTH WESTERN AVE
I Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

tikslų negalima pasiekti be di- į 
dėlių aukų. Vėl, kas gi yra žino-J

i lyginti su mūsų partijos tiks
lais? Ar tai jau taip svarbu — 
numirs jis dvejetą metų anks- 

Į čiau ar vėliau, lovoje ar prie 
sienos su užrištomis akimis...

— Man net klausyti tamstos 
- ., T .: baisu. Iš kur jūs, komunistai, pa- 

• - n ‘ i šiemete panašias pažiūras? Ne-
nuo savo senų dievų garbinimo; mainui ba.gti kalbos Zadanovs-į .. .

Į — Iš kur? — nusišypsojo Ža- 
j danovskis, pildamas sau kavos- 
j—- Iš jūsų, is_katalikų bažnyčios 
i praktikos. Dabar aš tamstai, pa-

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

kybą. Per ištisus šimtmečius jie;

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

4330-34 SO; CALIFORNIA A VENUE
Telefonas. 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOSno ir nusilenkė. Ateisime ten;
mes, mums nusilenks, O jei ku-Į tars.u prisimintį vi 
rie geruoju nepanorės tr megms jevsk-o dalykėlį.. _ 
pasipriešinti, i&ausim pasipnę- _ Legendą apie 
šinimą su šaknimis, net jei rei-j _ pasiskubino Lemain
k^ keti mihjonaę^vybių paau-, numatydamas, kur links 
? b- ; ! ta šeimininko mintis,
žadanovskio . veidas kažkaip • _ Atspėjaj

susitraukė, sumažėjo. Ant lūpų-- _ linktelėjo galva _ 2^^ 
pasirędė keista' šypsena, lygrai labuj tęsiame jo darbą tik jau 
kaip šųnte, kada ^rengiasi Jš pa-; nesjremdamj jokia dievybe...

— Tik pasiremdami Stalinu, 
pamiršai tamsta pasakyti, — 
susierzino Lemain. — Juk jūs, 
komunistai, laikote jį neklaidin
gu visose srityse autoritetu ir 
nagrinėjate jo raštus, kaip žydų 
rabinai talmudą.

(Bus daugiau)

salų įkąsti, ir su tokiu žvilgsniu) 
ištarė paskutinius žodžius, jog į 
Lemain neramiai pajudėjo vie-' 
toje. Jam staiga, tapo aišku, kad; 
šis tikrai nepagailės milijoną gy- ( 
vybių sunaikinti. Į

— Lengva tamstai kalbėti apie 
tokias milžiniškas aukas, bet, 
sunku pakelti. — vos susilaiky-!
damas, ištarė Lemain. — Ar iš- ' 
laikysite, patys nesužlugę?.. . •

— Kodėl tamsta manai, kad purvina.
turėsime sužlugti? — lyg nusis- dėl to, kad pamiršai nusivalyti 
tebėjęs pažvelgė į Lemainą. , akinius. (Iš -Pi knygų)

— Juk sąžinę, turės pagaliau ----- --------------
prabilti ir atpildo pareikalauti... • Iš kito kišenės kiekvienas

— Jei kada prabils, kovosime kvailys gudrus.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

_ TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Į ATKATĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

• Ne visuomet viskas yra 
Kartais taip atrodo

KONSTANTINUI VENCKUI 
netikėtai mirus,

jo žmoną JULIJĄ, dukrą JANINĄ KEBURIENI> su 
šeima l>ci kilus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
Jūsų liūdesį išgyvename.

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

(R) LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
ir DAINININKŲ BŪRELIS

PERKRAUSTYMAI

MOVING
L eldini — Pilna apdraoda 

ŽIMA KAINA Nuo

£
Passbook savings.

4 ' yvinga 
(Minimum S500) 

Certificate

Dtar-

ate*tvie.

Sąskaitą apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREEV

Tel. 925-7400

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LI T U ANT C A AVĖ. TeL: YArdi 7-3401

MOVING

ANTANAS VILIMAS 
Tai. V6>1M2.m*e VM9N

1914 metų
Midland livings

nauja taupymo -
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės- Dėkojame
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti j’.ims naudingi ii

Chicaoo. |L 6062

8929 SO. HARLEM AyE
Bridpevjew, FL 60455

v Tek 598-9400

HI
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
♦040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

%
H

BUTKUS - VASAITIS
1446 SO. šou Avė, Cicero, III. TeL: OLympic 2-1004

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.; LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: Y Arda 7-1138 -1139 ’

Ilgamečiu! Pensininkų Sąjungos 
valdybos nariui

A.A. inž. KAZIUI KARAZIJAI
mirus

jo pusbroliams agr. BALIU L ir agi. JUOZUI KARAZI
JOMS ir jųi ŠEIMOMS bei 'artimiesiems reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime.

LIKTI VI V PENSININKU S-GOS CHICAGO.!
VALDYBA ir NARIAI

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, DL 974-4416

S354 So. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911

---------- —----------
—.Naujienos, Chicago, R, Ill. Frkl&y, October 3, 19RO



minėjimas Giedroje įvyks vasa- j 
rio 8 d., o Tragiškojo birželio 
minėjimas — birželio 14 dieną! 
Abu minėjimai bus parapijoj

ŠLUTO RADIJO VALANDĖLĖ vasa- •

S. Paulauskas

i tą

4

čiūnas. Pagerbimą pravedė R.

PASKOLnS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS . 
*R ŽEMUS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAlS.

salėje, .1500 So. 49th Court, tuo 
po lietuviškų pamaldų. (

namų 
Matilda ir kiti giminės.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

w Namet, Žemi — Pardavimui 
-REAL ESTATE FOR SALE

kansto, kad pasiruošimas būti ' 
tinkamesnis.

■ Ilgametis naujienietis Sta
sys Chopulis iš Rockfordo stai
ga mirė ketvirtadienį, spalio 2 d. 

j J is sukrito niaudamas žolę pri? 
Paliko liūdinti žmona

REAL ESTATEjau
11 vai. 30 min. Pranešame ii

BUTŲ NUOMAVIMAS - j
• NAMŲ PIRKIMAS > PARDAVIMAS • VALDYMAS ,<5 

j±l • NOTARIATAS • VERTIMAI.;'

f VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ;V5|
I .

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY

u£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ’

MUTUAL FEDERAL SAVINGS. 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas -

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-7741

Paskutinį kartą prabilo p. 
Š’utas. Buvom pripratę sekma
dieniais išklausyti radijo valan
dėlės. Kartais iškildavo konlro- I versijos, bat bendrai ’progranią 
buvome pamėgę. Aš per eilę mė
nesių parašydavau reportažus ii 

^išsitardavau vienu kitu klausi 
‘ mu. Bus ilgu be šios valan- 
‘ dėlės!

' Kokia užsidarymo priežastis? 
Pakilo kaina. Savaitei 300 dole- 

7 rių. Iš skelbimų susidarydavo 
apie $130; $170 reikėjo pridėti 
|š kišenės. Esą, ubagaųli. ir 
maldauti, ir maldos nemėgau, 
todėl turiu likviduotis.

Rugsėjo 28 d. 8 vai.- buvo' 
laisva tema. Nemaža klausyto
jų reiškė užuojautą ir siūlėsi su
daryti šalpos fondą. Žadėjo dėti 
panstagas ir vėl tęsti tolimes- 
niusf pokalbius.

Kai kas priminė, kad kardi
nolas čJ. Cody ir vėl nori par
duoti žemės iš šv. Kazimiere 
kapinių. (Prieš keletą metų len
kų gimnazijai pardavė Vytauto 
daržą — 6 akeriųs.)

Piketavome kardinolo Cody

rezidenciją,
kablio laidojimą ir grąžino §v.
Kazimiero Lietuviu kapinių 
vardą. Laidojame pagal lietuvių 
tautines tradicijas.

Liūdna, kad praradome mili- 
•oines vertybes: kapines, sene
lių prieglaudą, ligonines, mo
kyklas, bažnyčias, kurias mūsų
•irinūr.ai savo santaupomis bu

vo įsigiję.
Advokatas žumbakis ragino 

įsigyti pilietybę ir eiti balsuoti. 
Dėl savo apsileidimo lietuviai 
prastai reprezentuojasi politi
koje. Nors pavėluota, bet tei
singa pastaba.

Būdinga, kad paskutinę mi
nutę dr. .1. Adc'inavičius į gelbė
jimo fondą Pakel banke įneŠė 
$100 ir rūgino kitirs^Š 
fondą. . ,

ri i • • *•'- l L* 1 Lklausytojai, nežiūrint kartais ,
kontroversinių išsįšoknnųi | vis- ’ Rugsėjį 17 d. Ciceroje buvo 
tiek norėtų,.kad ^uto lediję va- pagerbtas ALTos Cicero- sky- 
landėlė vėl išvystų dienos rjaus pirmininkas dr. P. Atko- 
sviesą. ?’ : čiūnas. Pagerbimą pravedė R.

Beje, dr. V. Dargis^pasisakė LB atstovė ir valdybos vykd. 
balsavimo reikalu. -K. P. -vicepirm. dr. Bronė Motušienė.(R) LB Brighton Parko gegužinė-piknikas

- . . - ■ t

Š.m. rugsėjo 28 d. “Vyčių” sa
lėje ir darže, Brighton Parke, 
Chįcagoje Bendruomenės val
dyba surengė labai jaukią, ma
lonią ir linksmą gegužinę. Buvo 
dainuojama, grojama, šokama 
ir .'užkandžiaujama. Visi buvo 
geroje nuotaikoje ir pakiliame 
ūpe.

Į gegužinę atvykau kiek pa
vėlavęs. Pirma dalyvavau BAU 
Fo rudens vajaus atidaryme. 
Svečius prie įėjimo maloniai ir 
draugiškai pasitiko darbštus ir 
sumanus tos apylinkės pirminin
kas Valerijonas Pocius. Iš žy
mesniųjų svečių gegužinėje da
lyvavo (R) LB tarybos pirm, madienio rytą, rugsėjo 29 d., at- 
Andrius Juškevičius su žmona siskyrė iš gyvųjų tarpo. Tegu 
Zuzana Juškevičiene, kuri yra jam būna lengva šios svetingos 
Bendruomenės Vagų redaktorė, šalies žemelė. ' I
centro valdybos pirm. dr. Vyt.
Dargis, sekret. I. Serapinas su vadovavo darbščioji ir sumanio- 
žmona, kuri yra dainininkų bū- ji ponia Pocienė, gamindama 
relib vedėja, vicepi'rm. Ant. Rep- skanius ir gardžius valgius. , 
šiene, apygardos pirm. inž. Du-1 Svečių buvo prisirinkusi pilna

■ • ’ • « > ■ 
!

tokių skanių užkandžių ir šarii 
pano, porą valandų buvo grą 
žįai ir linksmai pabendrauta 
Šeimininkavo Irena Pranckeyi 
čienė, So’fija Diržienė, Salomėja 
Butkienė, Onutė Vyšniauskienė 

i-Sveikino klebonas kun. J. Stan-1 ir Liudvika Dubauskienė. 
?kevičius, Amerikos karo vete
ranų 9115 posto* komandierius 
-Tony Janis, ALTos Centro val- 

bauskas, ALTos Chicagos sky- <jyį>os vardu J. Skorubskis, vie- 
riaus pirm. R Mikužiūtė, iš to- įas Cicsro ALTos skyriaus 
limos Indianos, East Chicago atkūrėjų Pr.- Kašiuba ir raštu 
apylinkės pirm, ponas Čiurins- sveikino šaulių pirmininkas K. 
kas su žmona, ir visa eilė kitų Milkovaitis " 
žymesniųjų visuomenės veikėjų, j Dr Motušienė nupasakojo 

Atleiskite, kurių . pavardžių varginga dr. Atkočiūno kelia 
nepaminėjau. Būdamas geguži- Lietuvoje, o’ atykus į JAV, ang- 
nėje jų neužsirašiau, o parvy- Įįy kasyklose, siuvykloje rir ki- 
kęs namo ir rašydamas repor- • įur> kol jis pasiekė, visą laiką

dirbdamas fizinį darbą, univer-1 &mas apie Madrido konferenči- _ T - 1 • v 1' ’

. Besivaišinanl buvo prisiinįn 
tas ir kitas garbingas sukaktu
vininkas ALTos Cicero, sky 
riaus tarybos narys' ir kiti/ ’pat
riotinių organizacijų, veikėjas. 

. Lietuvos ^rjįiorilėn^ ]$11MJo- 
nas švedas, kuriam suėjo 86 me
tai amžiaus. Ilgiausių metų!

Spalio mėn. 12 d. 11:30 vai.

— Tomas G. Bardauskas i; i 
aukšt. mokyklo;

Geraldas Patej finas iš Bogan 
mokyklos- yra National Meri 
konkursinės stipendijos pusiau 
finalistai.

— Algis Hermanas iš Gage 
Parko aukšt. mokyklos ir Mike 
Pratapas iš De LaSalle mokyk 
los yra minimi SW News-Herak 

j 'aikraštyje- gabiais tų -mokyklų 
J futbolo rinktinių žaidėjais.
] — Sgt. Tomas R. Vaišvilas is 
Į Marquette Parko sėkmingai bai

gė JAV aviacijos specialu me
dikų kursą Brooks bazėje, Tek 
sas. Jis tarnauja Grissom avia- 

icijos bazėje, Indianoje.
Šakių Apskr. Klubo rudens 

balius įvyks šių metų spalio 
mėn. 18 d. Lietuvos Vyčių sa-

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

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
» MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ELECTROS ĮRENGIMAI, ,- 
PATAISYMAI

Turiu Chicago: miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tel. 927-3559 ?

parapijos salėje, 1500 So. 49th lėj-ą 2455 W. 47th St, Chicago

ŠIMAITIS REALTY
Notary- Public 

Insurance, Income Tax

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savyegularfy! 
&Z?o/ ^<\

**P*idiad
Compmmded

OUR SAVINGS _ 
CERTIFICATES 

EARN UP TO 8

tažą nebeprisiminiau — išgara- - - - - - - -
vo iš atminties. - j . ] siteto baigimo diplomą iš che- 

Gegužinėje \eikė laimės šuli- mįj0S; 0 paskui ir dentisto — 
nys, loterija, baras, virtuvė ir dantų gydytojo. - 
grojo K. Venckaus orkestras, 
bet jo paties nebuvo. Jis sunkiai 
susirgęs gulėjo' ligoninėje ir pir-'

Virtuvei

. Prie kavutės, napoleono; ki- 
. •" • 1 — 
salė. Visi šoko, ūžė, linksminosi 
ir užkandžiavo, užgerdami įvai
rių gėrimų, kiekvienas pagal sa
vo skonį.

net suprakaitavusi,! Ka‘P flSai,<■«*» Segužjnė, 
negaliu pasakyti, nes anksčiau 
išvykau namo. Dar tą pat va
karą reikėjo atsisveikinti su a.a. 
inž. Kazimieru Karazija;

A. Pleikys

see us for 
UQtRt financing. 
B AT OUR 10W RATS

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

■BK^sufud___

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ttUNOS OR* 
Ftaaet VIrgtata 7-7747 

EOVRSi Mon. Tuo.Fr 1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

■ ~ ~ ~ ■ v
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus. •-

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

susirūpinimą ___ __  $8.00
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais _____  $4.00
Minkštais viršeliais, tik____________ $3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik--------$2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

I ———..............................     mil I o

Court, įvyks AŲTos pirmininko 
dr. K. Šidlausko viešas prane-

ją ir mūsų organizacijų santy 
kius. Cicero ir apylinkių lie
tuviai kviečiami dalyvauti.

. Gruodžio mėn. 3 d. 6 vai. vak. 
valdybos vicepinn. Onutės Vyš
niauskienės namo apatiniame 
aukšte, 1404 So. 49th Court 
(įėjimas iš kienft>) įvyks SLA 
301 kuopos visuotinis metinis 
narių susirinkimas. Bus ir ka
vutė. Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

įšalta ir. šilta vakarienė, laimėsi 
! šulinys. Turtingas baras, šo
kiams gros Evaldo Knoll orkest
ras, Pradžia 7 vai. vakaro. Įėji- 
maš-rauka 9 dol. asmeniui. Bi-

S lietų galima užsisakyti paskam
binus tel. 925t0911 ar 927-6972

1981. metais Vasario 16-osios

FLORIDA. REAL ESTATE
. ‘; ..NAMŲ: PIRKIMO REIKALUOSE "' z 

CLEARWATER, LARGO, BELLEAIR, SEMINOLE APY- 
; LINKęSĘ (netoli St. Petersburg Piliečių klubo) ;

-‘<1 /. i Prašau kreiptis:. . _ ,
LIUCIJA VAIČAITIENĖ

Realtor - Associate
RODGEris & CUMMINGS, INC

dieną (813) 581-9411; vakare (813) 585-2738 f

(Pr.) ‘į
— SLA 6-osios apskrities me 5 

tinė konferencija įvyks š.m. spa 
lio 5 d. 2 vai. popiet Lietuvit 
Evangelikų Reformatų bažnyčia 
patalpose, 5230 S. Artesian Ave. 
Chicago. Įėjimas iš šono.
(Pr.) Valdyba

. — Metinę vakarienę ruošis 
,R. LB-nės Marquette Parke 
apylinkės' valdyba spalio mėn 
1 dieną 7 vai. • vak.; šaulių na
muose. Programą atliks jaune 
solistė J. Tautvilaitė. Karšta va 
karienė, šokiams gros K.- Venc
kaus orkestras. . Studentams ii 
.moksleiviams bilieto kaina $6 
Visi lietuviai kviečiami daly
vauti. Valdyba (Pr.)

2951 West 63rd Street
Tek 436-7878 arba 839-5568

^■nbghborhood^®
realty gpoup

U.S.AL*

We'll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

momoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
kinetikoje, prašome skambinti 
ir užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

/irs 500-tai namų pasirinkimai.
BUDRAITIS REALTY CO.

6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogv Vietos

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-1775 i

‘ GENERAL REMODELING ’ 
• Alumin; langai, durys, : medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita. '

FETINGIS CONSTRUCTION
7152 So. Kidzie Avenue 

Tel. 776-8505

7 DAŽYMAS JR REMODE- '-l 
LIAVIMAS

Nėra darbo permažc. Visus- paimu. 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tek 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tet. REpublic 7-1941

; MARIJA NOREEKIEN1 , 4-
• 'i S ! t 

2608 West fifth St, Chicago, HL W62I • TeL WA 6-1787 
Didelis paalrlnkimas geroe rtifee įvairių preidg.

MAISTAS II EUROPOS BANDtLIŲ

■V*

Los Angeles, Calif.
Lietuviškosios Los Angeles 

radijo valandėlės š. m, rudens 
; balius įvyks spalių mėn. 11 d 
.(šeštadienį) 7:30 vai. vak., šv 
i Kazimiero parapijos didžiojoje 
(salėje. Baliaus programoje da
ily vaus išimtinai jaunimas, spė
jęs čia jau keliomis kitomis pro
gomis puikiai užsirekomenduo
ti: Vita Polikaitytė, Daina Gu
dauskai tė:— solistės, Raimondas 
Mickus — smuikininkas ir Ri
mas Polikaitis (tas pats, kuris 
labai aktyviai dalyvavo <’ 

•monstrącijų prie Sovietų kon-

DĖMESIO
Keliaujant į Floridą ir netu- 

,-int aiškios apsistojimo vietos, 
įrašau kreiptis Šiuo adresu:

A. Dovydaitis
105 - 59 Avė.

St. Petersburg Beach, 
Florida 33706

Tel. (813) 360-1057

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

. Notary Public
, INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminly 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra- 

tymai ir kitokį blankai.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. Oth St, Chicago, BL Wttl, — Tel WA 1-2717

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17 ,

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8:32

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS- TESTAMENTAS

IR PSALMAI
. ■ — ...A -rr,.,-.

PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3. r /

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321, 
Oak Lawn, BL 60454

STRAIPSNIŲ KONKURSAS 
i APIE KRIST..DONELAITĮ 

de‘ i Jau gauti straipsniai: Done- 

sulato San Francisco' ruošime) j ^rdė K. širvėnas,
•— akordeonistas ir pianistas 
(jis akompanuos solistams). 
Programos paruošimu < rūpinas'' 
kompozitorė Giedrė i Gudaus
kienei - . _,.l> c r-H j

'i -■

Bus valandėlės baliuose žino
ma gera vakarienė, europietiš- 
kas orkestras šokiams, baras 
laimės stalas ir kt. Valandėlės 
vadovybė kviečia lietuvišką 
publiką šiame baliuje gausiai 
dalyvauti. ' vb.

1 ’aičio- sūkakties reikšmė, — sla- t 
, antrasis-

- Krist. Donelaitis nepamirštamas 
'kovotojas dėl lietuvybės, žmo
gaus teisių ir krikščionybės lie- 

: tuvių tautos ir pasaulinėje lite
ratūroje, — slapyvardė Tautgi-

Į nas.
Primenama, kad straipsnius- 

rašinius reikia atsiųsti iki 1980 
XII. 15 d. imtinai konkurso są
lygose nurodytu adresu.

Spaudos — Informacijos 
yba.

Ta

HOMEOWNERS POLICY
F. Z>pcli», Agenl < 
3208*4 W. 95th St 
Evarg. Purk, III. 
40642, - 424-8654 V

State Faun hre and Casualty Company

ADVOKATŲ draugija
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vai. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Komunistinė statyba
Žurnalistas iš Vakarų apžiū

ri BTielomoro kanalą.
— Kas statė šį kanalą?
— Dešinįjį krantą statė tie. 

kas pasakojo politinius anek
dotus.

— O kairįjį?
— Kairįjį krantą statė tie, kū

ne tų anekdotų klausėsi.

Arthritis Sufferers!
e Now. Get relief • 

for painful inflammation
and protection for your stomach!

For minor arthritis pain. Arthritis Ptin 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Rus two 
arilaods for double stomach protec
tion. Try ArthritfS Pain Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
AnacinT *

Advokatai
GINTARAS P. čEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, Ui- 60625
šė
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