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Texas valstijoje iškrito tiek daug lietaus, kad patvindė kelis didesnius miestus.

Ketvirtadieni aukso uncija

gerai tiko sekti visai Leninskdj?■ ... . .... , • I tuva, hepe nusileisti ir pagrobė
uratia. ■

en buvo sukrautas ir uranas.

pa-

it

Lord pareiškė, kad jis užmynė 
daugeliui ant . kojų pirštelių.

/ fį i, *1 1

Pirmoji radaro stotis Sovietų 
Sąjungai sekti buvo įrengta la
bai atokioje Ksijiango Uigur pro
vincijos kalnuose. Vietos ten sun
kiai prieinamos, bet jos labai

Taėia„ uranas nepasiekė Ira
ko ir tolimesnis likimas nežino
mas. Kyla klausimas, kas valdė 
tuos JAV-se gamintus B-5, ku
rie pastojo kelią tam siuntiniui.

griautas. Teks ilgai dirbti, kol
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Bombardavimas Irako reaktoriaus 
\ sukėlė tarptautines komplikacijas

AMERIKOS LEGISLATŪROJE IR JUNGTINĖSE 
TAUTOSE VYKSTA APKLAUSINĖJIMAI

WASHINGTON, D.C. — Iz- ■. 
raelitų bombardavimas Irako 
reaktoriaus susilaukė daug di
desnės reakcijos, negu manyta. 
Trečiadienį Atstovų Rūmų Vidu
rio Rytų-subkomitete buvo ap
klausinėtas prez. Reagano ad- 
ministraeijo's otstovas Walter J.

. Stoesšel .Jr., -Valstybės sekreto
riaus pavaduotojas, politiniams 
reikalams. Subkomiteto pirmi
ninkas Lee H. Hamilton (D., 
Ind.) paklausė: “Ar tiki Izraelio 
kaltinimu, kad Irakas"'gamino 
atominę bombą?” Stoesselis at
sakė: “Ne, aš nesutinku su?Iz
raelio pozicija.”. Tačiau jis;pa
reiškė, kąd neturi galutinos 
nųomdnės, ar Irakas būtinai no
rėjo pasigaminti atotninių gink
lų. Tą galimybę Iraku? teikė iz
raelitų sunaikintas reaktorius.-.

Tuo thirpu Jungtinių Tautų 
Saugumo taryboje jau penktą 
dieną vyksta • debatai; gi _užkuli-. 
siuose jau tariamasi dėl rezoliu-

nėše Tautose Jeanė" Kirkpatrick 
pakartotinai tarėsi su Irako už
sienio reikalų ministėriu Saa- 
doun Hammądi dėŲkoipprdmLso 
rezoliucijos/ k ad AmėrikaŲ-nerei- 
kėtų .stotiLkbnfrpnfadjon;','

Senato santykių su.užsieniais 
komitetas pradėjo -ą^lai^inejŲ 
muš ketvirtadienį/ Kdferteto pir
mininkas Charles. H. Percy Ųki, 
kad apklausinėjimo rezultatai 
nepakenks santykiams šų Izrae
liu ir šu arabais... Senatorius1 
Cranston pareiškė, kad turi: ke
turis . dokumentus,? kurie rodo, 
jog .Irakas ruošėsi; gaminti itfis 
atomines bombas.. - , ■ -

Prancūzijos’ prezidentas Fran- 
cois Mitterrand? pareišj^, kad 
nesutiktų Irakui -duoti’70 mega- 
vatų Osirak reaktoriaus, kurį 
Izraelis sunaikino. Jam yro ne
maloni pareiga, pasisakyti prieš 
Prancūzijos draugą Izraelį ir 
prieš asmenišką draugą, prem
jerą Menachem Beginą. Prezi
dentas Mitterrand tiki, kad Sau
gumo taryba savd rezoliucijoje 
pasmerks patį bombardavimą, 
o ne Izraelį. Jis atsisakė pakar
toti rinkiminės kampanijos tei
gimus prieš Valery Gfecard dėl 
kontrakto su Iraku reaktoriui 
įrengti., ■■ ? t

GENGĖS IR JŲ VEIKLA 
ŽYMIAI PADIDĖJO

CHICAGO, HE — Buvęs gen- 
gės -narys pareiškė federalinei 
smurtingų krimijialinių veiksmų 
komisijai, kad penkiose valsti
jose per keletą metų kriminali- . 
nių nusikaltimų .gengės savo na- j 
riais padvigubėjo, išaugdamosi 
iš 8,000 iki 16,000. Jie yra gink- ; 
luoti -net kulkosvaidžiais, sutin-; 
ka bet ką nužudyti už gautus Į 
pinigus, vykdo plėšimus, užsi-Į 
ima narkotikų prekyba, verčia į 
Biznierius mokėti jiems pinigus. 
Liudininkas slėpė' savo veidą, ir 
visą pdvyzą. ■- - • -

Valstijos prokuroras R,chard 
M. Dalėy pareiškė JAV genera
liniam prokurorui, kad Cook ap
skrities', įstatymai yra nuolaidūs 
jauniems kriminalistams. Poli
cijos superintendentas Richard 
J. Brzeczek pasakė, kad jaunuo
liai, nesulai^. l4. ,mętųx praei
tais- -metais^. nužudė^ 5(kasmenų; 
išprievartavo -118, padarė 1,124 
užpuolimus ir 2,383 plėšimus. 
Iš jajjųįiį;f .nusikaltėlių ^timta

NEW DELHI, Indija.—Afga
nistaniečiai kovotojai padegė di-

I dėlę Sovietų aviacijos bazę Bag- 
• rame, esančiame 30 kilometrų 
J i šiaurę nuo Kabulo, — praneša 
. iš Afganistano sc’stinės išvažia- 
!vę užsienio diplomatai.
! Dideliame Bagramo aeredro- iį me buvo Sovietų lėktuvai, ma- 
! lūnsparniai, degalams pervežti 
lėktuvai ir didelės degalų atsar
gos. Gaisrai kilo birželio 9 die
nos rytą, drąsaus afganistanie 
čių kovotojo Abdul Najib Kala- 
chani mirties metinės sukakties 
proga. Kalachani buvo žinomas 
ne tiktai visame Afganistane, 

į bet ir plačiame arabų pasaulyje, 
' nes jis puldavo rusus 1,000 ko- 
! votojų grupėmis ir padalydavo 
įsibrovėliams daug žalos. Pas
kutinis jo užpuolimas buvo 3,000 
vyrų pulku. Ne visi kovon einan-

“ tieji turėdavo ginklų. Ginklus
I pasiimdavo iš žuvusių ir tęsda
vo kovą. Kalachani smogikai- 
užpuldavo rusų maisto

ORO KONTROLIERIAI 
RUOŠIASI STREIKUI

WASHINGTON (AP) .—Trans
porto sekretorius Drew Lewis 
trečadienį pareiškė,’ kad sekan
čią savaitę ruošiasi streikui lėk
tuvų judėjimo' kontrolieriai. Jie 
reikalauja-žymiai pakelti algas, 
bet departamentas gali duoti tik 
$40 milijonų.

Dauguma kontrolierių gauna 
apie $50,000. Įstatymai jiems 
draudžia streikuoti, todėl jie 
planuoja neateiti į darbą. Neat
vykimas sutrukdytų daliai ko
mercinių skridimų.

— Lenkai nekreipia dėmesio į 
rusų grasinimus, bet jie atkak
liai kovos, jei rusai bandytų 
Įsiveržti į Lenkiją, — tvirtina 
Kongreso atstovas Edward J. 
Derwinski.

_Kukluksų vyriausias vadas 
įsakė savo organizacijos nariams 
niekad viešai nesinešioti ginklų.

— Rusams nepavykd išaiškin
ti, kaip Kabulo priemiesčio ka
riška bazė buvo sunaikinta.

KALENDORĖLIS

Birželid 19: Romualdas, Ger
vazas, Butenė, Ramunė, Dovilas.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:29.
Oras šiltas, lis.* . ' <

ĮkĮANILĄ-?T'ilipinai. —■ Sekreį: 
fprjus Ą. Hąjg, be oficialių kąl- 

ŲlSį~ suvažiavusiems Pietų Azijos 
’ atstovams, panaudojo progą- su- 

sitikĮ§-;įsa; visa eile Pietų Azijos 
vaj^ty-bių pareigūnų, kad galėtų 

madienį-U^^^SanfykW .Ta- • apkarti besikeičiančią tarptauti- 
ryba rinko’^taiyb&ąždirektorilis. dę padėtį.
iš 9 kandidatų, kuriut^rpe buvo :
Henry A. Kissinger, b'ūygjg Vais-j ~ ... . . ...
tybės sėkrėįtprhis ir buyęsj di-' ~ . - .. _. ■ . .
rsktoriū'š? Jis^avo mažiausia 
balsinį' ‘ j' ' ? 7 . •

Aiškėja, kad Azijos valstybės
■ yra pasiryžusios vesti kovą prieš 
• Sovietų karo jėgų veržimąsi į jų 
į teritorijas. Jos džiaugiasi, kad 
[Kinija yra pasiryžusi vesti kovą 
’ prieš rusus, bet ji privalo grįžti 
prie demokratinių principų. Ko
munistų kankinamos tautos pri
valo atgauti nepriklausomybę. 
Sekretorius Haig visa konferen
cijos laiką buvo labai užimtas.

' 3jt * *

BENDROMIS JĖGOMIS 
SEKA RUSIJĄ I

i WASHINGTON, D.C.— Atsa- 
I kingi pareigūnai pasakė, kad jau 
į ištisus metus JAV ir Kinija 
bendromis pastangomis saugo 
Kinijos pasienį ir seka Sovietų 

’ I atomo bombų judėjimą.
! Dabar pranešta, kad preziden- 
I tas Carteris susitarė su Kinijos 
I valdovais bendromis jėgomis 
! saugoti visus htcnrtd energijos 
bandymus, vykstančius Sovietų 
Sąjungojė netoli Kinijos pa
sienio. i (

Prieš du metus Irano šachas, 
jam vienam žinomais sumeti
mais, uždraudė amerikiečiams 
sekti tą judėjimą Sov. Sąjun
goje. Irano valdžią pagrobus 
Chomeinio šalininkams, nebuvo 

j jokios vilties iš naujo atgaivinti 
i Rusijos sekimą iš Irano kalnų. 
Tada prezidentas Carteris susi- 

‘ tarė su Kinija ir iki šio meto abi 
valstybės dalijosi žiniomis. JAV 
davė reikalingus įrengimu^, juos 
sustatė, apmokė kiniečius kaip 
sekti Sovietų karo' medžiagas ir 
karių judėjimą. , t 7

Įrengtos stotys Lęninsko, i 
dos atstovų skaičių”K Rūmudie.— “ " '-’’BacNašo srityje -

PATARIĄ KOL KĄS NEKAL-' 
BĖTI APIE'KATYNĄ

VARŠUVA, Lenkija. ■— Soli
darumo unijos pirmininkas Le- 
šek Valensa pataria lenkmas dar 
Katyno žudynių klausimo ne
kelti, nes “jud be reikalo tiktai 
erzinsime rusus”.“

Pirmon eilėn reikia visus duo-1 
menis surinkti, o tiktai tada kai- Į 
bėti, bet negali būti jokių kalbų 
kai rusai yra gerokai įtempti 
Rusai tvirtina, kad tuos lenkus j 
išžudė naciai, o naciai tada gy- į 
nėši, kad tair padariusi Sovietų į 
ppli.cįja ir ginkluotos pajėgos. 
Galėjo būtų kad tai buvo Sovie
tų karių darbas, šiam klausimui 
nagrinėti reikia ramumo.

Lešek Valensa liepos -3 dieną 
atvyks į JAV ir pasakys lenkams 
kelias kalbas. Jis mano, kad 
amerikiečiai mielu norii padės 
bėdon patekusiems lenkams. 
Valensos vizitas Amerikon gali; 
nusitęsti dvi savaites.

_ Tengas, patyręs, kad JAV 
išmokys kiniečius, kaip sekti So
vietų karo jėgas, stojo amerikie
čių pusėje ir pareiškė, kad ge
riau tartis su amerikiečiais, ne
gu su rusais.

—Prez. Reagan padidins’spali-

KAIP BRAZILIJA PAR
DAVĖ URANĄ IRAKUI

'* TU? TAVFTRn ’“‘JT*“*“' ”1 ’ - •RID DE JANEIRO, Brazilu >©■ rastą turtą 'ir _ __________________________
— Praartą trečadienį vienas įta- išdalydavo neturtinges-
kingas -Brazilijos -dienraštis jdė-; niems gyventojams. Visame , ^ius degalų tankams sproginė
jo žinią; kaip Brazilija pardavę^ai-aj}y pasaulyje Kalichani pa- l.tb sugadinta daug ant žemės sto- 

I Lakui 8 tonas mano. Medžjagąj;gg.rs!yo^yje|0 Lygintojo vardų.• vfiusių lėktuvų.
■ '?.š aerodromer pakilo keli So
vietų bombonešiai ir lengvesni 
lėktuvai, bet kas liko, tai sudegė. 
Apskaičiuojama, kad rusams pa
daryta milijoniniai nuostoliai. 
Rusams labai brangiai kainavo 
karo medžiagos ir degalų atga-

buvo sukrauta į didelį lėktuvą,. nes,.,jj^į-parn3itįnciavo išalkusius, 
kims išskrido j Įlanką, Ųėktu- • ati<jUęj3ay0 vietos gjwentojams- 
vui pasiekus Afriką, dų JAV-se priešo atimtus šiltus drabu 
gaminti lėktuvai pasivijo tą lėk-' žius ^inojo kalnų keljus> vj 

; suornet '.gaudavo patyrusius kal
inu gidus?

Brazilijos-. valdžios atstovas ! Kaip .afganistaniečiai kovoto-į
‘.jai priėjo prie taip gerai saugo benimas į Bagramą. Dabar ir 
mo aerodromo, dar neaišku. Pa vėl viską teks vežti lėktuvais, 
sirodo, kad kovotojai pripildė Keliai išardyti, duobėti,, siauri, 

žilija a'tškrido^du Irako*lėktuvai ’visas Paeinamas vietas dega- Bagramo aerodromas visiškai iš- 
B-727 ir Rusijoj statytas Iliuši- lais. O kai visos aerodromo jaut-1 griautas. “
nas. Lėktuvai nusileido kariška- 1403 vietos buvo pnsolmtos^ ta: j jisjrtis atitaisytas........... ~
m a Brazilijos aerodrome sausio 
13 dieną. Uranas buvo sukraus 
tas į lėktuvus ir jie išskrido į

sričiai, esančiai Aralo ežero sri
tyje. Antroji sritis buvo Įrengta 
toliau į rytus.

Kiniečiai neturėjo jokio- kito j pareiškė,; kad visa ta istorija yra 
susitarimo su amerikiečiais, bet; neteisinga.' Brazilijos Vyriausy

bė pardavė uraną. Iš Irako į Bra-
susitarimo su amerikiečiais, bet; 
žinių rinkimas buvo naudingas 
abiem pusėm ir suvedė juos į ar
timesnį kontaktą. Iki šio meto 
niekas tuo reikalu neprasižiojo. 
Dabar toms stotims vadovauja 
kiniečiai ir dalinasi su amerikie
čiais žiniomis. Amerikiečiai spe
cialistai prižiūri stočių veikimą ( 
ir karts nuo karto jas patikrina, lėktuvai veža ginklus į Iraką.

Viskas buvo taip susitarta su 
kinieičais, kad rusai nieko ne
žinojo. Kiniečiai galėjo matyti 
kiekvienos rusų raketos paleidi
mą ir nukritimą. Jie buvo 
tenkinti.

Tą pačią dieną, birželio 9-ąją, 
Kalacrani mirties sukakties pro
ga, taip pat buvo užpulta Par- 
vano provincijoj gubernatoriaus 
Čarikas rūmai. Kovų metu žuvo 
6 žmonės. &

Rusai valdė didžiuosius kelius, 
i' bet dabar jie gali jais naudotis 

it ' tiktai gerai ginkluoti. Jeigu va-

kovotojai Bagramą padegė. Tuo- j 
jau prasidėjo sproginėjimai įvai 
ribose'* aerodromo kampuose.

Iraką. Buvo paskelbta, kad abu Lakūnams buvo įsakyta tuojau 
* skubėti prie lėktuvų ir gelbėti 
mašinas, bet mažai tepavyko iš 
gelbėti. Liepsnos pasiekė ir di 
delius gazolino sandėlius. Dūmai 
ir liepsnos kilo į padanges i 
pasigirdo sproginėjimai. Du he- j žiuoja keli rusai, tai partizanai 
likopterius pavyko’ išgelbėti, bet juos užpuola, sunaikina ir gink- 
kiti sproginėjo ir liepsnojo. Pra- lūs atima.

HABIBAS TARIASI 
SU BEGINU

TEL AVIVAS, Izraelis.— JAV ' 
diplomatas P. C. Habib atskrido 
į Tel ’Avivą pasikalbėti su prem
jeru Beginu. Kad būtų saugiau, 
Habibas ir Beginąs išvažiavd 
į Lod miestelį, kur bandys ra
miai dar kartą aptarti santy
kius su Sirija.

Habibas prašė Beginą nepra
dėti jokių karo veiksmų. Jis bu
vęs Damaske, kalbėjęs su Siri
jos prezidentu, nors nepavyko 
su juo susitarti. Habibas vis tiek 
mano, kad yra vilties klausimą 
teigiamai ir taikiu būdu išrišti, 
nes Sirija taip pat sutiktų pada
ryti nuolaidas. Jeigu Beginąs 
grasins nauju bombardavimu,: 
tai taikai nepadės.

Habibas supranta, kad triukš
mas Beginui reikalingas pasi
garsinti rinkiminėje kampanijo
je, bet taikos klausimas reika- 
laūja?rimtų pastangų.’

i

Ralzeko Lietuvių Kultūros muziejuje, vykstant Kenneth A. Blazeko parodai. Iš kairės į dešinę: 
dalininkė Sofija Butkienė i muziejaus pirmininkas St. Balzekas, Jr
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LIETUVIU KALBOS KLAUSIMAI
“Yra mūsų šnekamojoje kal

boje daug ir šiukšlių. Tos šiukš
lės reikia mokėti atskirti nuo 
grūdų...

J. Jablonskis

Kai nepriklausomybės saulė 
buvo aukštokai pakilusi ir kai- 
lykų. Dėl tokio jų darbo tenka 
dėjo lietuvių mokytojų moko
ma jaunoji karta, mūsų rašomo 
sios kalbos tėvas Jonas Jablons
kis — Rygiškių Jonas 1930 m. 
“Kalbos" pirmajame sąsiuvinyje 
rašė: “Mūsų dienraščių ir šiaip 
laikraščių kalba eina, man ro
dos. vis menkyn: jų rašytojai 
ir “kalbos taisytojai” lyg visai 
nesirūpina straipsnių kalbos da
lykų Dėl tokio jų darbo tenka 
nukentėti mūsų kalbos žodynui 
ir visam jos gramatikos dalykui: 
kalba darosi vis mažiau įmano
ma. vis svetimesnė žmonių kal
bai”.

J. jaolonskis 1926 m. “Švieti
mo darbe'* piktokai subarė doc. 
J. Tumą-Vaižgantą, paskelbusį 
“Paskaitą’’ apie kun. J. S. Do
vydaitį, “šiaulėniškio Senelio" 
autorių: “Viską suėmus, reik 
pasakyti, jog doc. J*. Tumo bū
ta šiuo tarpu ne visai rūpestin
go. .. Doc. J. Tumas turėtų, man 
rodos, ir kalbos atžvilgiu geres
nį pavyzdį duoti savo klausyto
jams, būsimiems kalbos ir lite
ratūros mokytojams”.

MŪSŲ KALBOS KULTŪRA

Tiek laiko gyvendami sveti
muose kraštuose ir kiekviename 
žingsnyje susidurdami su sveti
ma kalba. J. Jablonskio žodžiais 
betariant, savo gimtąją kalbą 
nususinome, mūsų žodynas su-< 
siaurėjo, nė nejausdami pavar
tojome vieną kitą svetimybę, 
primiršome gramatikos bei sin
taksės dėsnius.

Reikia tik pasidžiaugti, kad 
Lietuvoje mūsų kalbos mokslu 
ir kultūra teberūpinasi visa ei
lė kvalifikuotų kalbininkų. Kiek 
vienais metais išleidžiama kal
bos reikalais net po kelias kny-

kio “Taisyklingai vartokime 
linksnius”; 1977 m. J. Paulams 
ko “Lietuvių kalbos frazeologi
jos žodynas”; 1978 m. A. Lai go-1 
naites “Lietuvių kalbos akcen-] 
tologija”; 1978 m. V. Urbučio 
“žodžių darybos teorija”, o pra
ėjusiais metais Aid. Pupkio 
“Kalbos kultūros pagrindai”.

Kalbos kultūra yra mokslinė 
kalbotyros šaka, kuriai rūpi 
bendrinės kalbos normų nustaty 
mas, o taipgi kalbą ugdomosios 
priemonės. Jos tikslas — nusta
tyti kalbos normas ir jas išaiš- 
kinti, nurodant, kas yra taisyk
linga, vartotina, o kas klaidinga, 
atmestina.

Kai praktiniame gyvenime 
imame sakytu ar rašytų žodžiu 
reikšti savo mintis, šaka normi
nėm kalbos būtina >uvokti stilis
tiką. Kuri padeda atrinkti kalbos 
priemones taisyklingam ir sklan 
džiam minčių išreiškimui. Prof. 
J. Balčikonis pabrėžė: kur kal
ba yra netaisyklinga, ten ji ne
gyva, o kur negyva, ten nesklan 
di.

Pasinaudodamas m i n etomis 
knygomis, o taipgi “Lietuvių 
kalbos žodynu" bei labai nau
dingu “Kalbos kultūros” perio
diniu leidiniu, mėginsiu iškelti 
kai kuriuos lietuvių kalbos kul
tūros reikalus.

BARBARIZMAI

puota, pokylis; fastriga — daigs
tąs; ponėką — spurga; lašinti
— troškinti; rusidzmai: papkė
— aplankas, luobai; rubaške — 
palaidinė; balUrusicizmai: prū
das — tvenkinys; skūra — oda, 
kailis; germanizmai: ban tas — 
kaspinas; grabe — griovys; fili* 
psas — kaklaraikštią, angiiciz- 
mai: limituoti apriboti; 
stresas — jtįonpa; trendas — 
kryptis, linkinė; urgentmis — 
būtinas neatidėliotinas. A. No- 
vodroskis “Kalbos kultūros” 25 
nr. rašo girdėjęs tokį “lietuviš
ką” sakinį: “šis stresas determi
nuoja urgentinę intervenciją, ku 
rią kartais limituoja adekvatiš- 
kų situacijų kontraversiškumas”.

KAIP SU “BJAURUS, 
. SPJAUTI”?

Pamenu, kaip buvo sunku gim 
nazijoje susivokti, kodėl reiktų 
rašyti biaurus. piauti, spiaudi, 
kai tuos žodžius betariant aiškiai 
skamba j. Netgi iškilus kalbi
ninkas Kaz. Būga dar 1913 m. 
“Rašybos mažmožiuose” rašė: 
“Visi be išimties lietuviai žo
džius spjauti, pjauti, bjaurus iš
taria su j. Girdimo j vietoje ra
šyti i neturime nėmažiausio pa
mato”. _

1977 m. birželio 16 d. Vilniu
je prie Lietuvos Akademijos su-1 
daryta 15 asmenų speciali lietu-h 
vių kalbos komisija, kurioje da-; 
lyvavo astuoni kalbininkai, re

Gyvenant svetimame krašte 
ir nesekant gimtosios kalbos kul 
tūros, į vartojamą kalbą įsiva
gia kitų kalbų skoliniai, vadina
mi barbarizmais (barbaros —J 
svetimas, svetimos tautos). Jie 
yra nereikalingi, kai mūsų ben
droje kalboje turime apsčiai to
lygių pakaitų.

Pagal pasiskolintų žodžių kil
mę, barbarizmus galima suskirs
tyti į slavizmus (polonizmus, 
rusicizmus, b a 1 tarusicizmus), 
germanizmus, anglicizmus.

Daugiausia į mūsų kalbą dėl 
įvairiu istorinių įtakų įsivagia 
slavizmai: abelnaį — apskritai;

gas. 1967 m. išleista J. Palionio 
“Lietuvių literatūrinė kalba XVI 
— NVlfa”; 1976 m. Aldono 
Pupkio sudaryti “Kalbos prakti
kos patarimai”; 1976 m. J. Šu-

Prie Vilniau* katedros, dabar paverstos į meno paveiksiu galeriją

komendavo:

“Po priebalsių b, p rašyti j tri 
jų žodžių bjaurus, pjauti, spjauti 
šaknyse ir iš jų sudarytuose žo
džiuose, pvz.: bjaurėti (s), bjau- 
lybė, bjaurumas, b j uiti, Bjau- 
rabala (slėnys); pjaustyti, pjaus 
nys, pjaustiklis, pjautynės, yjau 
tuvas, prapjova, pjūtis, rugią- 
pjūtis, skerspjūvis, pjudyti, pjūk 
las, pjuvenos, Papjaunys (pie
va); spaudyti, spjūvis ir kt.

Tremtyje ligi šio laiko kai ku
rie rašytojai girdimojo j vietoje j
teberašo trumpąjį i (pig. V- Vo-Į 
lerto “Greitkelio” romane: “Biaul 
rus gaivalas”; “Jei neplautų nuo 
vargis”). nors Vokietijoje 1950
m. prof. dr. Pr. Skardžiaus, St.ale — bet, tačiau; bątareika —

ryšulys; tapkės — šliurės, šlepe- ’ Barzduko ir J. M. Laurinaičio 
tės ir t.t. • parengtame “Lietuvių kalbos
Mūsų įkalbą teršia sunkiai išgy- vadove” buvo patiekti tų žodžių 

vendinami polonizmai: balius— pavyzdžiai su j: bjaurus, bjau-

For the woman 
whoš ai the heart at 
h a; rtrrt;rt finances.

Tou carft afford to be 'wront 
Because if you’re in charge oc 
the family budget, you're 
xiiaking decisious about the 
future, too.

And that’s where Ų-S- 
Savings Bonds come m. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're į 
meeting the day-to-day ex
penses, youTl still be building 
a more secure future for your 
family.

UIS. Savings Bonds. For 
the woman who really knows 
a good bargain. t
Xw E Bonds pey 6^ irh-rwt Wi » 
m*tunty of 5 ycf? A 1X the fcrei yeaA- 

arc rrpleced i£ lari. or
When ne«im. they can W oaaharf ai . 
bank. b ant to *ato «
tturane uueal and Sadar*! W waf I

yntfl r-ttosnptooa-

ruma, bjurti, pjauti, pjovėjas, 
pjūtis, spjauti, spjautuvė, spjau- 
dykla, spjaudalas ir k.

Kad mūsų rašyba būtų vieno
desnė, turėtume galutinai nusis
tatyti rašyti bjaurus, pjauti 
spjauti, rugpjūtis ir pan.

ŽODŽIŲ JUNGINIAI

žodžių junginiai bei samplai
kos (gali būti, turi būti, kaip ma 
(ai), nutrupėjus vienam jų na
riui (garsui ar raidei) ir likus 
tik vienam kirčiui, tampa sudur

tiniais žodžiais ir turėtų būti ra
šomi: galbūt, turbūt, kaipmat,! 
kasdien, kieksyk, anapus. Taip 
juos rašyti nurodė ir jau minė
tas Pr. Skardžiaus “Lietuvių kai 
bos vadovas”.

Šie sudurtiniai žodžiai nebelai- j 
komi įterptiniais ir kableliais- 
neskiriami.

Kad geriau susivaikytuirie mū
sų kalbos kultūros laukuose, ir • 
ateityje grįšime prie kalbotyros! 
klausimų. J. Kuzmickas j

D. BRITANIJA - LAISVĖS BASTIONAS
Didžioji Britanija yra netik 

demokratinės santvarkos lop
šys, bet taip pat nuo senų lai
kų laisvės kovotojų tvirtovė. 
Čia kovojo dėl laisvės valai,
škotai ir patys.-anglai. Užsigrū- neprigulminga

į dinę laisvės kovose, jie rėmė ir 
j globojo kitų tautų kovotojus, 
j kuriems dėl despotų laikinos 
pergalės teko ieškoti prieglobs
čio svetimuose kraštuose.

Tokiu būdu D. Britanijoje at
sirado ir pirmieji politiniai išei
viai iš Lietuvos, kovoję dar pra
eitame šimtmetyje prieš sveti
mą jungą, bet tos kovos nelai
mėję. Jų palikuonys dar ir šian
dien gyvena ir dirba D. Britani
joje. Tarp jų yra pasižymėjęs 
aktorius Sir John Gielgandas. 
Vėliau čia atvyko žinomas 1863- 
64 metų sukillelių vadas Myko
las Puidokas ir kiti.

Atvykę į D. Britaniją jie tęsė 
politinę veiklą, rašė atsišauki
mas, leido spaudą. Šio šimtmečio 
pradžioje vien tik lietuvių poli- 

j tinių išeivių D. Britanijoje buvo 
j jau tūkstančiai. Dar daugiau 
Į buvo čia kitų Rytų Europos tau 
Į tu kurios turi, išeiviu, kuriu 
kraštai buvo imperialistinių vals
tybių aukomis? Visi jie kovoje 
dėl savo kraštų laisvės.

Bet ką yra nuveikusi D. Bri
tanijos lietuvių išeivija savo 
kraštui, savo tautos kamienui?

Pasiskaitę D. Britanijos lietu
vių istoriją sužinome, kd jau 
šio šimtmečio pradžioje Škotijo
je veikė “Šviesas” draugija, 1905 
metais buvo leidžiamas laikraš
tis “Laikas”, kuris jau

me numeryje pasisakė dėl “išga-1 
nymo mūsų bočių žemės”. Jis! 
rašė, kad Lietuvoje vyksta smar 
ki kova ir linkėjo “Tegul aukš
tai plevėsuoja mūsų vėliava:

demokratiška
Lietuva!”

Peržiūrėję Škotijos ėjusį “Iš
eivių draugą,” matysime didelį 
D. Britanijos lietuvių judėjimą 
Pirmojo pasaulinio karo metu, 
kada vyko lietuvių inteligenti
jos nepaprastai gyva veikla ne
tik Europope, bet ir Amerikoje. 
Karui baigiantis Londone buvo 
įsteigta pirmoji nepriklausomos 
Lietuvos diplomatinė atstovybė, 
daug prisidėjusi prie atsikūru
sios valstybės pripažinimo.

Išeivijos veikla D. Britanijoje 
vėl pagyvėjo II-ojo pasaulinio 
karo metu ir tuoj po karo. Di
delę išmintį parodė Londone ap
sigyvenę lietuviai, kurie 1947 
m. liepos mėn. čia įsteigė D. 
Brt. Lietuvių S-gą Tai Petras 
Varkala, Alfonsas Semėnas, Pet 
ras Bulaitis, kun. Jonas Sake- 
vičius, Mečys Šilkaitis ir kt. Pa
girtiną darbą atliko visi DBLS 
nariai, atvykę iš DP stovyklų į 
D. Britaniją ir savo pirmuosius 
svarus paaukavę Lietuvių Na
mams Londone pirkti ir L. N. 
Bendrovei įsteigti. Abi šios ins
titucijos, DBLS ir LNB. suda
rė svarų lietuvių veiksnį — lie
tuvių laisvės bastioną D. Brita
nijoje.

Šiuo reikalus prisimename da- 
bąr, kai ruošiamės DBLS meti
niam Suvažiavimui ir LNB hk-

Prisime-piiroa- cinmkų Susirinkimui.

They call it 
“The Overnight Wonder*

• for constipation, r
Are you uncomfortable with ypur laxative? Then meet 

the Utile^white pill they call “The Ovemrglįl Wonder*' Just 
oąe bedtme Maly, surely Emulate* your system’s 
own natural rhythm. Overnight. Sa in the mommg. you're 
back cm the bright side. Comfortably! If s .
a Qooci feeing. y \

What is **The Overnight Wonder"? į , --r
Ex-Lax* Tills. That's right—piMs from 'K 
Ex-Lax. Look ior the white box. ' . Jl jgpe

Use oMy a» dmeted.

Upė ir tvenkinys
Upė arti tvenkinio tekėjo.
Kartą tvenkinys-tai upei taip kalbėjo:
“Tavo vandenys tolyn vis plaukia.
Kas tave ten taip laukia?
Ar tu, sesute, judėt nepavargai
Ir nuo tokio gyvenimo neapkartai?
Be to matau, kad nuolat tu pluši:
Sunkius laivus ir sielius tu neši,
Nekalbant jau apie valtis ir baidares, 
Kurių daugybė. Kada liausies tu tą darius? 
Aš tikrai sunykčiau nuo kančių,
Jei tektų man laikyti tokią naštą ant pečių.
Žiūrėk, kaip mano likimas patrauklus!
Žinoma, aš nesu žymus,
Ant žemėlapio neatžymėtas
Ir geografijoj visai nepaminėtas;
Bet tas viskas tik niekai.
Užtai, z 1 - * A-
Kaip gražuolė pūkiniuos pataluos, 
Ramiai sau guliu ir ilsiuos.
Netik kad nematau nei sielių, nei laivų, 
Bet jokia kita našta nespaudžia man pečių. 
Aš net nežinau, kaip sunki yra baidarė;
Ir jei man kas trugdymą.yra padaręs,
Tai tik kai ant manęs sukruta lapelis,
Kurą nuo kranto nupučia pripuolamas vėjelis.
Kas panorės pakeisti tokį gyvenimą nerūpestingą?
Čia man niekad nieko nestinga.
Nuo vėjo tankūs krūmai mane dengia, 
Ir net paukščiai man trugdyti vengia.
Nejudėdamas apie žmonių vargus galvoju
Ir sapne dažnai filosofuoju”.

— “0 prie filosofavimo aš tau primint padėsiu”, — 
Upė tvenkiniui pasakė atsikirtus.
“0 jei aš didele upe esu pavirtus,
Tai tik todėl, kad ramybės atsisakiau
Ir šios taisyklės prisilaikiau.
Dėl to visu laiku
Švarius vandenis nešu; " '
Tuom aš naudą suteikiu ‘
Ir garbę įgyju. ‘ '
Tur būt dar amžius aš tekėsiu,
Kai tu išnykt seniai suspėsi”.
Jos žodžiai išsipildė: ji ir dabar dar teka, 
0 vargšas tvenkinys be paliovos vis seko, 
Vandens jame kasdien mažiau vis buvo 
Ir dumblu užneštas pagalios visai uždžiūvo.
(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psl., kaina $3.) —

gaunamos Naujienose.,,

name, nes šių organizacijų sėk
minga veikla rūpi netik D. Bri
tanijos lietuviams, bet ir visiems 
“Europos Lietuvio” skaityto
jams Laisvajame pastaulyje, jei
gu nepasakyti daugiau.

(Iš E. Lietuvio)

MEILĖS PASEKAIĖS

Psichiatrinės ligoninės direk
torius vedžioja po ligoninę gru
pę vizituojančių medicinos stu
dentų ir teikia jiems paaiškini
mus apie kai kuriuos ligonius.

— Prašau, stebėkite šį pacien
tą: jis visą laiką verkia ir nuo
latos bučiuoja tą lėlę. Taip jis 
praleidžia visas savo gyvenimo 
valandas. Jis buvd įsimylėjęs ir 
susižiedavęs su mergina, kuri 
nevertino jo meiles ir ištegėjo 
už kito...

Kada studentai priėjo prie se- 
kaničo kambario, kurio durys

turėjo geležines grotas, o sienos 
buvo išklotos matracais, direk
torius aiškino toliau:

— O čia yra tas antras vyras, 
kuris vedė aną merginą.

SUMIZGLUMAS

Apie ketvirtą valandą anksti 
rytą suskamba daktaro telefo
nas. -Kažkokia moteris klausia 
daktaro:

— Kiek daktaras imate už vi
zitą Į namus?

— Dvidešimt dolerių, — at
sako daktaras.

— O kiek už priėmimą savo 
ofise ?

— Dvylika, —atsako daktaras.
— Okei, —- pasakė moteris, — 

už pusvalandžio aš būsiu tams
tos kabinete.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

uo
1914 metu

ii

JU 
MIDLAND 
SAVINGS 
ANO “LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632 

phone 254-4470

Midland havings aptar
nauja taupymo u aamę 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi 
ateitvie.

Sąskaitą apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREET- 
Chicago. IL 6062b 

te1 925-7400
^29 SO. Harlem 

Bridgeview, IL 604^ 
TeL 598-9400

Passbook Savings.
4 5 pars savings 

dfinimum 
Certificate *■*■*•«;
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JURGIS JALINSKAS

SPAUDOS PABIROS
“Piratiškos romantikos” atgarsiai

Žurnalistės Aleksandros Vai- į 
s ūnienės, gyv. Venezueloje by
la, kurios apžvalga nesenai bu
vo atspausdinta Naujienose, su' 
to krašto “Lietuvių Bendruome
nės Centro Valdyba”, akivaiz-

'ris persteke arba “žeberklu” vik 
riai smaigsto (jie tą ve ksmą va-! 
d na meškeriojimu) snaudžiau- ’ 
eius ir jokio pavojaus nejaučiau 
čius ungurius. Apie š'tol.į lietu- [ 
viską “meškeriojimą”, piieš ke-( 

džiai rodo, kokius kryžiaus ke- lioliką metų Naujienose plato-Į 
liūs ir kokia kantrybe apsigink- kai rašė buvęs jų redaktorius-! 
lavęs spaudos darbuotojas-kore>- Juozas Pronskus, tok’oje “mes-! 

kerionėje” savo atostogų laiku • 
a nusi

vylęs bei apgailestavęs.
Rodos, kas čia nuostabaus: juk I 

meškeriotojai ir medžiotojai yi- J 
šokių naujenybių susigalvoja 
g.'nklių vandens ar sau.su mos 
ventojų — žuvų, žvėrelių 
paukščių naikinimui. Prieš 
aistringas gyvių naik'nimo už- j 
mačias Amerikoje kovoja įvai
rios “gyvių apsaugos draugijos”, 
bet nė viena jų nekovoja prieš 
galimą visiškai išnaikinti van- į 
dens gyventoją-ungurį. Užtat ; 
lietuviams, “piratiškos romam i- j 
kos” išradėjams ir vykdytojams J 
kada nors bus priskirtas tos gen i 
ties galutinio išnaikinimo titu
las. ..

Tokią lietuviams, “piratiškos 
romantikos” praktikuotojams, ga 
Įima priskirti “garbę” paminė- į 
jau anose savo “pabirose”. Už j 
tai susilaukiau šitokios reakci-į 
jos: “Lietuvos Karių Savanorių-] 
Kūrėjų ir buvusių karių S-gos 
“Ramovės” Bostono skyrius kas 
met lapkričio mėnesį surengia 
tradicinius Lietuvos kariuome
nės atkūrimo minėjimus, su ati
tinkama paskaitine ir menine] teroristų, jie pajėgtų išsilaikyti 
programa. Toks renginys įvyko*!iš sav0 vienminčių paramos, tai 
ir 1980 m. lapkričio mėnesį. * j Iabai klysta. Betkuriame krašte

Tos programos pertraukos me j 
tu į tą minėjimą susirinkę vai
šinosi prie “gaivinančių” 
baro. Prie jo buvo ir “pabirin- 
kas”, kartu su savo kaimynu. 

„ Prie jų priėjo Cape Cųd: gyve
nantis biržietis. Besisveikinant 
su juo, iš salės tolumos atban
gavo balsas: “Nesisveikink su 
Jašlnsku!...” Balsas gerai pa> 
žįstamas, nes ištartas prieteliaus 
Juozelio. Priėjęs arčiau, tas Juo 
zelis drožia: “Cape Code Jašins- 
kui nėra daugiau vietos. Pasam- 
dėme kelis policininkus, kad jie 
jo i ten neileistu. Tu žinai, ka' 
padarei su ta “piratiška roman
tika” Naujienose? Išniekinai 
mus visus...”

Juokdamasis tiesiu Juozeliui 
ranką, manydamas, kad jis juo
kus krečia. Juozelis rankos ne
priima. .. Nuošaliau stovi kitas 
capcediškis, meškeriojimo meis
teris, dabar patapęs “piratiškos 
romantikos” nariu, ir nesiartina 
pasisveikinti. Greta stovintis kai 
mynas, nesuprasdamas, kokiu

lavęs spaudos darbuotoj as-kore>- 
podentas turi perkaliauti, infor
muodamas lietuvišką periodiką dalyvavęs ir skaudžiai 
apie savo tautiečių visokią veik
lu ° ypatingai apie tai veiklai 
vadovaujančius asmenis. Apie 
šiuos' pastaruosius rašydamas, 
kaip taisyklė, korespondentas 
privalo vien teigiamai atsiliepti 
ir jų darbuotę visokiais pašlovi
nimais pagražindamas. Jeigu to
kią “taisyklę” aplenksi ir išdrįsi 
paminėti neigiamus tų iškiliųjų 
žingsnius, tuojau susilauksi prie 
kaištų esąs “piktos valios,”, “ne
tekęs objektyvumo”, “suvedinė- 
jąs asmeniškas sąskaitas” ir 
daugelio panašių epitetų. Pana
šiai atsitinka ir tada, kai būna 
paminimi bendri lietuviško gy- 
venimo neigiami ar juokingi reiš 
kiniai.

Viršiau paminėtos “taisyklės” 
arba rykštės kirčius ne vieną 
kartą ant savo kailio yra paju
tęs ir “pabirininkas”. Šviežiau
sias iš tų kirčių autorių smogė 
po ieškai/praeitų. --- 1980 metų 
gabaigojė Naujienose buvo at- 
|)ausdinta “pabirų” skiltis* apie 
f piratišką romantiką”. Joje bu
vo norėta pavaizduoti Cape Co- 
į|e (Menkių įlankoje) gyvenan- 
ęų lietuvių būklę: patogų ten 
Įsikūrimą, bendruomeninę veik
lą ir nuoširdų tarpusavio bendra 
vimą, pasireiškiantį proginiais 
parengimais, pasivaišinimais- ir 
kitais pagirtinais pasižmonėji- 
mais. Tokių pasivaišinimų ska
niausi gardėsiai. .yrą žuviniai 
arba unguriniai patiekalai, tos 
lietuviškos* kolonijos narių, žve
jojimo'meno specialistų parūpin

be

JUOZAS ŽEMAITIS

PASAULINIS TERORIZMAS PRA-

JO SPONSERIS — SOV. SĄJUNGA IR JOS GIZELIAI

(Tęsinys)

Kaip nežiūrėsime ir kaip ne
tyrinėsime bet kokios teroristi
nės organizacijos šaknis, jos vi
sos turi pradžią Kremliuje. Ne
žiūrint, kad Maskva su dideliu 
pykčiu nuo tos teroris'Jnės eti
ketės kratosi, visdėlto nuo jos 
nusikratyti jai nesiseka. Kas ma
no, kad Maskvai ir neremiant

tik prasidėjus terorizmui pasi-Į 
reikšti, tuoj darosi visai ryškų 
kas jį griebiasi globoti, nežiū
rint kokiais motyvais • tas tero
rizmas vykdomas: politiniais, 
plėšikavimo'ar grynai’ asmeniš
kais reikalais. Rusų komunis
tiški biurokratai visada' trina iš 
džiaugsmo; rankas, jei betku- 
,riame krašte nušaunama ne jų 
klapčiukas. į

kad ten žmonės jau taip išdresi
ruoti, kad savo komunistinius 
viršininkus laikytų visai nesava 

. naudžiais ir neklystančiais, būtų 
daroma tikrai didelė klaida.

Kai dėl laisvame pasaulyje 
plač ai išbujojusio tercriz- 
tai tenka tik tiek pasakyti, 
tos neribotos paskirų žmo- 
laisvės daug kam visiška’

u Pabandžiau tų gaminių prisi- 
'fankojimo romantiką pavaiz
duoti ir kitiems Naujienų skai 
tytojams. Tą reikėjo padaryti 
dėl to, kad tik vieni lietuviai 
tąją “piratinę romantiką” susi
galvojo — išrado ir tik jie vieni 
ja naudojasi- Būtent: nevėjuotą 
naktį, Atlanto vandenyno atos
lūgio metu, kai nusekusio van
dens kanalų dugne ramiai snau
džia tuose kanaluose gyvenan
tieji unguriai, laukdami vandens 
potvynio, kurio metu jie ieško
si maisto, tyliai-vogčiomis atplau 
kia, iš viršaus pridengtais pro
žektoriais laiveliai, kurių vienas 
įgulos narys vairuoja, o antra-

i reikalu pokalbis vyksta, pašna- 
gėrimų I bšdomis klausia: “Kas čia per 

juokai”? “Tai už “piratišką ro
mantiką” Naujienose atmokes- 
tis”, paaiškinu. Pažįstamas bir
žietis, nuošaliau stovintis Jonas 
M. ir Juozelis atšakiai laikosi. 
Padabnai, kaip neprietelių susi-' 
tikę už tai, kad apie juos buvo 
parašyta teisybė. Besiskirstant 
iš parengimo, dar kartą buvo 
norima juokais pavergti priete- 
lių ignoranciją. Juozelis buvo 
nepalaužiamas savo pyktyje: 
“Nepaduosiu tau' savo rankos! 
Še, jei nori, paspausk piršta...” 
Taip baigėsi užmokestis už “pi- ti iš šios teroristinių aukų statis- 
ratišką romantiką”.
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dyjus. Kada terorizmas taip spąr 
čiai plečiasi, tai pirmiausia reik 
pakirsti jo šaknis — pakeisti vi
są jaunimo auklėjimo sistemą.

Bet pats pagrindinis žingsnis - 
kovoje prieš terorizmą, tai lais
vuose kraštuose besąlyginis Ko
munistų partijos uždarymas. 
Partija, kuries vadovai e’na 
prieš daugumos valią, kuri ke
lia didžiausius laisvupse kraštuo 
se ardymelius, kuri grindžia sau 
kelią j neribotą diktatūrą t.k 
žmonių žudymais ir žiauriu te
rorizmu, reik išrauti iš pagrin
dų, panaudojant jų pačių meto
dus. Ž’noma, tai įvykdžius, vi
sokio plauko kraštutiniai kairie
ji, o kartais ir diktatūriniai de
šinieji, pakels tokį riksmą, kad 
atrodys jog dangus griūva. To 
riksmo didieji vadovai bus ne
tik komunistinės valstybės, bet 
ir garsieji žmonių “teisėms” gin
ti advokatai, kurie bus, aiškiai 
suprantama, “kažkieno” apmo
kami.

Kitokio kelio apsisaugoti nuo 
pasaulinio terorizmo nėra!

taip 
mo, 
kad 
nių 
sumaišo orientaciją kur randasi
jų asmeniškų teisių riba. Tokie 
asmenys rūpinasi tik tuo, kas 
jam sudaro malonumo, visai ne- 
kre’pdami dėmesio, kad toks jų 
elgesys priveda juos pačius net 
prie žudymų.

Tokiose neribotų laisvių de
mokratinėse valstybėse kaip 
Amerika, Francūzija, Italija, 
Švedija ir net Vakarų Vokietija 
kažin ar jų vyriausybės pajėgs 
pažaboti jų viduje dažnai vyks
tantį terorizmą, jei nebus tam 
reikalui išleisti nauji ir daug į 
griežtesni įstatymai, šiuo atžvil
giu žymiai laimingesnės autori
tarinės valstybės kaip Norvegi
ja, Danija, ‘Belgija, Olandija ir 
kai kurios kitos, kur įstatymai 
prieš visokios rūšies padaužas 
yra žymiai griežtesni.

Kad tiek daug turime nesu
valdomo jaunimo kalti yra me- 
vien įstatymai. Didelę atsako- 
:mybę neša^Jr patys jaunuolių 
tėvai, bej Įvairių rūšių mokyk
los. Tėvai dažnai nežino kur ; 
naktimis daužosi jų vaikai ir ne- 
krėipra dėmesio kai jie .grišta’ 
namo net po ęįvyliktos., valandos 
nakties. Mokyklose labai mažai 

i kreipiama • " dėmesio į mokinių 
stropumo ir elgesio • pamokas..

i Tai liudija faktai, kaų mokyto- 
j ams‘ apsisaugoti * nuo mokinių 
užpuolimų reikia- į .mokyklas 

Aukščiau paduotoji terorizmo kviesti net policijos pareigūnus/ 
aukų statistika nemanau, kad:
yra pilnai reali. Tikrumoje tie .pervėlu pakeisti.. Ateinančios 
skaičiai gali-būti, žymiai didesni, kartos padoriam išaugfnimui tu- — f • V • 1 _• i  __  j _ . _ i 1

r

Per paskutinę dekadą, kuri 
prasideda. 1971-metais ir baigia
si 1980 metais, ta statistika taip 
atrodo:

1972 metais nuo teroristų žu
vo 36 žmonės, ir sužeisti 227; 
1972 metais žuvo 157, sužeisti 
413; 1973 m. žuvo 127, sužeisti 
551; 1974 m. žuvo 334, sužeisti 
1,100; 1975 m. žuvo 276, sužeisti 
748; 1976 m. žuvo 415, sužeisti 
920; 1977 ■ metais žuvo 261, su
žeisti 461; 1978<m. žuvo 442, su
žeisti 690; 1979 metais žuvo 738, 
sužeisti 664, ir 1980 m. žuvo 
642, sužeisti 1,078.

« & *
j BENDROS IŠVADOS 
i 

Trumpai peržvelgęs kaip vy-J 
ksta pasaulinis terorizmas, apie 
kurį nekbmunistinis * pasaulis 
tiek daug rašo, jokioje spaudo
je neradau -betkokių rimtesnių 
pasiūlymų kaip/su juo reikia 
kovoti- Komunistinis pasaulis, 
atrodo, šiuotreikalu bėdų netu
ri, arba mes'neturime jokių ga- 
limvbiu\ko nors Sužinoti. Lais
vasis Vakarų pasaulio žmogus i 
turi tokias asmeniškas teises, kad 
dažnas jų visai nesioriantuoja 
kur? tos jo .teisės baigiasi ir kad 
jis, bevykdydamas visai nekon- 
tralitiojamas savo užgaidas, pra
deda lipti kitam pet ant galvos*.

Kiek laisvasis? pasaulis šiuo 
reikalu toli nuėjęs, galima spręs

Šių laikų augančioji karta jau

ri būt sudrausmintas vaikų *aūk- 
lejimąs netik šeimose, bet ir pa
čiose mokyklose. Būtų visai pra
vartu įvesti mokiniams padorias 
uniformas, o ne leisti jaunuo- 

į liams ir jaunuolėms visaip dar- 
; kytis, apsirengiant purvinais 
■ {džinsais (jeans) bei rodytis mo

kyklose su atlapotomis ir nuo- 
tybių vairuotojai savo sostuose | gorms krūtinėmis.
išsilaiko tik terorizuodami tų | Blogam jaunimo charakteriui 
valstybių gyveptpjus. Visiems susiformuoti labai daug padeda 
gi nepaslaptis, 'kad ten valdžia 
randasi tik vienos komunistų 
partijos pirmūnų rankose; jo
kiai kitai partijai ten neleidžia
ma nei akių parodyti. Manyti,

bėt ne mažesni'. Į- tuos skaičius 
įeina tik plačiau pasaulyje pa
garsėję nužudymai. Jeigu at- 
kreipsiume dėmesį į komunisti
nes valstybes, tai-atvirai turime 
prisipažinti, kad žinių apie jų 
viduj vykstantį terorizmą mes 
neturime. Viena, ką galime at
virai pąręikšti, tai kad tų vals-

tikos.

404 puslapių. Kaina $8. Persiuntimas $1.

televizijose rodomos nepadorios 
filmos ir visokį plėšikavimai be; 
žudymai. 0 jų mes turime: tiek 
ir tiek;

Labai teisingai sakoma, kad 
įsūnis reik palakinti prieš me_ 
I džioklę, o ne medžioklei prasi-

Iš okup. Lietuvos
.APIE ATSARGINESDALIS

•' * . ^-4 . *' \ .* - - | . 4 J ; * :
■ ' ‘ i '* v

Ruošiamės melžti lauko aikš
telėse, o vakumo siurblių varik
liams suremontuoti neturime at
sarginių dalių. Niekur negalime 
gauti uždegimo ričių kontaktų 
karbiuratorių* Dėl tos < pačios 
priežasties jau metai nesuremon 
tuoja vakuuminių siurblių Pane
vėžio remonto dirbtuvėse.! f

Nėra susivienijime pulsator.ių 
“Maigos” tipo melžimo apara
tams, trūksta guminių melžimo 
spenįų vakuumo ir pieno žarne
lių. ' O melždami ’ į netvarkingaiš 
aparatais įgadiname karves^ .po 
keliasdešimt kasmet išbrokuoja 
me dėl mastitu ir kitu tešmens . V.
susirgimų. ; :

Tad kur . gautu-melžimo agre- 
gatams atsarginių dalių?
i : V; <. J. Lukošiūnas

Šiaulių rajono . “Raudonosios 
' Vėliavos” kolūkio veterinarijos 

, technikas.
j S. Šukys

Kolūkio elektrikas santechnikas
(Iš Eur. Lietuvio)

h’ KAD NĖRA APETITO
Daktaras: “Ar turite apetitą?
Pacientas:’ “Ne”.
Daktaras: “Tai blogai!” ' ;
Pacientas: “Kaip aš galiu tu

rėti apetitą, kad prieš išvykda
mas pas jus ką tik stipriai pa
pusryčiavau!” ; t

> 'LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno’ ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus ir V<

J Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis ir 
j M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik $3.

e DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ducfmenimLi 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja Į2.

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

• LIE 1‘ UVIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų ir poe
zijų. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja S6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 prf. knygoje yra ’40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygo* gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IE UOGOS. Užsakant paštu, pridėti dolerį pwafnntimo UJaidoma,
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Provokacijos Lenkijoje’
Praeitą antradieni Katovičiuose, dideliame anglių ir 

pramonės centre, įvyko labai nemaloni provokacija, su
kėlusi ant kojų didelę policijos dali. To pasėkoje suimta 
15 jaunuolių. Didelėje stotyje padaryta daug žalos. Buvo 
išdaužyti didieli laukiamojo langai, išverstos durys, su
daužytas didokas bonkų skaičius ir sukruvintas jaunimas 
bei visai nekalti keleiviai.

Lygiai prieš mėnesį tuose pačiuose Katovičiuose, ir 
beveik toje pačioje stotyje, įvyko kruvinos jaunimo muš
tynės, kurių šaknys policijai ir gyventojams nėra tokios 
aiškios. Katovičiuose prasidėjo politinė byla, kuri galėjo 
sukelti jaunimo neapykantą. Galėjo prisidėti ir alus, nes 
suimtųjų jaunuolių tarpe, buvo keli gerokai apsisvaiginę. 
Girti labai greitai gali pradėti riaušes, kurias baigti ir 
negėrusiems kartais darosi sunku.

Maskvos spauda reikalauja, kad Lenkijos komunistų 
partija imtųsi priemonių prieš provokatorius, kurie be 
jokios atvangos kabinėjasi prie Lenkijos komunistų par
tijos veiklesnių narių. Jau ne pirmas kartas Sovietų spau
da ir radijas ragina dabartinę komunistų partijos vado
vybę imtis griežtesnių priemonių prieš “provokatorius”, 
kurie organizuotai kabinėjasi prie lenkų kompartijos na- ' 
rių. Jie parenka nutukusius partijos narius;’staigiai pra- 
lobusius, puošniai apsirengusius ir naujais automobiliais 
besišvaistančiais ir į naujų namų butus persikėlusius, 
patiria tikslesnių žinių apie tokių “veikėjų” asmenišką 
gyvenimą, išaiškina turimas tokių komunistų privilegi
jas ir viešai pareikalauja prisipažinti, kaip jie galėjo taip 
pralobti. Kraštas gyvena diržus susiveržęs, o jie — pana
šūs į pripūstus balionus.

Savo laiku Katovičiuose veikė Nepriklausomos Len
kijos Konfederacija. Ji priminė kadaise Lenkijoj buvusią 
organizaciją, kovojusią už Lenkijos nepriklausomybę. 
Jokios komunistinės idėjos šios organizacijos nariams 
nerūpėjo. Pirmon eilėn stovėjo nepriklausomybė. Dabar 
naujai atgyvinta “konfederacija” nariais priimdavo tik
tai komunistinių idėjų priešus. Lenkų vyriausybė šią or
ganizaciją buvo uždraudusi. Ji buvo nelegali. Buvo su

mą praeitį, bajorų gadynę, primena paskutines Lietuvos 
ir Lenkijos valstybių dienas aštuonioliktojo šimtmečio 
pradžioje. Prokuroras bandė į bylą įtraukti Solidarumo 
uniją, bet kiti tvirtino, kad Solidarumo unija nieko 
bendro neturinti su konfederacija ar konfederatka. Soli
darumo unijos pagrindą sudaro šių dienų Lenkijos dar
bininkai, nieko bendro neturintieji sų bajorais. Bajorų 
gadynė jau praėjusi ii* dabartinėje Lenkijoje. Lešėk Va
lensa bendradarbiauja su Stanislovu Kanija, lenkų kom
partijos gen. sekretoriumi.

Chicago Sun-Times korespondentai, rašydami apie 
Katovičių “konfederatų” bylą, prideda dar ir šitokią pa
pildomą žinią: H

“Solidarumo unija pareikalavo ištirti visą rei
kalą ir laikinai uždrausti pardavinėti alkoholį, taip 
pat apsvarstyti alkoholio racionavimo įvedimą. Ant
radienio incidentas įvyko lygiai vienu mėnesiu po 
neramumų toje pačioje stotyje, kada jaunimas puolė 
praeinančius ir taksi automobilius.

Taip pat antradienį komunistų partijos vadas 
Kania pasakė kalbą Plocko komunistų partijos na
riams, pabrėždamas, kad Sovietų kareivių paminklų 
daužymas ir antisovietinių atsišaukimų platinimas 
privalo būti sustabdytas. Turi būti aišku kiekvienam, 
kad visa tai, kas yra priešsovietinio, esmėje atneš 
priešlenkiškas pasekmes”.

(Ch. Sun-Times, 198j m. birželio 17 d.)
Visi žinome, kad dabartinėje Lenkijoje veikia laik

raščių ir radijo pranešimų cenzūra. Lešek Valensa, glau
džiai bendradarbiaudamas su Kania, išsiderėjo teisę nau
dotis radijo pranešimais ir komunistų kontroliuojama 
spauda, bet Valensa turėjo pasižadėti tam tikrų klausi
mų nekelti. Tų taisyklių Solidarumo atstovai ir dabar 
prisilaiko. Kai kyla reikalas, tai jie cenzūruoja ir pačius 
aukščiausius partijos pareigūnus, bet dažnai leidžia jiems 
pasisakyti keliais svarbesniais klausimais. Kama aiškiai 
pasakė, kad Lenkijoj daužomi Sovietų kariams pastatyti 
paminklai. Jie daužomi ne nuo šios dienos. Jie buvo dau
žomi kiekviename didesniame mieste.

Iš partijos sekretoriaus Kanios kalbos aiškiai matyti, 
kad visoje Lenkijoje smarkiai platinami prieš Sovietų 
Sąjungą nukreipti lapeliai. Juose keliamas aikštėn Sovie
tų valdžios išnaudojimas. Darbininkai dirba ilgas valan
das laivų statybos dirbtuvėse, bet atlyginimas labai skir
tingas. Dirbtuvėse esantieji nišai ir komunistai .gauna 
žymiai didesnes privilegijas, negu darbininkai lenkai. 
Lenkijoje kasamos anglys išvežamos į Rusiją, bet Sovietų 
valdžia nieko už anglis nemoka. Lenkijos uostų darbinin
kams rusai net primetė Lenino vardą, nors laivų staty
bos darbininkai niekad nebuvo susižavėję Leninu arba 
jo skelbiamomis idėjomis.

Lenkai tvirtina, kad Sovietų policija ii Karo jėgos 
išžudė tūkstančius lenkų be jokio teismo ir apklausinė
jimo, bet tuo tarpu lenkai baisiųjų žudynių dar nekelia. 
Lenkai turi surinkę informacinę medžiagą apie beginklių 
lenkų žudymą. Jie turi žmonių vardus ir Sovietų valdžios 
žudikų įsakymus. Jie yra įsitikinę, kad tai buvo ne vokie
čių, bet rusų čekistų darbas, bet iki šio meto jie abejo
jančia tyla priėmė melagingus rusų tvirtinimus. Bet tai 
nereiškia, kad bent vienas lenkas tikėtų Sovietų parei
gūnu tvirtinimais.

Komunistų vadas Kania iškėlė visiems lenkams rū
pimus klausimus. Bet lenkai žino, kad Sovietų karo jėgų

Austė Pečiūraitė - burtininkė menuose

imti keturi šios organizacijos nariai. Jiems pradėtas tar- okupacija būtų dar skaudesnė, negu Kanios iškelti klau-
dymas ir užvesta byla. Liudininkų parodymai siekia toli- simai. Jie yra pasiruošę kovoti prieš Sovietų invaziją.

Austė gimė Detroite Jūratės 
ir Liongino Pečiūrų šeimoje, kai 
jie persikėlė iš Vokietijos į Ame
riką. Pirmagimė trijų dukterų 
šeimoje, kurioje vaikai iš pra
džių išmoko lietuviškai, o lik 
vėliau angliškai ne tik kalbėli, 
bet ir galvoti. Mat, Pečiūrų šei
ma yra labai giliai lietuviška — 
Austė girdėjo lietuviškas pasa
kas ir damas. O mūsų fokloris- 
tinė kultūra, yra kitokia, negu 
Vakarų — joje stiprūs kolekty
vinės burtiniškos kultūros vėjai, 
kuriems, pavyzdžiui, pasidavė 
M. K. Čiurlionis, sukurdamas 
taip vadinamame vakarietiška
me jaunystės stiliuje Vakaruose 
n unatytą užburtą pasaulį. M. K. 
Čiurlionis pažino Vakarų logiką 
menuose, bet jis ją panaudojo 
savo vidiniam pasauliui išreikš^ 
ti, bet ne jį sukurti. Įdomu, kad- 
Michelangelo' Palionį, italas ba
rokinis dailininkas, tapydamas 
didžiulius paveikslus Pažaislio, 
vienuolyne, tapo žaismingesnių 
ir pąslatpingesnlt negu Italijoje, 
nes susidūrė su lietuvių liaudies 
menu. Tas pats Įvyko su Gaili 
ir Peretti Vilniuje.

Detroite Austė ėjo i lietuvis^ 
ką šeštadieninę mokyklą ir prieš 
gerą dešimtmetį statė lietuviš
kus vaidinimus, sukurdama 
jiems ir dekoracijas, ir drabu
žius. Vėliau studijavo dailę Fila
delfijoje, o dailės magistro, 
laipsnį gavo iš Chicągos meno 
instituto prieš penkmetį. Kurį

• ūžia įjirtfi-
Aną dieną Ann Arbore biblio- 

I tekoje sutikau Austę. Vėl atsi- 
j tiktinai. Ji buvo atvykus iš New 
j Yorko aplankyti tėvus. Ann Ar- 
1 bore knaipėje kalbėjom iki knai- 
1 i>ės uždarymo.
į Austė vėl sugrįžo į teatrą, štai
• šio mėnesio 15 dieną Greenwich 
i Village New Yorke Cococello 
i klube, 150 Mercer, įvyksta jos 
I parašytas, dekoruotas, režisuo- 
i tas vaidinimas Melody Voices 
.Tail! Tai tik pradžia. Bandys 
Į mažuose teatruose, o vėliau bus 
j einama j platesnius vandenis.

Ką reiškia tas pavadinimas? 
j Melodija. Suprantamas dalykas.
• Balsai. Vėl suprantama. Uode
ga. Kodėl? Mat, anglu kalba pa
saka ir uodega išsitaria taip pat. 
O vaid.nime yra katinai, štai čia 
yra surrealįzmąs ir poetinis iš
radingumas.

i Aš skatinu Austę išleisti lietu
viškos poezijc's knygą. Taip pat 
ją dekoruoti. Tai būtų visai 
naujas dalykas. Tai būtų kažkas 

[ panašaus į M. K. Čiurlionį. Tai 
būtų menų apjungimas.

Mūsų lietuviai poetai nėra 
vaizdiniai išprusę. Beje, geri dai
lininkai bendradarbiavo su ge-
rais poetais. Dalia įdėjo savo 
širdį, iliustruodama Algimanto 
Mackaus poezijos rinkinius. Po-

laiką dirbo V aleškos meno stu- į mirtinis Mackaus rinkinys iliust- 
dijoje Clncagoje. Spausdino į ruoįas Dalios skausmu,
poeziją, prozą, ir straipsnius lie- j Tačiau tai buvo’ du žmonės, 
tuvių spaudoje. : Austė būtų viena.

1979 metų rudeni Chicągos
Najncy Lurie galerijoje įvyko 
jos paroda. Keliaudamas iš Dėt-1 
roilo į Los Angeles skaityti pa-

tuvių spaudoje.

Aš turiu sau pasidaręs skir
tumą tarp prozos ir poezijos. 

! Pirma veikią per veiksmsžo-
skaitą chemikų suvažiavime, 
stabtelėjau Chicagoje ir klajo
jau miesto centre. Ir štai sutin
ku Austę ir Jūratę, skubančias 
su parodos parengiamais dar
bais. Prisijungiau prie jų, ieš
kant mieste apšvietimo prožek
torių. Vakare žvelgiu į paveiks
lus ir negaliu atsistebėti. Pabė
gę katinai, tik žiba jų fosfori
nės uodegos. Laumės ir paukš
čiai. Stipri ir aiški piešimo linija 
ir- drąsi vaizduotė, žmonės bėgą 
iš ’ galerijos pamatyti pravažiuo
jančio . popiežiaus, bet aš lieku 

•galerijoje, užburtas Austės pa- 
, šaulio.

’ Jos paroda. Chicagoje buvo 
tikras pasisekimas. O. sekančiais 
metais Hamilton galerijoje ant 
57-tos gatvės Mąnhattane Austė 
tampa nauja meno žvaigžde. Ji 
dabar yra atstovaujama šios ga
lerijos per. visą pasaulį, šiais 
metais vėl buvo jos parodą 
Hamilton .galerijoje. \

Kodėl Austė išsiskiria iš tūks
tančių dailininkų? Todėl, kad ji 
yra skirtinga, o tas skirtingu
mas ateina iš jos gilių lietuviškų 
folkloristinių pradų. Techniškų 
įmantrybių aplinkoje Austė au-

džiųs. Poezija yra daiktavar 
džiai. Daiktavardis gali būti ir 
vaizdas. Arba garsas. Veiksma
žodžiai yra sąvokosir logika.

Šiandien net lietuvių poetų 
tarpe mada yra tapti prozai
kais. Tai nėra tikra poezija. 
Ar tuomet ne geriau rašyti 
straipsnius? Tačiau tokia yra 
laiko dvasia. Praeitą savaitę 
Anne Waldman garsiausia 
amerikietė poetė šiuo', metu, 

- man sakė, jog poezijos užda
vinys yra protestuoti prieš pa
saulio neteisybes.

Kuriam laikui pamirškim 
politiką ir logiką, ir pažvelkim 

: į senovės burtų pasaulį. Man 
regis, kad Austė Pečiūraitė at
rado to pasaulio raktą ir mes 
turim ją skatinti mums atverti 
jį visose jo lietuviškose varso
se Ąustė Pečiūraitė vra mūsų 
burtininkė menuose.

Saulius Šimoliūnas

— Irano prezidentas Bani 
Sądr išvažiavo i Irano vakaru 
provinciją, nes sostinėje jis sau
giai nesijaučia. Parlamentui pa
siūlyta atiduoti jį teismui.

PlRkllw jAV TAUPYK BONU*

STEPONAS KAIBYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO 
SĄJŪDIS v

(Tęsinvsl

Varpininkai vis dar laukė iš naujai gimu
sios partijos, kad ji atlietuvintų Lietuvos miestų 
darbininkus. Ir kai vėlesniais metais darbininkų 
sąjūdis, tos pačios partijos žadinamas, iš miestų 
ėmė persimesti į lietuviškąjį kaimą, iki tol glau
dūs varpininkų ir socialdemokratų santykiai pra
dėjo atvesti iki atvirų susikirtimų. Dėl varpinin
kų pirmoji tam priežastis buvo tautinės vienybės 
ardymas, bet už vienybės šūkio droviai slėpėsi už
gauti ūkininko interesai.

Net tie “Varpo” bendradarbiai, kurie apy- 
dažniai jame rašė apie socializmą ir darbininkų 
reikalus, buvo kabinetiniai socialistai. Jų socia
lizmas bent tuo tarpu buvo sau sociahzmas. ir 
nesimatė, kad betkas jų būtų pasiruošęs darbi
ninkams padėti. Darbininkai nebuvo vertinami ir 
kaip reali jėga kovoje už krašto šviesesnę ateitį. 
Ir tik 1902 metais, kai jau antri metai ėjo “Darbi
ninkų Balsas”, “Varpo” 7-am numery Jonas Bar- 
-lyla (Jonas Biliūnas) rašė: “Ant sodžiaus ir 
miešti o rbininkų mes mažiau atydos kreipeme. 
Mes noriai suemame su dvarponiais ir tarp jų va
rome agitaciją; duodame skaityti knygutes ūki
ninkams ir jų vaikams, labiausia pasiturintiems 

ekonomiškai. Bet su tais darbinnkais, kurie pas 
anuos tarnauja, mes dar mažai susieiname, neno
riai kalbame, tur būt dėl to, kad nepagadintume 
savo renome. Bet kurie iš jų labiausiai tinka ir 

į naudingi tautiškai - demokratiškam Lietuvos ju
dėjimui?”

Ir šį kartą Barzdylos šauta pro šalį.
“VARPAS” IR KUNIGAI *

Nėra jokių abejojimų, kad pradėjęs eiti “Var
pas” nuoširdžiai norėjo sutelkti savo darbui vi
sus inteligentus lietuvius, nemaža vilčių dėdamas 

! ir į jaunuosius kunigus. Dėl klebonų ir “Varpas” 
. neturėjo iliuzijų: kun. Burba buvo tuomet ba1 ą 
, varna.

Pretenduodamas į kunigų ja io bendradar
biavimą bei jų paramą, “Varpas” buvo nusistatęs 
tikėjimo atveju laikytis teigiamai. Jam lietuvis įr 
katalikas buvo tas pats; katalikybės gynimas 
prieš caro valdžios pravoslavinimo pastangas bų- 

įVO “Varpui” vienodas su “lietuvystės” gynimu, 
'nes jam buvo aišku, kadx nustojęs būti kataliku 
I lietuvis, nustos buvęs įr lietuviu. Ir dėl to “Var
pas” nuo pirmųjų numerių ir visais sekančiais 
metais nepraleido nereagavęs nei i vieną įvyk}, 
kai caro valdžia šiokiu ar tokiu būdu siaurino ką- 
talikų teises, skriaudė kunigus, kėsinosi prieš ka
talikų bažnyčias, per cerkvines pradžios mokyk
las bandė sau saimėti vaikus lietuvius ir ypač 
energingai puolė “graždankos” pritaikymą lietu
viškam raštui, kartu ir kataliko maldaknygei.

( “Varpo” energinga polemika su šovinistiškai-or- 
| todoksiška rusų spauda, visą laiką nuosekliai va
roma, galėjo dažną įtikinti, kad varpininkai buvo 
bent lygiai uolūs katalikybės gynėjai, kaip pati 
tuometinė “Apžvalga”. Ir jei “Varpui” tekdavo 
pasisakyti dėl Amerikoj tuomet vykusios audrin
gos kovos tarp J. Šliūpo bei Demskio iš vienos 
pusės, ir kun. Burbos ir jo palydovų iš antrosios, 
“Varpas” greičiau buvo linkęs palaikyti ‘‘burbi- 
ninkus” prieš “šliūpininkųs”. 1891 metų “Varpo” 

,Nr. 2 vedamasis “Mūsų užduotė”, polemizuoda- 
. mas su “drąugelka” “Apžvalga”, kategoriškai pa- 
Įsisako.: “Mūsų eilėse šiandien negali būti priešgi- 
|nų, nes ir svietiškų inteligentų, ir brolių dvasiš- 
*kių vienoki siekiai ir rūpesčiai: gelbėti skirtybę 
[lietuvių; t.y. kova už jų papročius, būdą ir tikėji- 
mą. Be kalbos nebus tikėjimo, be tikėjimo pražu
dysime kalbą ir tautišką skirtybę”.

Už visą savo palankumą katalikybei, kartu 
ir kunigams, varpininkai reikalavo nedaug: są
žinės laisvės ir sau; laisvės tikėti, kaip kam rei
kia, paliekant religinių įsitikinimų klausimą as
mens reikalu, ir santykiuose tarp žmonių vado
vautis nuoširdžios tolerancijos pradu. Tai varpi- 

! ninkama buvo būtina, nes, daugiausia baigę aukš
tąjį mokslą Rusijos universitetuose, buvo “prara
dę tikrąjį katalikišką tikėjimą”, kaip jis buvo dar 
labai primityviai skelbiamas iš sakyklos, ir reli
ginį klausimą sprendė kas sau.

Nebuvo sunku iš anksto numatyti, kad drau- 
' gingas varpininkų nusistatymas katalikybei ne

, tik mūsų kunigų nepatenkins, bet juos vers žiū
rėti į inteligentą su dideliu įtarimu. Visiško pa- 

jsitikėjimo būtina sąlyga buvo, kad inteligentas 
būtų praktikuojantis katalikas. Katalikų bažny
čia ir Lietuvoj, būdama neginčijamų tiesų skel
bėja, įprato įsakinėti, o ne derėtis ir eiti į betko- 
kius kompromisus. Kunigai buvo identifikuojami 
su tikyba, ir kas drįso paliesti kunigą, tas lietė 
religiją ir virto jos priešu. Nereikėjo ilgai laukti, 
kad kunigų opus, kad ir tuo tarpu slepiamas ne
pasitikėjimas varpininkais išeitų viešumon. “Var
pąs” pirmųjų metų 5.-am numerų-je išspausdino, 
kaip jau esu minėjęs, korespondenciją iš Buenos 
■Aires apie kunigą Castro Rodrigez, kuris, metęs 
kunigystę, vedė, vėliau su žmona išsiskyrė, vys- 
kupo buvo vėl grąžintas į kunigus ir jau po to už- 

Įmušė savo žmoną ir dukterį. Tokį kriminalinį ti
pą kcrespondentas pavadino šunigu. Bet korcs- 

‘ pondencijos užteko, kad “Varpo” .jau 9-am nume- 
; ry laikraščio redaktorius paskelbtų Pr. Vytauto 
'piktą laišką, iš esmės gynusio sutanos neliečia
mybę. ’

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJI’-NOS'*
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ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietaia 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psL, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI I
5421 So. Mozart Avenue, 1

Chicago, IL 60632 :
>5eX KeXXsXX<XX<XXeXXC<XfXXC<>>X>>X »XX4X X>X>» !<£•

’ . . . I

Ar mokame past- > 
juokti? i 

i

Pastaruoju laiku Čikagoje bu
vo pastatytas naujausias A. Gus 
taičio veikalas — tragikomedija 
“Mėnulio užtemimas”. Ta pro
ga “Draugas” buvo atspausdinęs 
pokalbį su autorium. Į klausimą, 
ar lietuvis gali ir moka nuošir
džiai pasijuokti ne tik išeivijo
je, bet ir tėvynėje, — A. Gustai-; 
tis atsakė:

i
— Kodėl ne? Kaip ir kiekvie-? 

nas k’tas, kuris tūri savus ar ge- Į 
rai pagamintus dirbtinius dan-Į 
tis, gali dąžniaun arba rečiau»

>K PA(iL V. DARGhs 
GYDYTOJA* <R CHIRURGAS 

hvbtvF C w^*a S^VwTkltV teJ 1ft ■ L.®» 
Medicines 4irekterim 

m S Henbeu* WM Westchester, iL 
MJLANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kar antra Mtadienj 8—3 vU. 
Tel.: 5*2-2727 arba 562-272?

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

261» W. 71st St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko ?kinius 

ir “contact lenses”.

Or. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, rŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vai. vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telsL: 448-5545

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS 

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL A VĖL 
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tek (813) 321-4200

nuoširdžiai pasijuokti. Lietuvis 
yra tik daug sunkiau prajuoki
namas. Iš ko amerikietis iki au-! 
sų išsišiepęs kvatojasi,* mūsiškis? 
dar tik skeptiškai nusišypso. Be 
to, prieš juokdamasis, jis kartais} 
dar apsidairo patikrinti, ar jau J 
ir kiti juokiasi. Matyt, dėl atsar-} 
gurno, kad nepasirodytų “nerim- į 
tas” ir nesusikompromituotų tau S 
tos akyse, ypač jeigu eina ko
kias “vadovaujamas pareigas”. 
Ir net nuostabu. Nors tikrasis lie 
tu viskas teatras yra gimęs su ko -1 
mediją “Amerika pirtyje”, hu
moro ar satyros žanras mūsų 
“kultūringų” tautiečių galvoje 
vis tiek liko kažkoks pamestinu 
kas, kai Vakaruose jis yra užval 
dęs sales ir televiziją, o Ameri
koje Bob Hope geria su prezi-Į 
dentais prie to pat stalo ir iš tos j 
pačios bonkbs įpilamą šampaną.?

Na, o kaip visi žinome, ir 
okup. Lietuvoje dar nėra už
drausta rašyti ar vaidinti kome
dijas ir juoktis. Ten šiandien yra 
išaugusių net daugiau ir talen

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

i

i
Apdraustas perkraustymat 

iš įvairiŲ atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Ttl. 376-1882 arba 376-5996

■4

i

SOPHIE BARČUS i

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ , , 
Visos programos is WOPA, 

1490 klL AM.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet. Šeštadieniais ir sekma 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto

Vedėja — Aldona Daukus 
Telaf.: HEmiock 4-2413

*159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

a “Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZOžlONYTt 

Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

SL Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

MEDICINA POLITINIAMS TIKSLAMS
Ba:anPž;o 19 d. “The Obser

ve-’ lak'ainyje P. Reddaway ke
lia kkmsmą. ar bus kada atsi
kratyta Pasaulio Psichiatrų Są
jungoj (WPA) sovietiniais K- 
TB psich ąriąis.

Daužau kaip dešimt metų 
^augelio kraštų daktarų ir hu
manistų grupės reiškia Sov. Ru- 
’iia; protestus dėl psichiatrijos 
-jonaudoumo politiniams tiks- 
,'vms. o 1977 m. pati WPA krei- 

i sovietus tai sustabdyti. 
Toks nuolatinis spaudimas davė

specialią, 1077 m. sudaryta, tiems 
rękaląmj tirti WPA komisija. 
Tree ą: 1080 m. vasario męn. ir 
1961 m- vasario mėn. laikotarpy, 
KGB Maskvoj suėmė visus šešis 
Darbo komisijos narius, peikiau 
šučius Heįs’nkio nutarimų vyk 
dyrno priežiūros grupei, kurie 
reiškė nuolatinius protestus.

Iš viso užregistruok" apie 501) 
tokio “gydymo” atsitikimų. Dar 
bo komisijos psichiatrai, Aleksan 
•iras Vdlošanov’č ir Anatolijus 
Kariagin (suimtas vasario mėn.),

tu š:ek tiek vaisių: buvo išleisti 
psichiatriniu ligoninių kai ku- 

je plačiau žinomi ąsmęnys, 
avz.. Leon d Pliuše paleistas, bet 
Atremtas į užsienį. Tačiau to ma 
<a. Reikia ieškoti kitų kelių ir 
"Varesnių priemonių-

Paskutiniu laiku vis daugiau 
">as girsta balsų, reikalaujančių 
^:lalirtį rusų psichiatrus iš 
WPA. O tai daryti verčia trys 
'varbiausios priežastys. Pirma: 
oraktiką suėmimų sveikų disi
dentu ir uždarymas į psįchiari- 
nes ligonines vis dar vykdoma. 
Antra: Sovietų Psichiatrų Drau 
^ija atsisakė bendradarbiauti su

in^esnių šio linksmojo meno 
’:ūrė:ų. regu jų buvo nepriklau- 
^mybės laikais. Yra net ir daug 

’ ūrybinės laisvės: juoktis iš par 
’■ijes ir režimo priešininkų ir tų, 
’-ų~iucs mes čia apraudamę, o 

tuos, iš kurių mes čia 
juokiamės ar net juos prakeikia
me. ..

(Iš Eur. Lietuvio)

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINT

Aikštės automobiliams pastatyti

ištyrė daugiau kaip 50 paleistų 
:Š tokių kalėjimų — ligoninių 
disidentų ir padarė savo išvadas: 
visi jie buvo sveiki, nė vienam 
nereikėja ligoninės gydymo. (Dr. 
Koriagino, kuris laukia teismo, 
Lancet medicinos žurnale at- 
spausdntas apie, tai ilgas straips
nis, kuris Vakaruose sukėlė pa- 
sp’k t in imą).

Verta-paminėti dar du atve
jus: pirmasis 43 m. angliakasio 
Aleksiejaus Nikitino, kuris bu
vo kelis kartus suimtas ir laiko
mas psichiatrinėje ligoninėje už 
bandymą įsteigti nepriklausomą 
uniją; antrasis — Viktoro Ryžo- 
vo. Davydovo iš Kuibyševo, ku
ns suimtas ir uždarytas ligoni
nėj už žmogaus teisių propoga- 
vimą studentų tarpe. Ryžovas 
pats kreipėsi į Darbo Komisiją, 
įrašydamas ištirti sveikatą. Dar 
Vološariovič pripažino jį sveiku 
ir atsakingu už savo veiksmus. 
Tačiau Maskvos Serbskio insti
tuto psichiatrai prieš tai buvo 
nustatę “lėtą’ šizofreniją”, — li
gą, Vakaruose visiškai nežino
mą Kai Ryžovo žmona Larisa 
lankė jį Kazanės kalėjime — li
goninėje. sužinojo apie jo “gyr 
dymą”. Prievarta gaudavo 30 
stiprių “Mažep til” tablečių', ku- 
rois jo nesveikiems inkstams da
rė dar didesnę žalą ir kėlė 
skausmus. Pagaliau, nustojęs 
daug svorio, pasiskundė dakta- 
"ui. kuris tik padidino tablečių 
skaičių ir paaiškino: eMęs turim 
savo gydymo metodus.” Lapkri
čio mėn. Ryžov iškeltas į Bla- 
goveščenško kalėjmą prie Ra
miojo vandenyno. Jo žmona

Camp-Out Cuisine ---
One Dish Makes It Easy

PATS SKAITYK IR DAR Kl-
TL'S FAKAGINK SKAITYTI į

^NAUJIENOS" |

For cool kitchen cookery, 
or campsite convenience, 
there’s no need to defrost fro
zen Cod, Ocean Perch, Pollock 
or Fiounder/Sole fillets . . . 
and often you can have an 
entree or a whole meal on 
the table in 15 or 20 minutes.

Ingenious “Pot-a-Stew” 
for instance, simmers frozen 
fish fillets and a variety of 
summer vegetables in canned 
chicken broth. Not really a 
recipe, it’s a whole different 
way to prepare frozen fish.

With North Atlantic fillets 
available year round and the 
bounty of each season — and 
that of the American super
market ~- the variations on 
this simple dish are almost 
infinite.

Even easier to prepare is a 
one pound package of fish 
broiled from frozen to ready- 
to-aerve in only 15 to 17 min
utes. Place the low fat, high 
protein fillets about 7 inches 
below the broiler and baste 
often with lemon butter. . . 
no need to turn. Slice cross
wise into four servings and 
count about 100 calories for 
each. Usually one pound of 
fish will serve four, but when 
it’s barbecue time — better 
count on one-half pound per 
person.

Indoors or out, you’ll finii 
preparation fast and easy and 
the choice of cooking methods 
wide.

Campfire Tot-A-Stew*
1 can (46 oz.) chicken 

broth
3 cans ( 10-3/4 ox.) cream

of shrimp soup
♦ lb.frozen North Atlantia 

Cod, Pollock, Perch 
or Sole fillets

1 onion sliced
1 teaspoon salt
1 teaspoon savory
4 ears corn cut in thirds

or 1 can (12 oz j coęn
1 can {15 ox) baby

1 oan (1 lb.) tomato
wedges or 2 fresh 
tomatoes cut in wedfet

2 large green peppers cut
in 1* pieces *

.Combine chicken broth and 
cream of shrimp soup hx 5 qk 
Dutch Oven or large camp 
cook-kettle. Bring to boil, then 
reduce beat and add frozen 
fish, sliced onion, aaH and 
savory. Cook, covered, over 
low heat until fish defrosts 
(approx. 4-6 minutes). Sepa
rate fillets with a fork and 
break into large pieces. Add 
remaining vegetables, cover 
and cqok another 6 to 8 min
utes or uritil corn b tender. 
To serve, remove vegetables 
from broth with slotted spoon 
and ladle broth into individual 
cups. Or serve fish , vegetables 
and soup together in large 
soup bowls. Makes 8 servings.

l

prašo draugų pagalbos.
Ii anksto ^4vo ąunutyta, kad 

Sovietai neieią Pasaulinei Psi
chiatrų Sąjungai pačiai tą rei- 

irti. Serbskio instituto ve- 
prof. Georgy Morozov, 

šy to,as daugeliu suktas- į 
pranešimų apie disidentų 
ilą, yra didelis draugas 
viršininko Jufijąuę An- 

vq. Kitas specialistas, dr. 
Andriejus Snežnev»»ky, taip įsi- 
gilmęą į politinę psichiatriką, 
kad geriau pasirinko atsistaty
dinimą iš Britų karališkojo ko
ledžo garbės narių, negu ginti ] 
lo koledžo kaltipimu. Nuolati-J 
nis ambasadorius užsienio kon
ferencijose, prof. Marat Varta- 
niaų, jau pasižymėjęs nuolati
niais kaltinimų atmetimais. (Jis 
vėl paskirtas dalyvauti tarp-) 
tautiniam psichiatrų kongresui 
Sioękolme birželio mėn.).

Sovieię Psięliįatrų Draugija 
trugdo Darbo komisijos, ir taip' 
sau navojingą, veikimą, nepa- 
re kšdama jokio protesto dėl sa
vo narių areštu. Trys komisijos 
nariai dr. Leonardas Temiovs- 
kv Viaęesl.ava$ Bakhmin ir 
Aleksandras Podrabinek, jau 
nubausti 3 metams darbo sto
vyklos. Kiti trys Irena Grivni-

hai^ 
aėū J

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago
w 
a

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

ną, Feliksas Serebrov ir dr. Ko- Į 
riagin, suimti ir laukia teismo.! 
Jų nusikaltimai už “priešsovie- 
tįnę agitaciją” sunkesni, ir baus- i 
mė gali siekti iki 12 metų.

Rusų psichiatrų pašalinimo iš 
WPA rezoliucija nebus svarsto
ma iki sekančio pasaulinio kon
greso, kuris įvyks Lisabonoje 
1983 m. Tačiau, jeigu rezoliuci
ja būtų iškelta busimajame 
Stoękholmo kongrese, Maskvai 
padarytų didelių nemalonumų. 
Japonijos ir Švedijos psichiatrų 
draugijos pritarė WPA 1977 jm. 
kaltinimams. Taigi spėjamą, kad 
1983 m. Sovietu ' Psichiatrų 
Draugija bus išmesta. Iki šiol 
nė vieną tąrptautinė mokslinė 
sąjunga nėra pašalinusi sovieti
nių draugijų. Jeigu WPA pada
rytų pradžią, tai gal sovietams 
iškiltų pavojus prarasti atsto
vavimą ir kitose pasaulinėse 
organizacijose, o tai būtų smūgis 
jų prestižui ir ekonominiams 
interesams. Kad taip neįvyktų, 
Sov. Sąjungai belieka viena išei
tis: sustabdyti vis dar vykdo
mąją disidentų kankinimo prak
tiką, pašalinant iš Sovietų Psi
chiatrų Draugijos prof. Moroza- 
vą ir jo bendrininkus.

Susirūpinę tais prospektais, 
sovietai gegužės mėn. pasikvietė 
Maskvon Švedijos busimojo kon
greso prezidentą ir kitus žymes
nius psichiatrus “moksliniam vi
zitui’’.

Neseniai sudarytoji Tarptauti
nė psichiatrijos naudojimo poli
tiniams tikslams tirti sąjunga 
tiki, kad grasinimas pašalinimu 
yra geriausias būdas priversti 
sovietus daryti reformas, šiai 
sąjungai, kurios būstinė Pary
žiuje, iki šiol priklauso Kanada, 
Prancūzija, Olandija, Šveicarija, 
I). Britanija ir V. Vok’etija.

Vienintelis kelias sovietų psi
chiatrams išlikti Pasaulyje Psi
chiatrų Sąjungoj, yra atsisakyti 
tos žiaurios, politiniams tiklams 
naudojamos, psichiatrinės prak
tikos. (Iš Europos Lietuvio)

t Su kroviniu eina, be kro
vinio stovi. (Laikrodis)

know Your heart

HajįHOUR HEAR! FUND

HURYOUR HtART

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

GENIAUSIA IE DIDtlAUSlA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel S27-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Teief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
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AJMULAHSO 
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TURIMI
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE.

P. J. RIDIKAS
*354 bo. HAJuSTtiD STKKKT IbL XAxdj 7*11 LA

BUTKUS - VASAITIS
j 1446 bo. 50th Avė, Cicero, UL TeL: OLympic 2-1003

I PETRAS BIELIŪNAS

| 4348 So, CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

| GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel-: YArds 7*1138 -1131 
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i STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublio 7*1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hill*, HL >74-4411 M
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PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 Sa LITUANICA AVE. TeL: YArda 7-3401
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ČEKOSLOVAKAI SEKS VENGRUS
“Žiūrint j ateitį, mes negulime 

toliau tęsti dabartinės produk 
ci^or struktūros, su perdaug pla
čiu ir sudėtingu pramonėm kom
pleksu. kuris negali ula-kyti ni- 
kalau'amo technologinio ir eko
nominio lygio.” Tokį krašto eko
nominės ateities įvertinimą pa
darė ne koks nors ekonomistas- 
disidentas, bet Lubcmir Strou
gal, č< koslovukų min- 
kas, kalbėdamas park 
Čekoslovakijos Kom. Partijos supr 
kongrese.

Ekonominių reformų reikalavi
mai buvo iškelti 1960 m., kai če 
koslovakija ėmė prarasti savo 
eksporto rinkas pasaulyje. Tai 
atsitiko dėl peidaug ne’anksč:os

to;

n

duo

c su n

tvarkos, kuri varžė pramonėj 
iniciatyvą ir stabdė technologi- 
n.us pakeitimus, reikalingus 
plėsti moderniajai inžinerijai ir 
išlaikyti prekių kokybei.

Ekonomines spaudimas vedė 
prie politinių reformų. Tačiau 
tai, 1968 m. sovietams okupavus 
kraštą, buvo greit sustabdyta ir 
grįžta prie senų metodų, atlei
džiant iš įmonių refermistus 
vadovus.

Šiuo metu čekų ir slovakų gy
venimo lygis yra geras. Mėsos 
vėse daug privačių automobi
lių- o užmiesčiuose pristatyta va
sarnamių, kurie prieinami vi
siems.

Deja, liepto galas čia pat. Pa- j 
mažu gyvenimo tikrovė prade- Į 
dai atverti akis, ir vis daugiau 
ryškėja, kad Čekoslovakija gy
vena sapnų rojuje. Iki tam tik
ro Taipsno, gyvenimo lygis bu
vo dirbtinai išlaikytas, panaudo- I 
jant iš seniau susidariusio kapi
talo' atsargas ir sovietų norą pa
dėti čekoslovakų ekonomijai sub 
sidijuotais energijos eksportais 
ir žaliavomis. Tuo pačiu laiku 
Čekoslovakijos ekonomija vis 
glaudžiau rišama su Rusijos pra 
mone: naujos investacijos krei
piamos į naftos chemiją, sunkią
ją inžineriją ir ypač į branduo
linės inžinerijos pramonę. Pa
grindus tai pramonei sudarė 
Soy. S-gos tiekimas 19 mil. tonų 
naftos, 8 bilijonai kubinių metru 
gamtinių dujų, milžiniškų kie
kių geležies rūdos ir kitų žalia-

sovTtcJ jau nebenori 
dėlių kiek ų pigesne kai- ’ 
■i, ir Čekoslovakija turi 
, kad pigios energijos 
nigėsi, tuo pačiu neeko-1 
vs energ jos ir žaliavų ’ 
mus priva’o būti peržlū-: 
Un- pirm. Strougal pri
kasi čekoslovakų pramo- 
:udoja bevok 50% dau- 
ergijos ir žaliavų, negu

lodernių kraštų. Dėl to 
tema, kodėl naujajame 

ū mo plane kreipiamas ypa 
: dėmesys žaliavų ir ener- 
r upymui. ‘"Mes-turime 2% 

numažinti energijos ir 5% meta
lu sunaudojimą”, sako Strougal. 
Ir tai reikia padaryti pakeliant 
;ki 3.7' / pramonės, produkciją. 
(Praėjus’ame penkmečio plane

Paskutiniu laiku satėlitų kraš
tuose ir Sov. Sąjungoj garsina
mas šūkis: “Svarbiau kokybė, 
negu kiekybė. L. Straugal. žo
džiais: “Sulyginimas mūsų išdir 
binių lygio su pasaulio geriau
siais gaminiais yra svarbiausias 
mūsų pramonės uždavinys”. Ge
resnei kokybei pasiekti ir eks
portams padidinti, reikia pirma 
sustabdyti pramonės negalavi
mus. Statistika rodo, kad 1965 
m. pasaulio prekyboj Čekoslava- 
kijos dalis buvo 1.5%, o dabar 

‘krito iki 0.9%.
Atgavimas pasaulio rinkų tu- 

| ri būti pasiektas kuo mažesnėm 
naujom;investacijom ir didžiau
siu išnaudojimu ir modernizavi
mu esamų:ų • galimybių. ■ Pro
dukcijos racionalizacija ir pase
nusių įmonių likvidavimas, se
kant Vengrijos pavyzdžiu, ini
ciatyvos vadovybėj skatinimas 
ir pačiu darbininku įtraukimas, 
yra svarbieji reikalavimai. Ypač 
išskirtini du sektoriai: mikro- 
elektroninis ir sudėtingųjų che
mikalų. Grūdų importams , nut
raukti, bus skatinamas savaĮ*an-; 
kiškumas žemės ūkyje. H

Šitų visų gerų norų ir planui 
problema yra, kad ir prieš* 1968 
m. panašiai buvo daromaj \ bet 
vėliau centro 
gando atskirų 
iniciatyvos ir 
praradimo.

planuotojai išsi- 
įmonių vadovui 
dalinos kontroles

PASSBOOK 
SAVINGS... 
ths best way tc savvegulariy! s* i/n

di 
Cospaxindsd

our SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

£22 US for

AT OUR 10W RATS

MutualFederal 
Savings and Loan

WEST CSLMAX RO?X» CHICAGO, ILLINOIS 63SC3

SDU^St Mon.Tu».Frl.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBIHISS SINCE 1935
Thur.9-8 Sat. 9-1

------------------------------------------------------------------ ę
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 

susirūpinimų ____ $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 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik$2.00 

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
173, So. HALSTED ST., CHICAGO, IL S060S

Tiems ekonominiams sunku
mams nugalėti, 1960 m. čekoslo- 
vakai turėjo savo kelią. Šiandien, 
kaip ir lenkams, ta problema 
iškyla iš naujo. Ironija yra te, 
kad vengrai, pasinaudoję “Pra
gos pavasariu”, pasekė čekoslo-: 
vakų praskintu taku ir pravedė 
panašias reformas, kurių dėka, 
šiandien Vengrija yra ekonomiš
kai pastoviausia visame sovietų 
bloke.

Kituose kraštuose vidaus eko
nominiu reformų laikinai atsi- 
sakyta ir nutarta importuotis, 
Vakarų kapitalą ir technologi
ją, tuo būdu pravesti moderni
zaciją be didesnių susivaržymų 
ir politinių pertvarkymų. Lenki-' 
ja, kuri labiausiai tikėjosi tuo 
pasinaudoti, įklimpo į didžiau
sias skolas ir ekonominius sun
kumus.

(Iš Eur. Letuvio)

kviečiami visi buvę ir dabar 
esantieji Dainininkų Būrelio na
riai specialiam pasitarimui. i

Tecdora Serapinienė,
Dainininkų Būrelio vadovė.

DARŽELIS VAIKAMS

Onos Vasaros va,"kų aikštelė' 
• š m. birželio 22 dieną pradeda 
: 20 uosius savo darbo metus 
. Marquette Park?, prie C9-tcs ir ■ 
Į California gatvių sankryžos, prie 
Į savo žaliojo namo.

Visi vaikai nuo 3 iki 12 metų 
■amžiaus susirenka nuo 10 vai.
ryto iki 2 vai. popiet. Ižžiugu, 
kad tokioj ilgoj metų eillėj mo
kytojai globoja mūsų jaunimą.

Dr. Ona VaŠkevičiūtė

Paieškojimai

Netnei, Žemi — F*rd«»lmul 
fcBAL ESTATE FOR SALI

_ Himel, žemi — Perdevirwi 
REAL t ST ATI FOR SALI ‘

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MČNESLNLAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ LNFCRMACUŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAŠ, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, UI Tek 847-7747

— Jovita Kerelytė iš Marquet
te Parko baigė biologijos studi- 

lljįį bakalaure laipsniu Loyolos j 
universitete.

Paieškomi VLADAS VENG- 
RYS ir jo žmona MICHALINA, 
kilę iš Jurbarko, buvo Vokietijoj, 
ir ALBERTO VALUNTOS 
šuo, kilusi iš Biržų apskr.

Rašyti:

% Naujienos
1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

se-

BUTŲ NUOMAVIMAS ? J 
S NAMŲ PIRKIMAS ♦ PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

yiSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

S

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130.000.

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo
mi vienetai. Didelis garažas. Mar
quette Parko centre. $75,000.

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
i 50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 
$69,000. ‘

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

SU ŠEIMOS PAGALBA

Nors esu pensininkė, bet pra- 
j ėjusiais metais savo pagalbinia
me ūkyje nupenėjau ir pardaviau 
valstybei keturis bekonus, ne
mažai pieno. Šiemet užsimojusi

ŠIMAITIS REALTY

1300 AM anglų kalba padarys 
pranešimą apie baisiuosius Bir- • 
želio mėn. trėmimus.

Notary Public 

Insurance, Income Tas 

2951 West 63rd Street

Tel. 436-7878 arba 839-5568

Pirkite senoviškai

— Bostono Lituanistinę Mo
kyklą. baigė 5 mokiniai: Rasa- 
Čepaitė, Dalia Ivaškaitė Vytau
tas Jurgėla, Ričardas Lizdenis ' IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
ir Povilas Štuopis. Mokyklos ve- J 
dejas yra Antanas Gustaitis. V. Į 
Jurgėla gavo' mokyt. Algio Ma- ! 
kaičio fondo piniginę dovaną.

— šiandien, penktadienį, 5:15 į 
vai. popiet kun. J. Prunskis per 
WTAQ radijostotį — banga,

j parduoti dar daugiau.
Gerai, kad įdirbti sodybini 

sklypą, aprūpinti karvę pašarais 
padeda kolūkis. Talkininkauja

— Lietuvią Tauragės klubo vaikai, žentas, marti. Kai šeima 
pusmetinis nariu susirinkimas padeda, suspėjo ne tik auginti Į.
įvyks birželio 28 d. 2 vai. popiet' ir prižiūrėti savo gyvulius, bet © 2 bul^ mūrinis naraas> nauJas 

j šauliu namuose, 2417 W. 43rd i ir nuravėti daugiau kaip 30 arųj3^ ? Porčia1;. Modernusra- 
Street. Nariai prašomi dalyvauti, i cukriniu runkeliu kolūkio lau-■ b!a^or^aij Sazo S1
Po susirinkimo bus vaišės. V-ba! kuose. ‘ j į "^ette Parke. Sena kaina $o2,000

Mano požiūriu, ir kiti apylin
kės gyventojai, pasitelkę vai
kus, kitus šeimos narius, sody- 

j biniuose ūkiuose galėtų nupenėti
— Juozo Kapačinsko atsimi- į ir parduoti daugiau gyvulių,

o j pjenOi jjiįų produktų. Pasipildy-

— Bridgeporto restoranui rei
kalinga virtuvės darbininkė. 
Skambinti 326-2761.

— A. Senkus išrinktas Toronto-’ 
Lietuvių Namų pirmininku, V. 
Dauginis —.vicepirm., J. Sli-/gijos 1979 m. leidinys. Gausiai!

, vinskas — ižd.,- T. Stanulis —.iliustruotas nuotraukomis, 216; 
sekr., S. Kuzmas, M. Yčas ir B.
Jackus — pastatų atnaujinimui 
ir pataisymui, O. Delkus ir E. 
Birgiolas — naujai statybai, 
Bedarfienė — ryšiams su visuo
mene, J. Varanavičius —infor
macijai. LN vedėju yra A. Vai
čiūnas. •

■ — Vilnzaus Krašto Lietukų 
Sąjungos suvažiavimas įvyks 
birželio 27 d. 12 vai. Česnulių so
dyboje, Paris, Ont.

— Kanadoje įsteigtas kun. Pet 
ro Ažubalio stipendijų fondas. 
Jo mirties metinė sukaktis bu
vo paminėta birželio 13 d. Mis- 
sisaugoje.

— Kanados lietuvių jaunimo 
stovykla įvyks rugpjūčio 16-23 
d. Ukrainiečiu stovyklavietėje 
prie Edmontono. Jai vadovaus 
sės. M. Igne, Arūnas Čiuberkis. 
•Vida Petrašiūnaitė, Snieguolė 
Underyte ir Rita Rudaitytė.

nimai Spaudos Baruose, Chica

* 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

gos Lietuvių Literatūros Drau- į tų šeimos pajamos, vaikai butų 8 Statybai gražus sklypas

psl.; kaina $7, gaunamas Naų 
j ienose.

geriau pratinami prie svarbaus 
ir garbingo žemės darbo, nauda 
būtų visuomenei.

(Pr.) i

(R) LB DAINININKŲ BŪRE
LIS NEATOSTOGAUS

O. Šukvietienė ;
Kapsuko rajono Balsupių 

kaimo gyventoja-

Marquette Parke.

VALDIS REALTY
2614 W. 69th St.

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

— Aš visados sunkiausią die- Prašom palikti savo telefono nu- 
Birželio 14 I■ ir T. Serapinų! nos darbą 

hute susirinko entuziastų kultu- • ryčius... 
rininkų būrelis. Nors diena buvo [ 
karšta ir drėgna, bet oro saly- i 
gos netrukdė susirinkusiems ap
tarti ateities veiklos planus.

Nutarta per vasarą neatosto
gauti, bet padirbėti, kad rudenį, 
orui atšalus, būtų galima su 
nauja programa pasirodyti, ir 
atšvęsti Dainininkų Būrelio gy
vavimo penkmetį.

Tą pačią birželio 14 d. įvyko 
ir draminio veikald, skirto penk
mečio minėjimo proga suvai
dinti, pirmoji repeticija — skai
tymas.

Būsimo penkmečio minėjimo 
reikalu netolimoj ateity bus

atlieku prieš pus- merį automatiniame aparate.

— O kas
— Išlipu

tas per darbas? 
iš lovos.

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniu sklypai pard.

ENERGY 
WISE m

DĖMESIO
62-80 METŲ AMz. VAIRUOTOJAI
Tiktai S120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

Tel. 523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. * Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kadzie Avenue 

Tel. 776-8505

ARVYDASKTELA■ 
557-S. Talrndn Avenue1

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymai 
2646 West 89th Street 
Tel. REaublk 7-1941

FOR SALE 2 GRAVE LOT, 
Lithuanian National Cemetery, 
Block 5, Row E, Grave Space 
82-84. Priced to sell — $500.00.

Call after 6:00 P.M. 
812-4095

Siuntiniai į Lietuva 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5930

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

T A F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line for $25. 
If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install .complete bathrooms 

and basements.
523-1962

M. i I M K U S

NeUry Public 
INCOME TAX SERV1C1

4259 S. Applewood. T»L 254-7455 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė! pri- 

iymai ir krioki blanke L

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia Ir turtingiausia lietuviu tratemallnė or- 

dnisacija. lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus-

SLA — atlieka kultūrinius darbus. gelbsdJ tr kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA —išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MTLUONUS doleril 
apdraudu savo nariams.

ST A — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SŪA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugo gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, aiekiančiarE 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiaL

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudoa sumą temoka tik $3.00 metanu.

ŠIA — kuopu Yy^a visose lietuviu kolonijose. Kreipkitėi
1 ravo apylinkės SLA kuopy veikėjui jie Jums 
mielai pagelbės į SLA jsirašytL

Galite kreiptis ir tiestai 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N^r York, N. Y. 10001

3t7 W. 3OU St.
TaL (1U)

Change the oil and ' 
filters evary 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be & Bom Loseri

RENTING IN GENERAL
N n o m o s

NEBRANGIAI I š N U OMO JA-.
MAS švarus 5 kambariu butas i I 
su baldais ar be baldų, antrame, 
aukšte. 1914 S. Canalport.

Telefonuoti 243-4733

HOME REMODELING
Drywall Taping, Finishing & Paint
ing - Heating - Air Conditioning 
Plumbing - Roofing - Aluminum 
Siding - Cement Work - Carpentry 

Porches - Fireplaces 
ART FISHER CONSTRUCTION

374-5312 Chgo. & Suburbs 
If no ans. — 374-5355

GAMINU TARKAS BUL
VĖMS TARKUOTI.

Paskambinti WA 5-4878

ĮHOME0WNtRSPQ>LlČY|
>. zxpoli*. Agent 
S1C8 y3 'ft. 95th St 
Evarg. Perk, 111. 
40642, J 424 *654

AVELAR REFRIGERATION, AIR 
CONDITION. & HEATING SERV.

CITY WIDE SERVICE 
Residential & Commercial

Air Conditioning Sale & Service 
Installation - Fast Service 
1750 W. 35th — 254-6133 

24 Hours •— 225-0838

RICHARD & ASSOCIATES
Additions - Kitchens 

Rec. rooms - Skylights 
Barn and sheds - Siding 

Garages - Decks 
Also int/ext paint & staining.

VISA & M.C. ACCEPTED 
864-6070 Free EsL 636-7099

PATS SKAFFYK IR DAR KI

TUS PARAGINK SKAITYTI

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS

Į Slate,Farm Fįe

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St 
Darbo vaL: nuo 9 ryto iki 7 rak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbi valandos: nuo 9 vaL ryta 
Iki 6 vaL vak. SeXtadienj nuo 

0 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TU. 776-5162 arba 776-5161
2649 We»t 63rd Street

Chlc*<o, n. 60621

6 Naujienos, Chicago, 8, Di. Friday, June 19, 1981




