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L K KALĖJIMO KUBIEČIUS
f- ĮSAKYMAS SUKĖLĖ KAI KURIAS KOMPLIKACIJAS

■. ATLANTA, r Georgia. — JAV 
Apygardos teismo teisėjas Mar
vin H. Shoob trečiadienį įsakė 
išleisti iš Atlantos federalinio ka
lėjimo 365 kubiečius pabėgėlius. 
Jie išbuvo virš metų kalėjime, 
nepadarę jokių nusikaltimo Ame 
rikėje.' Jų paleidimas' yra'neati
dėliotinas.. Taip .pat jis įsakė ad- 
ininistraėijai nesiųsti atgal į-Ku
bą 1,817 pabėgėlių kubiečių, kol 
nebus apsvarstytas jų aziliaus 
teisių -prašymas, jie įtariami Ku
boje padarytais kriminaliniais 
nusikaltimais ir dabar yra JAV 
federaliniuQse 'kalėjimuose.1 Ap
klausinėjimai prasidės rugpiūčio 
28 dieną. Buvo manoma juos de- 
portuo'ti atgal-į Kubą, jeigu tik 
Fidel Castro pakeistų savo nuo
monę ir juos priimtų.1 < - ;-

•’ Tačiau Teisingumo departa
mento kalbėtojas Art Brill pa
reiškė, kad administracija teisė
jo Shoob nutarimą; bei įsakymą 
apėliudS,- nes turimą 'duomenų, 
kad tarp kubiečių, laikomų kalė
jimuose, yra- sunkių nusikalti- 
irių kriminalistų. Jei Sprendimas 
nebus pakeistas, tai 90 kubiečių, 
kalėjusių 14 mėnesių-, bus_išleisti 
tuojau, galim ai; nęU, penktadie
nį, atlikūs^ mediėmiŠkąAąpžiūrą 
ir paruošus kelionėj Holramen- 
tus. Vtsil j te .turi gtmb^. Ame- 
rikoję;:AiU‘-
* ^Blogiau 'sū tei^jolpžak'ydais/iš
leisti 365 kubiniais. Jie Ret-urį 
giminių. Amėirįkč'je -ir bus TšieHr 
džiami grųpęmis,-. jei’, tik JEĄY 
Katalikų* konfėren.cija< parūpins 
darbo ir.būto’ garantijas 24 miesi 
tuose. Galutinai tai ! gali įvykti 
tik rugsėjo ivįdiiryje. Tačiau čia 
dalykai komplikuojasi: JAV -’te 
planuoja .šiam dalykui- gayiF<pi- 
nigų iš Valstybės.departamento, 
bet generalinio' prokuroro padė
jėjas Robert Castėllani pareiškė, 
kad’. Teisingumo' departamentas 
įsakė visoms federalinėms insti
tucijoms,'-; jog sumos gali būti 
teikiamos "Tremtiniams, atliku- 
sieihs visuš imigracijos forma
lumus. Joks kubietis į šią kate
goriją neįeina.

Akivaizdoje visų doumenų, 
teisėjas Shoob pareiškė, kad jis 
planuoja nustatyti įvairias ku
biečių kalinių kategorijas ir pa
gal tai nuspręsti jų paleidimą.

—• Pasaulio Bankas paskęlb’4, 
kad Amerika ir toliau laimima 
viena, turtingiausių valstybių, 
tačiau pagal kiekvieno gyvento
jo pajamas-Amerika yra ketvir
toje vietoje. Jau ketveri metai 
pasaulio turtingiausia šalis yra 
nafta turtingas Kuveitas. *

AUDRA TJENNIS NUSIAUBĖ 
KAROLINOS VALSTIJĄ

WILMINGTON, N\C. /UPI).
— Tropikinė audra Dennis pro • 
Floridą pasiekė Carolina valsti
jas. Audra siekia .30 mylių pįdtį, 
vėjo greitis 55 mylios per valan
dą. Charlestown mieste trečia
dienį iškrito virš 5 colių lietaus, j 
Audra Dennis-prasidėjo rugpiū- į 
čio 6 dieną pietų Atlante, bet Į ' 
uraganu netapo. Į -Šiaurės ir j 
Pietų Karotinas jis atėjo pro pie
tų Floridą. Kai kurio'se jos vie- Į 
tose buvo ne't 2 pėdos 'kritulių, j 
bet žmcnių aukų nebuvo. į

Abiejose Karolinos valstijose 
reiškiasi geros pastangos, artė
jant pavojui.^ Raudonasis Kry
žius ir kitos organizacijos įstei
gė pirmosios pagalbos centrus. 
Audra Dennis malėja -ir artėja 
prie Virginijos pasienio.^
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ATSTOVĄ LEO J. RYAN 
NUŠOVĘS IŠSISUKINĖJA

iS-ĄN FRANCISCO, Calif. — 
Larry Layton, veiklus “Liaudies 
šventovės’7-narys -ir Gijanoj-vy- Egiptą. Laivas sėkmingai pra- 
kusių’ JjaišU;z^udyriių- pradiniu- ; pląyĮ^ęG&saltarą ir pasiekė.

w

Amerikos lėktuvnešis buVč Siiįfos įlankoje, 60 mylių nuo Libijos krantų.

IRANO ŠACHAS NETEKO 
“NAUJOS VALDŽIOS”

V - . '4 g - - - ’ '

SENI IRANO .ADMIROLAI PAGROBTU LAIVU 
ĮPLAUKĖ Į PR.

TOULON;. Pra^cū?ija. — 
no<fai vyno viršininkas atėmė iš 
Chomeini valdžios greitą torpe
dų laivą, nuvyko Į Casahlancą, 
prisikrovė maisto ir išplaukė j

išsisukinėja.'; .-
Lar^'Ląytbn nu^Sgė Kongre

^ą’ .ir paprašė degalų ir tolimės- 
...... J nei; kelionei reikalingo maisto.

sb atstoyą ĖėS.- J.;’-R^n-, kiięiš Praticūzų vyriausybė sutiko 
atskrtdA^.- Gi^ną, k'^j. gale tų pąnįaifjnti visus laive buvusius 
savd akipaiš^iahaątVtijJką^š tik- žm<jnes, bet neleido jiems toliau 
rujų ti-s .‘Tįąpdieš ^e-ntovės va- pi3Ukti. Laivą pagrobęs admiro- 
dai daro suįtikiiičiaiMais^ Atsto- das aįškino’si, kad šiame laive yra 
vas Ryan- bįi'yo .nušautas, kai jis }aįkjnoji Irano vyriausybė, kartu 
•buvo-besiruošiąs išskristii Kartu su jaunuoju šachu kovojanti 
su juo’ btivo- iiušąuti iri trys žur- 
nalistįii.: Layton-manė, kad jis
1
sunkiai sužeistas, bet’dar neuž
muštas. Jis atsigavo, pagijo ir

plaukti. Laivą pagrobęs admiro-

prieš žudiką Chomeini. Prancū
zų, 'vyriausybė paleido 32 Trano

nušovė iry-Xi Spelle^ Jis buvo j<jreivius, kurie turėjo torpedų
laivą nuvežti į Iraną, bet jį pra
rado Ispanijos pakraščiuose.

trečiadienį, liudijo. prisiekusifeiTis Laivą atiduos Irano Vyriausybėj, 
teisėjams, kaip buvo nušautas 0 “buvusią šacho vyriausybę” 
Kongreso’ atstovas.Ryan iY kartu uždaryrs į ;stpyyįtlą. ĮGąli ■ jtemš 
su juo atskridę žurnalistai. pripažinti 'tremtinių Jthises,) bet

— Prieš 21 metus Amerikoje 
buvo išnykusi vidurių šiltinė. 
Tačiau liga vėl pastebėta ir už
registruotas 21 susirgimas Geor- 
gijoje, New .Yorke, Pansilvani- 
joje.’ Indianoje, Ohio, Massachu
setts, Tenęsyje ir New Jersey. 
Ligą platina voverės.

teisėjams, o “buvusią šacho vyriausybę

gali pasiųsti j Iraną už laivo pa
grobimą. '

AMERIKA APSKUNDĖ LIBIJĄ 
DĖL PROVOKACINIO PUOLIMO 

’ • I
SEKRETORIUS TVIRTINA, KAD AMERIKIEČIAI

IR VĖL ŠAUS Į PUOLANČIUS LIBIJOS LĖKTUVUS

NORI PIRKTI DOMINICK 
KRAUTUVES ČIKAGOJE 

.’m
Čikagoje ir apylinkėse’ sėk

mingai veikia visa eilė Dominick 
maisto krautuvių. Jas nori nu
pirkti, ir jau davė pasiūlymą, 
Fisher Foods’kršū tuvių centras 
iš Bedfc’rd Heights, Ohio. Krau
tuvių savininkas D. DiMatteo Jr 
davė pasiūlymąjfbėt .nesakoma, 
kiek buvo’ pasiūlyta. , J

1968 mįVporamičV bendrovė 
nupirko Čikagoje ir -apylinkėse 
71 Fisher Foods krautu/ę.- Da
bar jų savininkas nori atpirkti 
DiMatteo Sr. pirmąją krautuvę 
atidarė 1925 m. rudenį, o dabar 
daro' $1.4 bil. matinę apyvartą.

KALENDORĖLIS ’ *
Rugpjūčio 21: Joana, Pijus, 

Sungailė, Undinė, Žaibonė, Bu
kantas.

Saulė teka 6:05, leidžiasi 7:42.
Oras gražus.

t ’ "“.John G. Fary 
Kongreso atstovas John G. 
Fary, patyręs, kad Kongre
sas ruošia rezoliuciją, reika
laujančią išleisti Skuodį iš 
Mordovijos prievartos darbo 
stovyklas ir leistų grįžti į

Ameriką, prašė padėti ir 
jo parašą.

AREŠTUOTAS RASINĖS 
LYGYBĖS VADAS

NEW YORKAS (AP). — Tre
čiadienį areštuotas Roy Innis, 
Rasinės lygybės kongreso direk
torius. Jis kaltinamas užpuolimų 
bei muštynių sukėlimu grupės 
centrinėje įstaigoje.

Be to, jis kaltinamas radijo 
r aparato ir kitų daiktų vagyste.

POLICIJA SUĖMĖ 
FBI AGENTĄ

BRIDGEPORT, Conn. — FBI 
agentas Thomas Marša norėjo 

' šio miestų policijos va- 
SUtiktų duoti lengva- 

MarsaS: *’Už ;Tai' jis pasiūlė 
' ’ duoti policijos vadui 5,000 dole- 

BOSTON, Mass.’—Gydytojai ( rių kyšį. ■ ’
žinojo, kad moterys, kurios jau- policijos vsdas. :čia Fat FB] 
nos būdamos ir norėdamos ap- agenta suėmė dž pasiūlyta 5,000 
sisaugoti nuo .nėštumo, vartojo; doIeriu kyšį. Atsirado ir kiti pak
tam. tikslui gamintas piliules. rdgūnaj/Jie radd pas ag^ 

greičiau, gali gauti šii- j m;krofona įrengimus kalboms 
dies, priepuolį, negu, nevartoju- ju0stelęįregistrųotii Policijos 

■s^os' . ■ - - . '^1Į vadas pakvietė laikraštininkus ir
Dabar nustatyta, kad tos pilių- pranešė) kad FBI ^enta Marša 

lės taip.lengvai moterų nepalei- traukia teisman už kvšiu siū-. 
džja. Jos ga.h. piliulių nevartoti, lymą Prokuratūra ir FBI pa- 
visai užmiršti, apie jas, bet jų sked)g) kad Thomas Marša yra 
sukeltas širdies priepuolis mc'te-, FBI tarnautojas ir jam tų3 “pa
rims gana smarkiai kerta. Gydy- re}gos„ esa paskirtos. Visi ati
lojai nori ištirti, kokios tų pilių-Į džiaPsek^ku0 ši byla pasibąrgs. 
lių dalelytės.paliečia širdį, kad . : y ; -

Policijos vadas;; čia . pat FBI

ji smarkiai susilpnėja. ..

Dabar gydytojai moterims ne- j 
pataria tų piliulių^ vartoti. Jos} 
sųdaro-^pavojų sveikatai. Viena] Valstybėse" turime"įisąm.oniBti„ 
dvi gali nepakenkti, bet didesnis kad mūsų pačiu laisvė ir nepri- 
jų kiekis ; tiek susilpnina širdgi klausomybė niekad nebus visiš- 
kad ji nepajėgia atsigauti ir per kai saugi> kol pasauiyje bus pa
ilgus indtus. j vergtų tautų, kol tautoms bus

! uždrausta pačioms išsirinkti sa- 
SULAIKYTAS LĖKTUVŲ vo vvria„5ybe5. kol Sovietų Są 

PRISTATYMAS PAKIS! ANUI jungos okupacinės armijos tebė- 
ISLAMABADAS— Dėl Pakis- Estijoje, Latvijoje ir Lietu- 

tano atominių ginklų politikes 
laikinai sulaikytas Frl6 lėktuvų ..
pristatymas Pakistaiįui. Nutari- J.mitętui (Joint Baltic American 
mu nepatenkinta JA1^, ir Eakis- i National Committee) rašė New 
tano visuomenė; Po^tfganistano , \drko senatorius Daniel P. Moy- 
okuĮfecijiOS, Sovietų Sąjunga ta-; nihan, dėkodamas už; jam įteik- 
pot.tįėsiogine grėsme Pakistanui. Pabaltijo Laisvės žymenį 
Bę/t'd, ji gresia sąjungininkams j (Baltic Freedom Award)., Jis 
Egiptui ir Izraeliui* taip pat vi
sam Vidurio Rytų rajonui.

Bendru Valstybės departamen
to ir Pakistano pareigūnų įsiti
kinimu, du F-16 lėktuvai bus 
pristatyti šių metų pabaigoje, 
o kui 3-1 — kiek vėliau.

SENATORIUS D. MOYNIHAN 
UŽ PABALTIJO LAISVĘ

“Mes -Jungtinėse Amerikos

jungos okupacinės armijos tebė- _ - v • -r • -

\rgįe”. Taip birželio 11 d. Jung
iniam Amerikos Pabaltiečių Ko-

pridūrė, kad JAV-ės negali leisti 
Sovietams ir pagalvoti, kad mes 
nežinom “nemaraus Pabaltijo 
tautų laisvės geismo“’, ar kad 
“mums tai nerūpi”.

Savo laišką Moynihan užbaigė 
sakydamas, kad kaip “Lenkija 

j ir Afganistanas vieną dieną išsi- 
- Madrido laikraštis, ispaniJ laisvins iš Sovietų tironijos” taip 

joj, tvirtina, jog suvažiavime * * ,au*a. ^ ^nos; kada Esti- 
bus iškeltas klausimas, -kad ^a’ av,ja;* ,e uva V,p.U3 
prieš kiekvienas tarptautines i a,s'os • 
varžybas atletai būtų patikrinti, j ' •'
ar jie nevartojo įvairių stirnų- { — Vykstant civiliniam karui 
lantų. Yra žinių, kad Rytų Vo- * Salvadore, į kaimyninį Hondūrą 
kietijos sportininkai tdkius che-j atbėga daug šeimų. Pabėgėliams 
minius stimulantus vartoja. Jų stovyklos perpildytos, o sanita- 
atletai laimi neproporcingai dtug rinė padėtis labai bloga. Trūksta 
pasaulinių rikotdų. į geriamo v&ndėns ir vAistų.

įkelia kojos į 12 mylių juostą.
Bet JAV nepripažįsta Libijos 

paskelbtos 200 mylių juostos. 
JAV karo lėktuvai manevruoja 
Sidros įlankoje. Amerikos lėk
tuvnešis antradienį buvo 60 my
lių atstumoje nuo Libijos kran
tų. Artėjančiam Libijos žvalgy
bos lėktuvui amerikiečiai prane
šė, kad jis neartėtų prie manev
ruojančio’ JAV lėktuvnešio. Libi
jos lakūnas nepaklausė. Jis pasb 
sukinėjo, palaukė kito lėktuvo ir 
.ryžosi skristi virš “savd vande
nų”. Tarptautinius vandenis jis 
paskelbęs savais vandenimis.

Du Libijos žvalgybos lėktuvus 
pasitiko du JAV laivyno lėktu
vai. Libijos lėktuvai pirmieji pa
leido’ kulkosvaidžių kulkas į 
amerikiečius. Amerikos lakūnai 
atsikirto. -Netrukus abu Libijos 
lėktuvai — sovietiniai Migai — 
buvo sužeisti, pasuko į Libijos 
krantus ir n• įsileido į vandenį.

WASHINGTON, D.C.— Ame
rikos lakūnai, pakilę iš lėktuv
nešio “Nimitz”, numušė du Li
bijos žvalgybos lėktuvus, provo
kaciniais sumetimais apšaudžiu- 
sius JAV karo lėktuvus, — pa
reiškė krašto apsaugos sekreto
rius Caspar Weinberger. — Jei
gu Libijos lakūnai dar kartą 
puls Sidros įlankoje manevruo
jančias Amerikos karo jėgas, tai 
JAV laivyno’ lakūnai -padarys tą 
Patį.

Tuo i pačiu metu sekretorius 
Weinberger pareiškė; kad ame
rikiečiu įteikė-'skundą prieš ši
tokį provokacinį užpuolimą ant 
Amerikos lakūnų. JAV nori, kad 
Libijos' lakūnai neliestų Ameri
kos karo‘jėgų, jų neprovokuotų. 
Vienas skundas įteiktas tarptau
tiniam teismui Hagoje, o antra 
s:s trečiadienį- įteiktas JT-Sau- 
gumo tarybai. '
"^Ginčas gūEkirtfį'ėl. van^en>-| Abiejų Migų lakūnąį buvo išgel- 
juosto’s- Libijoš pakraščiuosr 
Libijosi diktatorius Ghadafi tp3-; 
skelbė, ikąd Iiibijps ’teritoriniai" 
vandenimis skaito 2Q0 mylit. 
v.ąrMens- juostą, esančią Libijo 
pak^š^ibsę. JAV ir kitos vaisi 
tybėši 4^iW -prętenzij ųj nepripa - 
žįsta. Jeigu Libija ir, kitos .vals 
tybėsrpąskelbs. savdmjs 200 my 
lių vantienš juostas nuo krentu 
tai farpįautinių vandenų nebelik' 
ir - niekas; negalės naudo f is Vi 
duržemib’■ jura. Oficialiai JAV 
pripažįsta 3'mylių vandens juos 
tą nuo frantų kaip Libijos teri
torinius-.vandenis. Joks JAV- lai 
vas į 3 mylių’joustą neįplaukia 
JAV sutiktų pripaižnti 12'myliu 
tokią vandens juostą, bet ji turi 
būti: aptarta ir kitų vaistysiu 
prięa^inia. Tuo’ tarpu tokio pri-

ebėti. - < < . ' ; <
.įi Sekretorius ’ Węinberger pra- 
: nešė, kad Amerikos lakūnai ir 

ateityje tą patį padarys, ką pa
darė su dviem Libijos lėktuvais, 
.šeštojo laivyno Amerikos lakū
nai- turi tuos aiškius Įsakymus, iš 
atiksto. Jiems nereikia klausti 
kiekviename žingsny je ką daryti.

Prezidentas Beaganas taip pat 
nieko nežinojo, kas atsitiko Sid- 
ros įlankoje. Jis gavo pilną pra
nešimą tiktai po šešių' valandų, 
tai viskas buvo išaiškinta, tardy
mas baigtas. Prezidentas-nesiste
bėjo,- nes visas 6-as:s laivynas 
turį iš anksto paruoštus įsa- 
šymiigj ’ V<' ’ ’ ■ ■ ' ..

; Amerikos lakūnai matė vieną 
.Libftps lakūną, iššokusį iš savo 

' lėk-tuvo ir besileidžiantį piarašiu- 
pažinirhjo'dar nėra, bet JAV ne- ■ tū. Jo lėktuvas Įkrito į vandenį.
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‘•■Sirija yra pasiruo^us^atšaukti savo karo jėgas iš 
Libano, jei Izraelis nesikėsins į Sirijos teritoriją.
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ŽODELIS PERDAUG SAVLMI 
PASITIKINČIAI P. BIRUTEI

anksti.

Miela Birutėle,
Skaičiau ‘‘Naujienose” Tavo 

aprašymą apie Pavergtųjų Tau
tų demonstraciją. Kaip gražiai 
lietuviškai rašai, mergele! Malo
nu širdžiai, kad jaunieji dar mo
ka tą brangią kalbą. Tik kam 
piktai rašai, uogele? Kam ne
teisingai rašai, kad jaunimo ne
leido prie vėliavos? Jei ko ne
žinai, gėlele, klausk. Tą vėliavą, 
kur reikia nešti ant ir paaukš
tinimo, žmonės atveža
Ten tik vieną vėliavą galima 
statyti. Kas, paukštuti, gali ži
noti, kiek draugijų ateis ir kiek 
tu vėliavų atneš?

Kur Tu buvai, mergele, kai 
lietuvius pašaukė? Ar bebuvo 
laiko Tavęs ieškoti ir atsiklau
pus paprašyti? Mūsų, senučių, 
irgi niekas neprašė. Puolėm su 
lazdelėm ir nešėm, kai nebuvo 
kam.

Visuomet būk arti visų lietu
vių. Kai jau paminės lietuvių 
vardą — pulk, griebk vėliavą, 
nešk ją galvą iškėlusi, didžio
sios "kunigaikštienės Birutės dūk 
ra, kad Pikasas pašoktų į viršų. 
Mes, senelės, didžiai linksmos 
pasitrauksim iš tako.

Matai, uogele, prie savo vėlia
vos reikia stovėti ir budėti, bu-

dėti, budėti. Niekad negalime 
atsitraukti. Kai mes buvom la
bai jaunos, mūsų berneliai mu
šėsi su daug didelių priešų. Mes 
mezgėm jiems šiltas pirštines ir 
sojines. Jie sunkiai kovojo ir iš
kovojo Lietuvai laisvę, ir iškėlė 
vėliavą į padangę. Paskiau kitos 
buvo mokytojos. Mokė vaike
lius apie garbingą Lietuvos pra
eiti, mokė mylėti laisvę, dorais 
būti Kitos buvo šaulės. Buvom 
pasiruošusios su berneliais eiti 
į karą prieš lenkus už mūsų sos
tinę, jiems žaizdas tvarstyti, jei 
karas būtų kilęs. Per antrąjį ka; 
ra, uogele, daugelis mūsų dir- 
oom pogrindyje prieš raudonuo
tas ir ruduosiąs okupantus. Ma
tai, gėlele, mes papratusios sto
vėti prie vėliavos. Stovim ir da
bar lazdelėm pasiiemdamos. Kur 
tą jaunimą, vėją laukuose, besu
gaus!, kai jau reikia griebti vė
liavą ir nešti? Matei, kaip išėjo 
afganams ir kubams? Nebesus
pėjo. Patarnavom bendro liki
mo broliams iš visos širdies. Kai 
mes, gegele, būsim mirusios, o 
jūs, jaunieji, nebūsit papratę bu
dėti, gal jie prie mūsų vėliavos 
pastovės.'

Nepurkščiokit ir prieš tuos len
kus, uogele. Kas buvo — pražu-

— nežinom. Tylė- 
kim galvas nuleidę. Lenkai vi
suomet lietuviams pavydėjo, Sa
kė, kad mes kaip žydai stojam 
už savo reikalus. O kas dabar 
darosi, paukštuti? Lenkai, kaip 
mūras, atsistojo prieš svetimuo
sius ir savuosius raudonsnukius, 
o kiek mūsiškių ištižo, kaip gry
bai, ir su raudonsnukiais laižo
si? Turim susigėsti ir iš lenkų 
pasimokyti.

Kai jau eisi su lazdale ir reu
matizmas kojas susuks, turėsi 
daugiau laiko pagalvoti. Daug 
kas kitaip atrodys. Suprasi, vai
kuti, kad žmogus ne dėl to yra 
blogas, kad Dievulis jį lenku, 
ruskiu ar vokiečiu sutvėrė. Žmo
gus pasidaro blogu, kada nedo
rus dalykus įsileidžia į galvą, 
kai tingi dirbti, o nori viską tu
rėti, kai pavydi kitiems, kai nori 
iš kito atimti ir aną belaisviu pa
daryti. Tada žmogus pasidaro 
raudonsnukis komunistas, uoge
le- Lietuvis raudonsnukis nėra 
geresnis už kitos tautos raudons* 
nukį.

Gėda darosi, uogele, gėda, kai 
galvoju apie mūsų žmones. Žiū
rėk, tie Kalifornijos lietuviai 
samdo tokį biznierių Petrą... 
A., kaip ta jo pavardė? Stovi ant 
liežuvio galo ir nebegaliu prisi
minti. Tokia ilga, svetima pavar
dė. Petras... Petras... Kana-
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perdąs, rodos. Pasamdė už di- J 
tižiausius pinigus, kad anas prie ' 
mūsų vėliavos stovėtų. Sakosi, j 
nabagyčiai, kad patys nieko ne-į 
moka, nesupranta ir valdžia su 
jais nenori prasidėti. Sako, tas 
Kanaperdas stebuklą padarys ir 
triūsų šalį išvaduos. Kaip baisu, 
uogele, kaip baisu. Anie nebe-j 
žino, kad už pinigus niekas ne-i, 6 i mes tos televizijos nepasigedom

sinervuoti, nepykti.
Ką aš čia, uogele, dar norėjau 

pasakyti? A, je, apie tą Ameri
kos patriotizmo paradą. Gerai, 
kad lietuviai dalyvavo. Mylėk 
Ameriką, paukštele. Paskaityk 
Kreivėno knygą. Pamatysi, kur 
Tu galėtum būti, jei nebūtum 
Amerikoje. Užvis, kad nebijai 
aštrių žodelių pasakyti. Gal už 
kokio puškelio ištekėtum. Žinai, 
žmogaus prigimtis... O kad 
Ameriką vadina Naujuoju Pa
sauliu, tai mes seniausiai žinom. į 
Tai dėl to, kad Europa jau senu
tėlė, o Amerika jauna panelė 
Neseniai tik 200-jų metų gimta- ‘ 
dienį šventėm.

Nepriimk už blogą, vaikuti, 
ką parašiau. Jauni nenori su 
senais kalbėti, tai dėl to rašiau. 
O turėtų kartais pasiklausyti 
žmogus neužgimsta viską žino
damas. Ir mūsų himnas sako, 
kad stiprybės reikia iš praeities 
semtis- Jei sudėtume jaunųjų 
karštį ir kojelių stiprumą su se
nųjų patyrimu, gal tada ir ste
buklas pasidarytų. Gal ir tele- 

uogeie, Kaip oa^u. —- j pasakius,

gali stebuklo padaryti ir nėra pa • 
daręs Už pinigus tik triušį gali 
iš kapelius© ištraukti, o ne lais
vę žmonėms iškovoti. Triušį iš 
kepurės iššokdinti bile kas gali 
išmokti. Tas nėra stebuklas. Sam 1 
dinys samdiniu liks: kitas gaspa 
dorius duos daugiau ir-nueis ki
tam dirbti. O mūsų vėliavą nut
vos į griovį. Žinok pati, gėlele, 
ir jaunierhs draugams pasakyk, 
kad prie savo vėliavos reikia pa-!
tiėn» bu<^- , ■ j moterimis... Fui! Gėda ir

Daug dabar yra tų vtsokrųj bmdjtus r0_

io. ir taw daužytojus- A, mer- 
gele, ten, turbūt, raudonųjų

per Pavergtų Tautų demonstra- j 
ei ją. Mums, senoms, daug dau
giau patiko galingiausio pasau
lio krašto Amerikos prezidento 
žodeliai, mums pasakyti juodu 
ant balto ir atsiųsti... Jei ta te
levizija ir būtų, ji tik mus, senes 
parodytų. Ar Tu matei kada, 
kad tdevizija rodytų mūsų jau
nimėlį, šokantį per šokių šven
tes? Jie rodo visokius tuos, kur

! vyrai su vyrais ir moterys su Į 
1 kal-

mūsiškiams kas nors į galvą įsi
metė. Sako, kad nuo įsitempimo . ., . . ., i privisę.pinigus kraunant tmp pasidaro, j tas žmogus viksninš;
Paskiau apsisuka gaivos ir sun- j demonstracijas
kiai uždirbtus pinigėlius išmėtai d pasimirė. Amžiną at-,
niekams. Kiti sako, kad nuo) du<>k doram
steikų ir perdaug cukraus gal-; e. Tag B nis pirmą 
vos susimaišo. Dar kiti galvoja. darė Nueikj uogele> pas tą- 
kad vėjas perpučia arba nuo pik- į latyį Pasakyk jam bu. Į 
tumo liga įsimeta į. galvą. Kiti į n . padėk ?
sako, kad raudonsnukiai tokių Jįs apsidžiaugs irkaivis-

kas išeis geriau, tikrai pasakys: 
“Paldies, paldies, jauna lietuvie-

] te. Šodien-isgajė”.
pradeda baisiai norėti draugauti 
su raudonsnukiais. Paskiau oda 
pradeda raudonuotu Žmogus { 
pasidaro neramus. Pradeda slaps
tytis, meluoti ir taip puola į gal
vą. Tada kvailystes daro.-Kaip

Senutė su lazdele

• Viena iš tipiškiausių aikš-
aš galvoju, tai čia tokia kaip ii I f ės formų buvo keturkampės 
raudonligė. Lietuvoje paišeliams aikštės. Lietuvoj bažnyčios -daž-
kartais pasidarydavo ausys ii niausiai buvo statomos šalia 
uodegos mėlynai raudonos ii ‘ turgavietės, ir bažnyčią apsup- j 
paršeliai padvėsdavo, ale žmo-1 davo medžiais aspodintas šven- 
nėms puola į galvas. j tdrius. Bet Lietuvoje buvo re-

Klausiu daktaių apie tas gal- i tenybė, kad bažnyčia stovėtų vi- j 
vos ligas. Anie Sako, kad moks- duryje aikštės, kaip tai yra dau-Į 
lai dar daug dalykų nežino, už- gelyje Hanzos miestų. Taigi Lie- 
vis apie galvas. Geriau apsisau- tavos miestai turėjo savitą cha- 
goti- Žiemą nešioti kepures, ne- rakterį. V. V.

Varniukas
Aras puolė avių bandą iš dausų 
Ir nėrė su ėriuku link debesų. 
Varniukas iš arti į tą žiūrėjo 
Ir noras imituoti arą jam užėjo. 
Bet mano jis: “Tik reikia daugiau apžioti, 
Kitaip neapsimoka nei nagų terlioti.
Ir arams tenka apsirikti;
Na, ar bandoj tik ėriukus galima užtikti?
Ot, jei aš tik panorėsiu,. ant bandos užlėksiu 
Ir tikrai didesnį lobį aš laimėsiu”.
čia varniukas pakilo virš bandos
Ir godžiu žvilgsniu jis ją apžvalgė iš dausos. 
Iš daugelio avių, ėriukų, avinų 
Jis pasirinko aviną didžiausią iš visų: 
Riebų, stambų, kuris ir vilkui per sutikus. 
Puolė jį įleisdamas nagus į jo gaurus.
Tuomet tik jis pamatė,
Kad lobį ne pagal savo jėgas pramatė, 
0 kas blogiausia, tai jo vilnos 
buvo tankios ir suveltos.
Mūs didvyris iš dausų
Nepajėgė ištraukt iš jų savo nagų.

. Jis baigė savo drąsų žygį tuo, 
Jog jį pagriebė piemuo. 
Kad negalėtų jiš ištrūkti, 
Jam sparnus, paldrpo r . į , t .
Ir atidavė vaikams su juo padikti.

t

I

Dažnai ir su žmonėmis būna panašiai, 
Kai vtįjišius dideli vn© iirntoojja; 
Kas sekas vagiui, už tą vagišių išvanoja.

IEVOS SIMONAITYTĖS
LITERARINĖ-POLITINe

KŪRYBA
(Tęsinys)

4. TUO KELIU EIK!

Savo persivertimą iš tautinėm rašytojos į komunistinę agi
tatorę Simonaitytė pradeda kažkokia vizija ar sapnu. Jos 
žodžiais, tas lūžis prasidėjęs tokiu regėjimu:

“Visų pirma Ėvė skuba per kažkokį tiltą. Bet koks tas 
tiltas sugriuvęs!... Jis visas juda, dreba. O jinai eina, rams
tydamasi ramentais, visiškai taip, kaip tada Angerburge po 
operacijos. Ir dar kažkokius ryšulius ji tempia ant savo 
nugaros..,

Pagaliau vis dėlto pasiseka nugalėti tą biaurųjį suirusį 
tiltą. Koks tas tiltas buvo biaurus, toks pat ir tasai vieškelis, 
kuriuo dabar tenka eiti. Ir gretimai vis ta baisi bedugnė... O 
Dieve, ir štai dar vienas toks biaurus tiltas... Šitą lieptą 
įveikti tai jau nebeįmanoma. Jis linguoja ir stačiai siūbuoja 
į visas šalis. Bet pereiti reikia, ...

Bet štai kažkas jai sako: “Duok man šituos tavo ryšulius 
ir ramentus ir eik.. ..

Ir ji ėjo, ir perėjo per lieptą... ir atsistojo kitoje pusėje. 
Ji tiesi, sveika, ir kelias tiesus ir lygus. O iš rytų taip gražiai, 
taip skaisčiai patekėjusi saulė.

—Tuo keliu eik! — kažkas tarė.” (Nebaigta knyga, p. 12)
Ir ta pati knyga baigiama:
“Ir pagaliau nugalėti visi griūvantieji tiltai bei lieptai, 

peržengtos visos prarajos, numesti netikę ramentai, nuim
tos sunkios naštos, kurios spaudė ir lenkė prie žemės išvar
gintą nugarą.

— Aš parėjau namo!
— Dabar-aš jau namie. Ir mano namai — visa plačioji 

Tarybų Žemė.”
Tokia tai buvo Simonaitytės atsikaltinanti fikcija; gyve

nimiškoji tikrovė ėjo kitokiu keliu.
Po “Aukštųjų Šimonių” premijavimo, autorė stojo į Lie

tuvos Rašytojų draugiją. Ten ji susipažino su kitu nariu,' Klai
pėdos Prekybos Instituto lietuvių kalbos lektorium, slapiu 
Komunistų partijos nariu Antanu Venclova. Naciams atplė
šus Klaipėdą nuo Lietuvos, Simonaitytė;pd’Operacijos gydėsi 
vienoje Šveicarijos sanatorijoje. Į savo gimtinę Klaipėdos kraš- j 
te ji grįžti nebegalėjo. Tad, neliesdama Vokieti j os^plinki-:i ’niais keliais vyko per Taliną į Lietuvą, į Sdfij^s^ipdįonienės 

j , globą. Vėliau apsigyveno Telšiuose. Ten ji'lūžo tą pačią prieš' 
Į ’« metus ooeruota koia ir vėl atsigulė i ligonine, kurioie te-'« metus operuotą koją ir vėl atsigulė į ligoninę, kurioje te

besant, maskoliai okupavo Lietuvą. > '
Išėjus iš ligo’ninės, ji turėjo iš privataus buto išsikraus

tyti ir norėjo, kaip seniau, savo daiktus Telšių muziejuje pa
dėti. Bet muziejaus vedėjas jų nebepriėmė. Norėjusiai su
žinoti kodėl, Simonaitytei buvo pranešta, kad “Matai tamsta,, 
jis nežino, kaip Tarybų valdžia j tamstą žiūrės. “Aukštųjų 
Šimonių likimas”, sako, ne taip parašytas kaip reikėtų” (Ne
baigta knyga, p. 347).

Tuo tarpu jos draugas iš Klaipėdos, A. Venclova, Kaune 
buvo įsitaisęs Aukščiausiu Tarybų Lietuvos Švietimo komisa
ru ir “Rašytojo draugo Antano Venclovos rūpinimasis suteikė 
galimybės įtartinai “Aukštųjų Šimonių likime?” autorei persi
kelti į Kauną. Buvusio milijonieriaus Vailokaičio namas ištai
gingas... Tuščias namas buvo paskirtas Rašytojų sąjungai, 
kurios narė ir aš buvau,, šeštame aukšte gavau kambarį su 
prieškambariu. Liftas kėlė iki pat durų — ačiū ponui Vailo
kaičiui” (Nebaigta knyga, p. 348).

Kaune ji tuojau rūpinosi savo ketvirtojo kūrinio, Šveica
rijoje parašyto romano “Be,Tėvo” leidimu, šita knyga yra 
nepolitinė; joje niekur nepasisakoma nei prieš vokiečius, nei 
prieš nacius, joje tik plačiai gvildenamas so’cialus, povainikių 
vaikų ir jų įteisinimo klausimas. Nors knygos gale reiškiamas 
naujų laikų laukimas, jokio politikavimo jai primesti negali
ma. Komunistai ją spausdino ir autorė rašo: “Buvo išleista 
mano’ knyga “Be tėvo”. Leidykla man sumokėjo, ir aš bent 
tuo tarpu galėjau gyventi niekur nedirbdama” (Nebaigta 
knyga, p. 349).

Ir Simonaitytė jautėsi laiminga, kol šventadienį, 1941 m. 
birželio 22 d., vokiškos bombos sudrebino Kauno aerodromą 
ir lietuviški laisvės kovotojai išvijo Simonaitytės draugus kul
kosvaidžių ir automatų ugnimi iš Lietuvos. Ir tuomet Simo
naitytės pasaulis vėl apsivertė. Ji veikiai buvo vokiečių areš
tuota. Tardymai neparodė jokio nusikaltimo ir tardytojas, 
pasakęs, kad su bobomis jie nekariauja, po trumpo kaltinimo 
ją paleido. Karo metu ji šen ir ten dirbinėjo ir laukė iš Rytų 
grįžtančių draugų, kurių sulaukė 1944 m. vasarą.

(Bus daugiau)
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J. GLRDŽIūNAS

BUVUSIO KAREIVIO ODISĖJA
(Tęsinys)

Vykdami per miestus, mieste
lius ir bažnytkaimius matėme 
daug gražių bažnyčių, bet visų 
gražiausia, Radvilų buveinėj, 
Nesvyžių bažnyčia. Skraidantie
ji angeliukai ir šventieji tavęs 
nepaleidžia iš akių, nežiūrint 
kurioj bažnyčios vietoj, ar kuria 

. me kampe bebūtum. Netoli baž
nyčios yra pilis. Pilis apkasta pla 
čiu kanalu (grioviu) pilnu van
dens, o per kanalą nutiestas til
tas į pilį. Į pilį nebuvome įėję, 
nes buvo vakaras, o šviesos deg
ti nebuvo galima. Susiradome 
Vienuolį, jis pasisakė, kad ir jo 
gyslose |teka ‘lietuviškas krau
jas, bet į pilį jis vienas įleisti 
negali- Patarė ateiti dieną, ta 
tada galėtų įleisti į pilį. Jie esą 
trise ir tik visi kartu gali įeiti 
į pilį, bet ne po vieną. Pilies ap
lankyti neturėjome galimybės.

Lydos miestas ir apylinkė lie
tuviška, kitaip ir negirdėjau 
kalbantis. Jis visai nesiskyrė 
nuo kitų Lietuvos miestų.

KREČIAME PINSKO PELKES
i Po tų visų siuntinėjimų, blaš

kymų ir stumdymų, mus išsiun
tė į didelę akciją. Dvylika die
nų ir naktų vargome klampynėj, 
krėtėme Pinsko pelkes. Vokie
čiai iš keletą tautybių sudarė 16 
gerai ginkluotų batalionų, prie 
Įųz Prijungė penkįoli.ktąją lietu- 
^itrBafąlidh^ ir'įvarė į brūzgy
nus, klampias pelkes ir uodų 
Žnarmalynę. Mirkome. dvokian
čiame vandeny, maudėmės ipo 
kiaurynę, bridome iki pusiau, c 
Sartais įsmukdavome ir giliau, 
^er raištynus, gyvatynus ir ne
sibaigiančias klampias pelkes. 
Pavakare, suradę pakilesnę ir 
aukštesnę vietovę ir ją apdegi
nę, apsinakvodavome. Apdegin
davome, kad išbaidžius žalčius

slenka prie jų, viską palikę neš- 
dmos. Jie užpuolė pelkėse apsup
tą vokiečių dalinį, sunaikino ir 
išsklaidė dvi kuopas, prasiveržė 
iš apsupimo ir pabėgo. Bridu- 
siųjų karių per pelkyną nė vie
nas nebuvo net sužeistas. Vokie
čiai pradėjo į mus šnairuoti ir 
įtarinėti, kad mes su partizanais 
turime ryšį.

Prieš įžengiant Į tas pelkes, 
vietos gyventojai teigė, kad pel
kėse tų partizanų nepaimsite, 
nes jiems vadovauja desantas lie 
tuvis generolas. Brisdami per 
pelkyną radome ir jų buveinę. 
Tą vietovę būtų galima pava
dinti miestu, nes tenai buvo pil
na visokių gėrybių: maisto san
dėlis, kepykla, skerdykla, tele
fono būstinė, sprogstamosios j 
medžiagos ir ginklų sandėlis, j 
Toji jų buveinė apėmė apie 5-6! 
klm. ilgio salyną ir spėjama, 
kad ten galėjo tilpti 10.600 as
menų. Tris dienas sprogdinome ? 
rastą sprogstamąją medžiagą ir | 
naikinome ginklus.

Išlindus iš to pelkyno, mus vėl i 
pasiuntė krėsti klampias pelkes Į 
ir brūzgynus prie ežero Palik. 
Mes tose pelkėse suradome par
tizanų stovyklą, o jie buvo pa
bėgę. Vokiečiai įtarė ir šnaira
vo, kad mes tikrai turime ryši 
su partizanais, nes prieš porą 
savaičių, prie to ežero, buvo su- j 
muštos ir išsklaidytos dvi vokie
čių pasiųstos kuopos, o mes par
tizanų stovyklą užėmėme bė‘ 
šūvio.

Prieš Naujuosius metus ture-, 
j ome kautynes Zapoles km- Tose? 
kautynėse trys kareiviai buvo 
sužeisti.

"Vilniaus Valia'’Dail. Mikalojus Ivanauskas

KANADIEČIAI APGAILESTAVO
DIDVYRIO MIRTI

Liepos 1 d. Kanada atšventė lijonai, o mirtis vėl išjudino

I
I bent kiek ilgiau buvome apsi
stoję Morotovo kaime.

Viename kolūkyje pasika’bė- 
jome su buvusia mokytoja. Ji 
papasakojo kaip juos skriaudė 
“liaudies valdžia”. Ji turėjo dvi 
višteles, o kiaušinių skaičius nu
statytas, kiek turi valdžiai ati- 
duoti. Nebuvo atsižvelgta, ar tes m i o ?

11 i-ąjį savo- gimtadienį, kuria
me šį kartą vyravo du įvykiai — 

j vėžininkams pagalbos siekusio 
jaunuolio Terry Foxo mirtis 

. Britų Kolumbijoje ir tik savo 
gerove besirūpinančių paštinin- 

. kų pradėtas streikas. Kaulų vė- 
i žį turėjęs T. Fox iš tikrųjų mirė 
i plaučių vėžiu. Gydytojai sąmo- 
| ningai atsisakė dirbtinių prie- 
; monių gyvybei pratęsti, nes jį 
dar su didesniais skausmais 
būtų pakirtęs vėžys. R. Fox, dėl 
kaulų vėžio praradęs koją, su 
dirbtine koja pradėjo vadinamą
jį vilties maratoną iš Newfound- 
landijos į Britų Kolumbiją, ska
tindamas kanadiečius savo au
komis remti kovą su vėžiu. Tą 

Į maratoną teko nutraukti Onta
rio Thunder Bay vietovėje, kai 
netikėtai paaiškėjo vėžio atsi
naujinimas plaučiuose.

Šio idealistinių pažiūriu jau
nuolio didvyriškumas sujaudino 

* visą Kanadą. Iki jo- mirties vėžio 
tyrimams buvo suaukoti $24 mi-

proga šiltais žodžiais 
įvertino Kanados vy- 

vadai, politikai ir

naują aukų bangą. Dalis surink
tų dolerių dar prieš T. Foxo mir
tį buvo paskirta vėžio tyrimų 
centrams. Jis taip pat dar laiku 
buvo painformuo’tas, kad Kana
dos paštas išleis jam ir jo vil
ties maratonui skirtą pašto 
ženklą. A-

Mirties 
T. Foxą 
riausybės
spauda, apgailestaudami neiš
vengiamą jo mirtį, reikšdami 
užuojautą šeimai. Buvo gauta 
net ir karalienės Elzbietos tele
grama, liudijanti, kad ir ją buvo 
pasiekęs to jaunuolio didvyriš
kas žygis. Kanados valdžios 
įstaigos vėliavas nuleido iki pu
sės stiebo. Jos buvo pakeltos 
liepos 1-ąją, kai Kanada šventė 
savo gimtadienį, o sekančią die
ną vėl nuleistos. Kanados vy
riausybė nutarė T. Foxo vardu 
pavadinti Otavoje statomą vals
tybinį centrą jaunimui. , .

j Filmas apie Pirčiupį Cannes festivalyje
. Gegužės mėnesį Cannes mies- žies”, kuris vaizduoja įvykius 1
te, Prancūzijoje, įvykusiame Lenkijoje.
tarptautiniame kino festivalyje į Pasak Tiesos (1981 birž. 11)}
Sovietų Sąjungai atstovavo Lie-' filme “vienoje pusėje — valdžios-!
tuvos kino- studijoje sukurtas fil-‘ atstovai ,tarp jų nėra nė vienoj «jei krikščioniškajam pasau- 
mas “Faktas”. Jį inspiravo vo- garbingo žmogaus, norinčio liau-. iiuj praverstų stipri herojizmo ir 
kiečių okupacijos metais sude-džiai gero’; kitoje — Gdansko ir j drąsaus įkvėpimo- dozė, jam te
ginto Pirčiupio kaimo tragedija. Į ankstesnių streikų organizatoriai reiya panagrinėti pastarųjų 40

ištisai legendiniai herojai”.
vištelės deda kiaušinius, ar ne. 
Jeigu nenorėjai turėti nemalo
numu, ar susilaukti išvežimu, 
reikėjo skolintis kiaušinius iš 
kaimynų ir atiduoti^ valdžiau 
Kada kaimynams taKą^&d^ btk' 

_ davo, jiems reikėdą5?a^^^si'ųių
Į normą atiduoti, ^Uji^Modavo 
I kiaušinius kaimyi^B^^kad j-iė- 

Jeigu Lydos, Gardino, Nau-1 išsipirktų iš vald^ds/Taip sayi- 
garduko ir Slanymo apylinkėse j ninkams tų kiaušiįiių veik nebe. 
sutikdavome, ar net ištisus kai-1 likdavo. Vokiečiaiin'ūoT^ dviejų 
mus rasdavome lietuvių, arba:} vištelių kiaušinių} neėmė- ir jie- 
tik lietuviško kraujo (taip jie sa- in"J 

ir gyvatės,, nes tie šliužai dęgė-/kydąvo), tai juo arčiau Minško, 
sįų nemėgsta, bet vis tik, ryte tuo rečiau lietuvių besutikdavo- 
-įeną kitąišliužą rasdąyome. ba-. me. Minsko apylinkėj ir už-Mins-- 
tę. Išvykstant į' p~e£kės išdavė' ko- lietuvių ar lietuvių kilmės 
keturioms dienoms sauso mais-. asmenų veik nebesutikdavome.

tik lietuviško kraujo (taip jie sa-

■fo davinį ir kavos, bet’tvankia
me birželio mėnesio ore kavos 
1 i -1 • - t - *- • - - ■ :

liumalšinti, prisidengę skepetai
tė lūpas, kad gyvūnų neįtrauk
tume, gėrėme pelkės vandenį. 
Papildomą maistą ir gėrimą at- 

• veždavo kas ketvirtą dieną, o į 
klampynę nedaug jo galėjome 
ir pasiimti

Vokiečiai, kSd nesušlaptų la- 
kiruotų Batukų ir nesuteptų gra 
žios uniformos, į pelkė nėjo, bet 
su lėktuvais, tankais, artilerija, 
kulkosvaidžiais ir automatais 
apsupo pelkes ir laukė. Jiems 
tas neišėjo Į gerą. Partizanai su
žinoję, kad tokia didelė jėga

VYKSTAME PER 
; KOLŪKIUS

palikdavo jai. į “-f* •’ 
' Kitame kolūky ^albėjornėš^su.

Jėolūkiete, kurios . vokiečiai’ 
paėmė darbams. Įjąi-ir dar.lfe?- 
Items jos kaimynams vokiečiai , 
davė arklį ir karvę, kad apdirb
tų turimus žemės sklypelius. 
Kiekvienas tą arklį galėjo turėti 
dvi valandas kasdien, o po to,beužtekdavo ir mes ■ ’ trokškulr ’

' Anksčiau minėtose vietovėse* pašėręs perduodavo kaimynui 
ir apylinkėse žmonės nepasitu
rinčiai gyveno, bet .Minsko, Bo-. 
risovo, Mogilevo ir Bbbruisko_ 
apylinkėse žmonės taip vargin
gai gyveno, kad sunku ir apsa-;
kyti, reikia pačiam pamatyti; to
kio vargo ir vargingo gyvenimo 
niekur nesu matęs. Kolūkių ar 
kaimų pavadinimų, nežinau, nes 
nebuvo galimybės juose, ilgiau 
pabūti. Sustodavome trumpai, 
tik keliomis valandomis susi
tvarkyti, ar šiaip nuklydę nuo 
kelio, ar kokiu reikalu verčiami;

Taip buvo ir su karve- Pieną da
lindavos ir šerdavo pagal susita
rimą. Anksčiau tuos sklypelius 

kastuvais susikasdavo.
(Bus daugiau)

Jie

ŽĄSŲ TARPE
— Kodėl žmonės mus vadina 

kvailumo simboliu?
— Gal dėl tų kvailysčių, ku

rių žmonės mūsų plunksnomis 
tiek daug prirašė?

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENa

2608 West 63th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 i 
v Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. i 
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Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th SL, Chicago, BL 60629 ♦ Tel 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, DL

« BCnsnyGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNTX may sal
dumynai • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno
• rak ryto iki 10 vaL vakaro. 

Sekmadieniais nno 9 vai ryto iki 8:30 vai t*JL 
D, kUHLMAN, BA, Regtriraotw vtlstinlnkM 

Tel. 476-2206

Prieš tai “Faktas” buvo laimėjęs 1 
pirmą vietą 14-me Sovietų “są
junginio kino” festivalyje.

■Cannes, /.festivalyje dah-yąv.&.
-jfihnd fėžišierius 'A. Grik&ri^iusr 
ir^ak torius/RJįAdomaitis:. Spau-, 
doįkonferėneijojevienas’žurna.-''

:listas. paklausė Grikevičių kodėl “svielė^'Carmel miesto Kalifor-į Pastaruosius 40 mėtų būtų taip 
nijoje Pasaulio- reikalų tarybos Į drąsiai ir aktyviai priešinęsi So- 
(World Affairs Council) narius' vietams, jos būtų, pažo'džiui,_ap- 
apie Sovietu Sąjungą. i

-į'V ’ . . :
’ ‘Paklaustas apie Pabaltijo vals
tybių,’ Vengrijos, Čekoslovaki
jos ir Afganistano okupaciją, jiš 
pasiūlė “pstsjklausti tų respubli
kų gyventojų — jų nuomonė ab- 

j soliučiai skirtinga”. Sovietų Są- 
' jungos respublikos “iš tikrųjų 
Į džiaugiasi būdamos Sąjungos da
limi. Tai tas pat, kaip klausti Ka- ■ 

‘ J-TAi'Yii'-inc rfx’x-o'n'f'/Ni ii o nr '

STRAIPSNIS APIE LIETUVIŲ h 
“HEROJIZMĄ” \

'kacijos ir masinių .informacijcfs 
priemonių amžiuje/kai laisvo
sios šalys turi tiek galimybės 
padėti Lietuvai, ... ar ne laikas 
suteikti tai naršiai tautai padrą
sinantį atsakymą?” (Eltą) Į

metų įvykius už geležinės už
dangos, Lietuvoje” — Washing
tone išeinančiame laikraštyje 

i Catholic Standard (1981 birže-' 
I lio 18) rašo D. Dirscherl, Š.J-.

“Jei kitų vadinamų Sovietų

SOVIETŲ DIPLOMATAS
LYGINA PABALTIJĮ

L „ SU KALIFORNIJA

į-. Birželio, mėnesį Sovietų vice?!
konsulas Aleksandr Potiomkin j Sąjungos respublikų tautos per

Sovietų Sąjungoje nuolat kuria
mi filmai apie karą, šis paaiški
no, kad “žmogauš atmintis- .ne
užmiršo' ' ir neatleido .fašistinių' 
nusikaltimų’k, 
. .Komentuodamas apie šį-atsa-- 
^ym^ ^“Ųai^yės Jftadijp’!- kores- 
pondėntas ' 'Cąrmėš festivalyje, 
Vladimir Matusevič, rašo, kad j 
lietuvių literatūros ir meno vei- j 
kėjai’ užmiršo .apie dešimtis 
tūkstančių sovietinių okupantų 
1940-aįs ir 1941-ais metais su
šaudytų, nukankintų, apie šim
tus tūkstančių represudtų tau
tiečių. Jis vadina filmą “šaltu, 
nenuoširdžiu, išpūstu”.

Lietuvos valdiškoji spauda 
džiaugiasi, kad “Fakto” aktorė 
Jelena Solovej buvo pripažinta 
geriausia antraplanio vaidmens 
atlikėja, bet piktinasi festivalio 
prizo paskyrimu lenkų režisie
riaus- A. Vaidos “antisocialisli- 
niam” filmui “žmo'gui iš gele-

Į vertusios sovietinę imperiją? Lie-1 
tuvių tikėjimą ir narsą iš naujo 
sutvirtino ‘bendruomenė’, išsi
vysčiusi iš Lietuvos, Katalikų 

; Bažnyčios Kronikos ir kitų leidi
nių. .<. Tie pogrindžio’-leidiniai, 
kurie eina iš ranku i rankas, yra 
branginami. Jie suteikė lietuvių 
tautai naujos gyvybės ir tapo 

t nauju entuziazmo šaltiniu-’.
i t j. . • ... j Autorius baigia straipsnį šiaisliformios gvventoius ,ar iie įaur - . tiTS , , ^ . •v ■ i-ATT - i • . .. žodžiais: “Betarpiškos komum-ciasi JAV-ių okupuoti ir norėtų j 1
atsiskirti”. (Elta) •

sąlygas po kontrolierių streiko. 
Nutarimas įsigalios rugsėjo

8 dieną. 11 Delta tarnautojų 
Delta lėktuvų bendrovė nu-’ bus perkelti į O’Hare aero- 

trauks skridimus į Midway aero- * dromą.
dromą Čikagoje. Priežastimi nu
rodoma bendrovės nutarimas 
panaikinti mažai pelno duodan
čius skridimus ir pasunkėjusias

e Kunigas Paltarokas Survi
liškyje, klebonijos sode, paste
bėjo išversto medžio didžiulį 
kelmą. Jis pasikvietė- garsųjį 
dievdirbį V. Syirskį ir paklausė, 
gal iš to kelmo būtų galima pa
daryti kokį nors “balvoną”. 
Svirskis iš to- kelmo padarėmeš- 
kos pavidalo suplą, kurio pasi
žiūrėti žmonės keliavo iš plačių 
apylinkių.

DELTA APLEIDŽIA
MIDWAY AERODROMĄ

VISAD PRIE KOJŲ

Rusų poetas V. Žukovskis 
(1783-1852) keliavo po Šveicari
ją. Vieną dieną su pažįstamais 
išsiruošė iškylon po apylinkes. 
Kažkas pasiūlė pakilti į stataus 
kalno viršūnę, iš kur būtų gali
ma gėrėtis žaviu vaizdui

— O, labai ačiū, — atsake au
torius. — Su kalnais aš elgiuosi 
lygiai taip, kaip su gražiomis 
moterimis: visuomet lieku prie 
jų kojų. ■

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros,- meno Ir mokslo 

. I m* mefraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raūkčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šOeikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• 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 duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

y i ____
• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy

tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

ė

C

k

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

i
!

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
^įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 

Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitavardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 10.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atrf-G
S J minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir- 
•į maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 

bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupraf- 
g j tag ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
A Jurgio Jašinsko knygoje apie Jub’aus Janonio gyvenimą ir poe- 
įi i riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
C j Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. ZosČenko kūryba, J. Valaičio 
vertimo. 200 p*L knygoje yr» 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamo# Naujienose, 1739 So, Hristed St., Chicago, 
IE B0608. Užsakant yaitu, pridėti Sdcrj Lilaidom*.i 

i
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Lenda yla iš maišo
Jau vakar minėjome, kad frontininkai, kreipdami 

visą amerikiečių dėmesį į Vytautą Skuodį, daro didelę 
klaidą. Jeigu jau pasišauta pasirinkti is Sovietų vergi- Į

Man rodos, kad dr. K Sidlaus
kas seime pareiškė tiesą, kad 
LB-nės pagrindinis uždavinys — 
švietimas ir kultūrą, ir kad ji 
negali smeigti politinių komisijų- 
Bet ar kultūra, švietimas netie
sioginiai nepatarnauja ir pcli- 
inei veiklai? Kas gi tuo gali abe 

roti? Taip pat. Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto teisė 
ir jo pareiga išeiviją įspėti, kas 
naudinga ir kas nenaudinga Lie
tuvos laisvinimo veiklai. Kaip 
'akysrm, nenaudinga griovimas 
^isvinimo veiksnių, jų veikėjų 
niekinimas, su okupanto samdi
niais bendradarbiavimas ir pan 
Tuo tarpu R. šliažas randa rei
kalo tyčiotis iš mūsų tautos ats 
tavybės — VLIKo, jo gautu iš 
•naverp^os tautos mandatu, jį va
dinti “miliniu”. Nežinia ar tai 
io tik tokia tamsi ignoracija, ar 
io bloga valia?

jos lengviausiai išlaisvinamą lietuvį, tai reikėjo pasi
rinkti visą jų grupę. Sovietų vergijoje yra ne vienas 
Amerikoje gimęs lietuvis.

Reikia neužmiršti, kad Sovietų pavergtoje Lietuvoje 
yra keli tūkstančiai Amerikoje gimusių lietuvių. Šian
dien reikalaujame Benedikto Scott — Vytauto Skuodžio 
laisvės, bet čia pat reikia priminti, kad Skuodis yra vie
nas, patekęs į sovietines kilpas. Turėkime galvoje, kad; 
jis visą laiką mokėjo prie okupantų prisitaikyti. Tai ne 
toks lengvas dalykas. Iš viso, į aukštesnę mokyklą pa
tekti yra gana sunku, tuo tarpu Skuodis buvo patekęs 
į profesūrą. Jis dėstė geologiją. Jis turėjo būti geras ma
tematikas. Jeigu mokėjo pasiekti profesūros, tai jau buvo 
aišku, kad jis kelis kartus perėjo visus sovietinius ap
klausinėjimus ir buvo pripažintas, blogiausiu atveju, ne
pavojingu. Jis turėjo gerai pažinti komunistus ir, kc 
gero, įstoti į partiją. Be gerų partijos liudijimų profe
sorium niekas Sovietų Sąjungoje netampa.

Reikia neužmiršti, kad pas jį buvo padaryta krata 
ir nieko pavojingo nerasta. Buvo peržiūrėtos visos jo 
knygos, geologijos ir literatūros, bet jokios priešokupa- 
cinės spaudos nerasta. Tiktai vėliau, už kelių savaičių, 
tie patys policininkai dar kartą užėjo pasižiūrėti jo ruo
šiamo rankraščio. Jis buvo nebaigtas ruošti, niekur ne
spausdintas, nemokslinis, bet fantazijos pastabos. Sovie
tinė policija rado reikalo jį atskirti nuo universiteto.1 
Saugumas perskaitė jo fantazijas ir paskyrė jam 7 me
tus prievartos darbų Mordovijoj. 0 kai bus atidirbtas 
laikas Mordovijoje, tai jis turės dar penkerius metus būti 
ištremtas kurioje nors sovietinėje respublikoje.

Prieš metus policija jau žinojo, kad jis buvo gimęs 
Amerikoje. Jie galėjo nujausti, kad amerikiečiai reiks 
pretenzijų prie Skuodžio, kaip jie padarė Simo Kudirkos 
atveju. Brežnevas, paruošęs naują konstituciją visai So
vietų Sąjungai, taip sutvarkė tos konstitucijos paragra
fus, kad Sovietų piliečiais gali būti ne tik Lietuvoje gimę 1

Vilniuje Rasų kapinių lankytojai didžiausią dėmesį 
kreipia į Mikalojaus Čiurlionio kapą.

amerikiečiai, bet ir jų vaikai. Amerikoje gimusį ir vie
nerių metų nuvežtą Skuodį, prisilaikant Brežnevo kons
titucijos, labai lengva jį padaryti Sovietų piliečiu. Tuo 
labiau, kad paskutiniais 40 metų Vytautas Skuodis ne 
tik baigė sovietinės aukštąsias mokyklas, bet ir gavo lei
dimą lietuvišką jaunimą sovietiškai auklėti. Skuodis 
moka geriau rusiškai; negu angliškai.

Iš sovietinės Lietuvos Skuodis išsiųstas ne Lenin
grado šiaurėn, kaip daugelis mano, bet Malo šiaurėn. 
Prie caro ten buvo Mordovskij kraj, o dabar visa ta sri
tis vadinasi Mordovskaja oblast. Tai yra ištisa sovietinė 
Mordves respublika. Mordovija kalnuota, turi upių ir 
ežerų. Jai labiau reikalingi geologai, negu pavergtoje 
Lietuvoje, kur didžiausias turtas yra gintaras. Rusai 
taip viską turi susitvarkę, kad nė vienas gintaro grūdelis 
niekur nenukrinta. Jis pasveriamas, apvalomas ir išveža
mas į Rusiją. Vienur rusai gintarą brangiai pardavinėja, 
bet kitur jį paleidžia žymiai pigiau. Jiems doleris svar
biau, negu gintaras. Skuodis Mordovijoj rusams naudin
gesnis, negu Lietuvoje. Mordovijos kalnuose jis galės 
praktiškai pritaikyti savo žinias.

Mordovija yra už Penzos. Į rytus nuo Mordovijos 
yra sovietinė Totorių respublika. Į šiaurę nuo Mordovi
jos yra Čiuvusų respublika.

Visas šias žinias apie V. Skuodį turėjo VLIKas ir 
ALTas. Kada jie kreipėsi- į Valstybės departamentą, 
kad padėtų šiam Amerikoje gimusiam ir Amerikos pilie
tybę turinčiam Skuodžiui, tai Valstybės departamento 
pareigūnai-du kartu kreipėsi į Sovietų. užsienio ministe
riją, kad leistų Amerikos ambasados pareigūnui Sovietų 
Sąjungoje pasimatyti su ^Vytautu Skuodžiu ir galėtų su 
juo pasikalbėti ir išsiaiškinti jo teisinę padėtį. Bet So-

Jis ražo, kad VLIKe yra 15 
oarti’u. tačiau be gyvybės, tik 
likučiai... o tais likučiais ge
riausiai manipuliuora dabartinis 
VLIKo pirmininkas. Man rodos, 
kad joks nusikaltimas, kad jei 
ir neskaitlinga partija atsiunčia, 
-avo atstovą į tautos atstovybę. 
Norėčiau šia proga jo paklausti, 
ar labai skaitlinga LB-nė savo 
nariais, jei visoje Amerikoje te- 
bebalsuoją ybs tik. 8000 ^.balsuo
tojų? Reiškia ji neapjungia4JAV 
didelės lietuvių dalies. Be to,

~unku suprasti, kodėl R. šliažas 
tūri ruoktis, jei VLIKas pasa
go ir jaunimui, ką jis gali ir ko 
negali daryti, ypač, kas liečia 
Lietuvos laisvinimo reikalus. Juk 
spaudoje dažnai tenka skaityti 
nusiskundimus, kad jaunimo di
delė dalis mažai sielojasi tautos 
ai-ve

R. Šliažas labai naiviai aiški
na apie LB-nei suteiktą manda
tą. Mat, ji kaip bendra organi
zacija visiems už Lietuvos ribų 
gyvenantiems lietuviams, c jos 

I vadovybė remia savo autoritetą 
mandatu gautu iš jos nariu, da- 
yvaujančių d e m ckratiniuose 
nrkimuoee. Koks jo naivumas! 
Vejauvi ir Fronto brč’uliai to- 

na;v’uiu turi? LB-nė yra 
šeivių organizacija ir ji kaip to- 

’~ia. r^ali suteikti savo vadams 
mandato atstovauti *autą. Paga- 

kodėl tik LB r ė- organiza- 
Šia turi tokia privilegiją? O ar 
’<?os. Amerikoje esanč;os orga- 
mz^c'jos tokios teisės neturi, kai 
kurios jų maž ko neviršijan
čios, savo narių skaičiumi ir LB- 
nęs?

R. Šliažas aiškina, kad dabar
tinio VLIKo vadai nesusigaudo 
demokratinės visuomenės sant
varkoje. Tai grynas rašė j o svai
čiojimas. O kadangi IB-nės va
dovai mistiškai pašauktiems 
VLIKo vadams nepakluso, tai 
Bendruomenė ' yra priešų pusė
je, turi būt sunaikinta ar nu
bausta. Man rodos, kad ir Fron-.

b ii

vietų užsienio ministerijos pareigūnai atsakė, kad jie 
neleis amerikiečiams pasimatyti su Skuodžiu, nes jis yra 
Sovietų pilietis. Jis gimė Amerikoje, bet tėvai vienerių 
metų berniuką parvežė į Lietuvą. Čia jis lankė pradžios 
mokyklą, baigė aukštuosius mokslus ir tapo Sovietų pi
liečiu. Jeigu Brežnevas Skuodžio neišleis, tai nei Hanna- 
fordas, nei Dutton Skuodžio neišvadūos.

Dr. Bobelis įtikino prez/ Fordą, kad pataisytų Nik- 
sono padarytą klaidą ir pareikalautų grąžinti Amerikoj 
gimusį Simą Kudirką. Prez. Fordas pareikalavo ir Brež
nevas, norėdamas išsiderėti atominių ginklų kontrolės 
sutartį, Kudirką išleido, o šis su latviais nuėjo. Bet pre
zidentas Reaganas Skuodžio klausimo taip nepastatys, 
kaip Fordas pastatė. Jeigu prez. Reaganas kada susitiks 
su Brežnevu ar jo įpėdiniu, tai pareikalaus, kad rusai 
išleistų visus Amerikoj gimusius ir rusų vergijoje lai
komus Amerikos lietuvius.

Simą Kudirką išlaisvino patys lietuviai. ALTui teko 
sumokėti visos jo šeimos kelionės Amerikon išlaidas. 
Tuo tarpu, kiek Kalifornijos komitetas sumokės Hanna- 
fordui, dar nežinia. Ponia Dutton parodė, kad ji moka 
propagandą pravesti geriau, negu patys frontininkai, 
kad dabar po sėkmingos pradžios, jau reikės ilgų metų 
sutartį pasirašyti.

Bet ar Brežnevas išleis Skuodį grįžti į Ameriką, tai 
netolima ateitis parodys.

to bičiuliai, paskaitę tokius R. 
tšliažo evaiščiojlmus, turėtų iš 
gėdos nurausti.

Jis rašo, kad išgyvenęs patį 
klaikiausią įspūdį Toronte. Ka
dangi, dr. K. Bobelis asmeniš
kai puolęs LB-nės veikėjus, jų 
dukras. Toks priekaištas jos va
dams pateisinamas, jei jų žmo
nos bei dukros “juliejiniais” me
tais, viešėjo ir buvo globojamos 
“Tėviškės” draugijos okupuoto
je Lietuvoje, tai nebuvo pirmi
ninko puolimas, o tik apgailesta-' 
vimas, kad LB-nės aukštųjų va
dų dukros nepkluso mūsų vei
ksnių prašymui nevykti į oku
puotą Lietuvą, kai okupantas 
džiūgauja, kad prieš 40 metų 
“išvadavo” Lietuvą.

Arba kad ir toks jo priekaiš
tas: dr. K. Bobelis “išperėjo” 
reorganizuotą LB-nę. Man ro
dos, kad didelę dovaną padary
tų tas Fronto bičiulis, kuris R. 
Šliažui užprenumeruotų “Nau
jienų” dienrašt. Tada jis nelietų 
be reikalo rašolo ir nemulkintų 
išeivijos. Jis žinotų, kad tą Ben
druomenę “išperėjo” atvykęs 
Chicagon vienas iš LB-nės vadų. 
Kodėl R. Šliažas nori atimti 
“garbę” J. Gailai? Jog tai, jo 
nuopelnas.

Jam nepatiko seime ir skaito
mos paskaitos, jos dvelkė senie
nomis: Adomu ir Ieva. O VLI
Ko pirmininkas galvoja apie mis 
tinį mandatą ir iš LB-nės laukia 
visiško pasidavimo. Taigi, poli
tinė vadovybė dabar yra ranko
se žmonių, kur neturi nuovokos 
kaip viešai elgtis ir kalbėti. Na, 

r sakykite, kiek šis frontininkų 
bičiulis-- tuo. parodė išminties? 
Mės visi žihorriė; kad šiandien 
tori mūsų tautos Atstovybė — 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas — niekad dar nebu
vo tokiose stipriose rankose, ko
kiose yra šiandien. Tiesa, šian
dien ją mažiau puola okupantas, 
o gal dėl to, kad tokį įžūlų puo
limą atlieka išeivijoje savieji. 
Tai skaudu, kad jie pavaduoja 
okupanto statytinius, niekinda
mi ir jiems padėdami griauti 
VLIKą.

Kodėl R. šliažas rašo, kad 
šiandien politinė vadovybė ran
kose žmonių, kurie be nuovo
kos? Mat, dėl to, jo išmone, vi
si, kurie turi politinę nuovoką 
gal tiksliau pasakius “genijai” 
susibūrė tik LB-j e. Jei tokie “ge
nijai” yra kaip Rimvydas Šlia
žas, tai labai liūdna, nes tai pa
rodo, kad tokie genijai suskal
dė LB-nę ir dabar “geniališkai” - 
griauna Vyriausią Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą.

-R. Šliažas ypač stengiasi VLI- 
Ko pirmininko asmenį bendry
bėmis suniekinti. Anot (jo, jis 
turi tam tikras charakterio žy
mes, mėgsta galią, norą kont-

(Nukelta į penktą puslapį)

X.Y.

LIETUVOS SOVIETIZACIJA 
1940-1941 m.

(Tęsinys)

Iki tol perversmas, kuris neabejotinai jau nuo 
1940 metų birželio mėn. 15 d. buvo įvykęs, buvo 
tiktai sociališkai-politinis, neįžengęs į formalinės 
konstitucinės teisės sritį, nenurodęs konstitucinių 
teisinių nuostatų raidės, kurios tąsa buvo sten
giamasi išlaikyti, nors tatai buvo, žinoma, tiktai 
forma, neatitinkanti naujo socialinio turinio, tu
rėjusio anksčiau ar vėliau išsprogdinti ir suar
dyti teisiškai-konstitucinę šalies konstrukci ją, 
neatitinkančią naujojo socialinių jėgų santykia
vimo, paveikti Sovietų jėgos spaudimą.

Dabar tasai sprogdinimo momentas atėjo, 
įvykių ir visos jų eigos šviesoje tatai buvo socia- 
liškai visiškai logiška ir tatai įvykti turėjo. Ir 
tatai turėjo suardyti ne tiktai šiokią ar tokią Lie
tuvos valstybės konstitucinės teisės konstrukciją, 
bet ir pačią Lietuvos valstybę. Lietuvos valstybę 
tuo laiku galėtų išgelbėti tiktai tokie įvykiai, ku
rie būtų pašalinę Sovietų karines pajėgas ir jų 
politinę galią Lietuvoje. Tokių įvykių tada ne
buvo. pačios gi Lietuvos pajėgos, kurių vistiek 
nebūtų už okę, jau buvo dezorganizuotos: Lietu
vos šaulių Sįjunga likviduota, o Lietuvos kariuo
menė susovietin a. Kai jos dar buvo gyvos, pa
čioje Sovietų žyęio pradžioje, niekam, deja, ne

atėjo į galvą, kaip tatai suomiai padarė jas pa
naudoti pasipriešinimui ir nors žūti, bet žūti 
vyriškai ir garbingai, tvirtai tikint, kad tautų 
istorijoje daugiau šansų turi atgimti tasai, kuris 
žūsta besipriešindamas, negu tasai, kuris taip pat 
žūsta, bet žūsta pasyviai pasiduodamas likimui. 
Kančių būtų buvę iš karto daugiau, tačiau kelias 
į laisvę veda per ryžtingumą ir kančias. Sovie
tams toliau maltretuojant lietuvių' tautą iki pat 
šių dienų, baisiose kančiose, ištrėmime ir nuola
tinėse miškų kovose pačioje Lietuvoje žuvo taip 
pat šimtai tūkstančių lietuvių. Kiek jų išnaikino 
rudieji naciai!

Veikusi paskutinė Nepriklausomos Lietuvos 
konstitucija nenumatė tokio “suvereninio” seimo, 
kokiu panorėjo būti 1940 metų vadinamasis 
“Liaudies seimas”. $ios konstitucijos seimas buvo 
tarnybinis, įsteigtosios teisinės, bet ne suvereni
nės valdžios organas, tam tikros aprėžtos kompe
tencijos organas, žymiai pareinąs nuo Respubli
kos prezidento savo steigiamoje konstitucijoje 
(1938 m. konstitucijos 154 paragrafas; taip pat 
jos 1 ir 3 paragrafai). Niekur Šioje konstitucijoje 
suverenumas nepavedamas seimui ir seimo ap
rėžta galia nėra susijęs. Juo labiau remiantis šia 
konstitucija. Seimas, lygiai kaip joks kitas įsteig
tosios konstitucinės^ valdžios organas, neturi tei
sinės galios spręsti pačios valstybės likimo. Tad 
suvereninės galios pasisavinimas, logingai re
miantis įvykusio socialinio perversmo ir faktinio 
Lietuvos pavergimo svetimai valstybei padari

niais, jokiu būdu konstitucinis nebuvo; šiuo buvo 
jau visai viešai ir aiškiai išeita iš formalaus kons- 
titucingumo ribų, ir konstitucinė evoliucijos tąsa, 
kuri iki tol buvo formališkai išlaikoma, pagaliau 
buvo nutraukta. “Suvereniniu” Lietuvos šeimi
ninku pasijuto tasai seimas, kuris buvo “išrink
tas” svetimai jėgai spaudžiant, iš tikrųjų buvo 
tos jėgos inscenizuotas, esąs jos rankose mario
netė, skiriama tam, kad atliktų jai įsakytą darbą, 
vykdantį svetimos valstybės siekimą. Tai buvo po
litinės komedijos galas.

Iki šiol formališkai konstitucijos raidė buvo 
lyg saugojama, išskyrus jos pažeidimus, liečian
čius piliečių-rinkikų ir renkamų seimo narių am
žiaus cenzą, kuris buvo veikusioje konstitucijoje 
užfiksuotas ir kurio neatitiko Liaudies seimo rin
kimų įstatymo nuostatai, ir ypač išskyrus Liau
dies seimo atstovų imperatyvinį mandatą, nusta
tytą to paties įstatymo ir neatitinkantį veikusios 
konstitucijos nuostatų. Dabar buvo pasiruošta 
visiškam konstitucijos nutraukimui, kuriuo turė
jo būti pagrįstas Lietuvos pavergimo finalas.

Pasiruošta skubiai, šiai ruošai buvo sunau
dotas trumpas laikas, likęs nuo Liaudies seimo 
rinkimų ir iki Liaudies seimo pirmojo posėdžio, 
nuo liepos mėn. 15 d. iki liepos mėn. 21 d. Kol 
buvo ruošiamas rinkiminis balsavimas, tol vyrau
jantis ir oficialus šūkis dėl busimojo santykio 
tarp Lietuvos ir Sovietų buvo formuluojamas 
kaip Sąjunga tarp Lietuvos ir Sovietų, ne įsijun
gimas į Sovietų sąstatą, bet dviejų šalių sąjunga.

Tai buvo rinkimams vadovaujančios “Lietuvos 
Darbo Sąjungos” platformos tezė. Tuo pačiu ši 
tezė buvo priimta ir Kompartijos, kurios Centro 
komitetas dalyvavo “Lietuvos Darbo Sąjungoje” 
ir buvo jos inspiratorius ir vairininkas. Lietuvos 
įsijungimo į Sovietų sąstatą šūkiai tuo laiku buvo 
tiktai atsitiktiniai, neturį oficialaus pobūdžio, 
įsijungimo tezė dar buvo laikoma per daug ryški 
ir griežta, kol dar reikėjo traukti plačiąsias ma
ses į balsavimo aktą. Tačiau kai balsavimas įvyko 
ir rinkimai buvo baigti, su plačiųjų masių nuotai
komis jau tiek, kiek pinna, skaitytis netiko, da
bar jau marionetė buvo perkelta iš piliečių masių 
į “išrinktąjį” Liaudies seimą. Liaudies seimas, 
kurio sąstatas buvo rūpestingai parinktas, buvo 
ištikimas. Bijoti kurių nors netikėtumų, laukti iš 
Liaudies seimo kurio nors savarankiško elgimosi 
neteko. Tad kortas buvo galima atidengti, laimė
jimas per Liaudies seimą buvo tikras.

Jau ir pirma visa spauda buvo pilna straips
nių, giriančių ir reklamuojančių viską, kas'yra 

i Sovietuose: esą, ten, Sovietuose, ir tiktai ten 
I viskas (tautinėje, ūkio, švietimo, kultūros ir 11, 
srityse) protingiausiai sprendžiama. Dabar ši 
propaganda dar labiau sustiprinama, tiesiog ka
lama.

(Bus daugiau) 1 r
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TAISAU SAVO NEAPSI
ŽIŪRĖJIMUS

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 

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
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 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIS 
NIEKINA VLIKO SEIMĄ

Atkelta iš 4 psl.

ruoliuoti kitus, mato tik prie- 
švls, nesugeba pasitikėti. Rašo 
kad naudoja logiką ir nelogiką, 
žodžius ir prievartą, ir jis netin
kąs vadovauti.

Baigęs niekinti VLIKo vado
vybę ir jos pirmininką, imasi 
niekinimo ir inž. E. Bartkų 
Jis nežino jo savybių, kurios jį 
iškėlė į posėdžio pirmininkus, 
nes jis nežino parlamentinės tvar 
kos taisyklių. Jis kėlė šiurpą, 
kaip Lietuvių tautos atstovams 
darkydamas lietuvių kalbą, vie
toj lietuvių kalbos, naudojo kal
bos jovalą.
....Baigęs savo rašiniu niekinti 
mūsų tautos atstovybę, jos va
dovybę, matyt, pasijuto, kad jis 
tuo daug patarnavo “Tėviškės” 

]' draugijos agentams. Tat, jis pats 
' užtikrina L1 Bičiuliu spaudos 

Dr. LEONAS SEIBUTIS' skaitytojus, kad jis ne agentas,
o tik "kritikas- Bet kuo skiriasi 
agentas nuo to, kuris, niekin
damas veiksnius bei jų veikė
jus, ir tuo pateikia niekinančios 
medžiagos agentams? Jis tyčio
jasi iš pavergtosios tautos Vy- 

f riausįam Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetui suteikto mandato, jis- 
jį' vadina “mistiniu”. Tat, koks 
čia skirtumas, ir pagaliau, koks 
lietuvio sąžinės švarumas?

Baigiant šias pastabas dėl R. 
Šliažo “Į Laisvę” žurnale ats
pausdinto aprašymo, ‘kyla klau- 

'■ simas, kodėl LF Bičiuliai tiek 
■' mažai reiškiasi kovoje prieš oku

pantą, o jų "genialūs” ir “nusi
vokiantieji” politinėje veikloje 
rašė; ai, visas galias nukreipę 
prieš mūsų laisvinimo veiksnius, 
jų veikėjus? Mums išeivijoje rei 
kalingas vieningas frontas prieš 

j okupantą, o ne prieš savuosius, 
kurie aukoja laisvinimo kovai 
laiką, sveikata. Tuo tarpu jie 
kiek beįmanomai yra niekinami.
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Apdraustas perkrausimas 
iš įvairių atstu m ų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

— Naikinsim ir kilus lėktuvus, 
jeigu jie aries prie JAV karo 
laivų, — trečiadienį pareiškė 
sekr. Caspar Weinberger.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Raxidescilaa talaL 448-5545

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TaL 925-8063-

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tek (813) 321-4200

Tas, talkininkaujant Kanados 
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AdRMbfaaa. 4 f ,j

j® “Lietuvos Aidai”

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Progr«TTxn v Stasiui Grigaravičiui

Naujienos, Chicago, 8, III Frida v, August 21, 1981

AMSULANSQ 
PATARNAVIMAS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

BUTKUS - VASAITIS
144b So. 50th Avė*, Cicero, AL Tek: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
«« So. CALIFORNIA AVE. Teki LAfveU, 3-3572

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWTCZ)

2424 WEST «Mh STREET REpubbc 7-1211
11M8 SOUTHWEST HIGHWAY, m* HI1U, HL 174-4411

.ir >

GEORGE F. RUDMINAS
S»l» So. i.tTUAMCA AVR. Tel: YArd. 7-11S3 - Ul|

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
3307 Sa LITUANTCA AVĖ. Tat: YArdi 7-3461

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirms- 
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet, šeštadieniais ir sekma - 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

Nuo
1914 metu 

c

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

Visos htdos fi WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p p. 
iš WHS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street 

(%icago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

Midland Savings 
irauja taupymo a .^arriŲ 
paskolų reikalus visos mū- 
SU apylinkės. Dėkojant 
Jums už mums parodytu 
pasitikėjimą. Mės norėtu
me butt Jums naudingi ii 
arešte.

S<skaitos apdrausto? 
Fki $40,000

*6$7 W. ^9 STREET 
OdeapK K 6062;

T±« 925-7400
S°. HAfcteM avė.

Bridgeview, IL 604^1 
TH. 598-9400 ’

r ■ &i T

PATS SKAITYK » DAR KI
TUS PARARtNK SKAITYTI i
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” j

J

I

Passbook Savings.
A

4 X wrings

Certificate

IVngfet JalyriiutL
% '

1 Amerikos PABALTitčiŲ 
IR UETUVIŲ ŠAUDYMO 

PIRMENYBĖS

1981 m. š. A. PabaltfeČių ii

Naujienų 1981 X11.25-27, Nr 
112, savo straipsnyje VAIDILOS 
AINIO TEISiNĖ PADĖTIS IR 1 
VAIDMUO, vardindamas seno- į 4 
vės Romos privatinės teisės'? 
(spaudą lieiėaničus) nuostatus, 
beskubant praleidau svarbų žo- p 
dį “pares” ir kt. Taigi, visas 
Sakinys turėjo būti atspausdin
tas lai]): “Pagal senovės Romos 
privatinę teisę (lūs Privatum), 
mirusio autoriaus slapyvardis 
paveldimas primus inter pares 
(pirmasis tarp lygiųjų) princi
pu, 6 kai dalykas virsta post 
tačluHi, t.y., kas nors pradeda 
naudoti mirusio slapyvardį, tai 
tas pirmasis eo ipso jau tampa 
primuš omniūm. (pirmasis iš vi
sų) ir, kol jis gyvas, kitas asmuo 
pasiftaūdoti jo slapyvardžiu ne
gali, nes toksai dvilypumas jau

j būtų nelegalus.”
Šiais nuostatais vertėtų papil- 

’ dylų žurnalistikos studijų kursą i = 
(jei kėda toksai būtų), kad atei- F 
lyje neįvyktų daugiau tbkių ne
susipratimų. ,

Vaidilos Ainis II

-V*

Šiaurės Amerikos pabaltiečių ir lietuvių 
lengvosios atletikos pirmenybės

1981 m..Š. A. Pabaltiečių Leng- klasėse: klasėse: vyrų, moterų 
vosios Atletikos Pirmenybes 
įvyks š. m. rugsėjo 12-13 d. d., 
Brockton High School Stadione, 
90 Awde St. (netoli W. Bloor 
ir Dufferin kampo), Toronto, 
Ont. ŠALFASS-gos Centro V- 
bor pavedimu, varžybas vykdo

A (1962-64 in. gim.), jaunių ir 
mergaičių B (1965-66 m. gim.), 
C (1967-68 m. gim.), D (1969- 
70 m. gim.) ir E (1971 m. gim. 
ir jaunesnių). Programa apima 
beveik visas pagrindines rung
tis.

Varžybų pradžia šeštaienį, 
rugsėjo 12 d. — 2:00 PM. Regis
tracija nuo 12:00 vai. Sekmadie
nį varžybų tąsa nuo 10:00 AM.

Dalyvių registracija atlieka
ma iki š. m- rugsėjo 5 d., šiuo 

■ adresu: Mr. Algis Malinauskas, 
! 1317 Hillview Cresc., Oakville, 
! Ont. L6A 2C6. Tel. (416)-844-

APDRAUDA NUO NELAIMIŲ

Du Miamyje atostogaujantieji V 
kompanionai biznieriai aptaria 
savo reikalus. Vienas giriasi: 
“Aš čia atvažiavau paatostogau
ti dėl to, kad gavau gaisro ap- 
draudą — $50,000”.

“Aš taip pat, bet aš gavau 
net $100,000 už potvynio pada
rytus nuostolius!”

Kiek ilgiau pagalvojęs, pirma
sis paklausė: “Pasakyk man, 
kaip galima sukelti potvynį?”

Sekant pereitų metų pavyz
džiu ir šiemet svečių teisėmis: 
y’-a pakviesti vietiniai suomių, j 
ukrainiečių, lenkų ir vengrų len-i 
gvątletai. Taigi šios rungtynes! 
bus ’spiestos i 7 tautybių kvies-i ‘ 
lines varžybas, iš kuriu bus iš.! Del j P“‘°
ve-o« pabaltiečiu pirmenybes. ! nepastovumo Kanadoje, JAV-se 

1981 m š. A. Lietuviu Pirme- i gyvenantieji lengvatletai prašo, 
nybes bus taipogi išvestos iš šių! mi registruotis pas ŠALFASS- 
varžj-bų. Tuo būdu mūsų leng-i ",s Len^' Atletuos K-to vado- 
va‘’ledams ši-, s i 
net trejopos.

rungtynės bus v^- ’ > . '
Mr. Algirdas iBelškus, 3000 

Varžybos bus vykdomos šiose i Hadden Rd.; Euclid, OH 44117. 
____ ________ J Tel. (216)-48i-7>61.

1 > Smulkios informacijos yra 
‘ pranešta vislėfhš sporto klu

bams. Klubams nepriklausą dėl 
inforinacijų .gali kreiptis į bet 
kurį Sporto klubą ar į A. Bfels- 
kų bėi A. Malinauską.

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuvių lengvatletams- 
Klubai ir -pavieniai lengvatletai 

■ skatinami, šiose varžybose skait-

Jll
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUĖ

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4471?

Jo žmonai Julijai, sūnui Algimantui, dukrai 
MiMai, jų šeimoms ir Įeitiems giminėms reiš
kiame nuoširdžių užuojautų.

L. DCBAUSKIENĖ
S. SMILGIS
J. RAGOŽIUS
J. KREIVĖNAS
K. POVILAITIS
JŪRATĖ ir E. JAŠIŪNAI
V. KOŽICA
J. KAVALIAUSKAS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

3ENL4USIA ffi DOMIAUSIA LAIDOJIMO JSTA1GA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 827-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

uęr *OUR HEAR! FUND
HELP 0 Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių
Aaociacijaa

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

Telef. 476-2345

TURIMI 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

mirus,

W54 bo. HALSTED STREET 
I Tet lArtta 7-lfU ;



KAIP LIETUVIAI INFORMUOJAMI
APIE ĮVYKIUS LENKIJOJE

ir mene gegužės} mą“ Lenkijoje ir pažeisti Euro- 
spausdinti Fslik 
straipsnių serija 
kraujo”, kurioje 

apie revo-
Lenkijoje. Au

Literatūroje
23 d. pradėta 
so Kuznecovo 
“Frontas be 
lietuviai ‘•šviečiami 
bucinius įvykius 
teriaus išvedžiojimai rodo, kad 
sovietinė propaganda ištikimai 
tebesilaiko goebelsinid - ždanovi- 
nio inodJio.

Daugelį lenkų, rašo Kuzneco
vas, apėmė politinis “smogas”, 
“apgaulingas amokas”. Lenkijo
je-įsisiūbuoja “žiauri ir bekefrn- 
promisinė klasių kova”. “Kas 
ners primoko vaikėzų šutve Var- 
šuvos centrinėje aikštėje degin
ti... istorijos ir rusų kalbos va
dovėlius”, piktinasi jis, bet pa
miršta paminėit, kad knygas de
ginusieji moksleiviai buvo pasi
piktinę istorijos klastojimu ir 
rusų kalbos brukimu. Nei žo
džio apie tai, kad Lenkijoje 
šiandien vyksta masinis sukili
mas prieš oficialųjį melą.

Už dabartinę padėtį Lenkijoje 
Kuznecovas kaltina Giereko vy
riausybę, kuri leido’ platinti “ne
legalius leidinius”, nesudraudė 
“skrajojančių universitetų” ir 
pogrindinių “visuomeninių kur
su”, nesustabdė “organizacinio 
ir idėjinio pasiruošimo strei
kams”. “Buržuazinė ir smulkia
buržuazinė sąmonė taip pat ga
lėjo lengviau skverbtis į lenkų 
protus ir širdis, lies Lenkija “vie
nintelė socialistinio’ pasaulio 
lis”, išlaikiusi privačių savininkų 
žemės ūkį bei tūkstančius priva
čių įmonių aptarnavimo ir var
tojimo sferoje.

Kuznecovui nekelia abejonės 
ir faktas, kokį rimtą vaidmenį 
Lenkijoje vaidina katalikų baž
nyčia. Bet dėl įvykių Lenkijoje 
ypač kalta “tarptautinė reakci
ja” ir į JAV “aukščiausios val
džios ešelonus” įsiskverbęs “įnir
tingas antikomunistas” Brze
zinskis. Jų “šėtoniškas sumany
mas” yra sunaikinti “socializ-

SLA ekskursija - kelionė i Karibų Jūrą
Susivienijimas Lietuvių Ame

rikoje pirmą kartą organizuoja 
kelionę į KARIBŲ JŪRĄ laivu 
“CARNIVALE” nuo šių metų 
lapkričio 8 iki 15 dienos (vieną 
ištisą savaitę).

Laivas išplaukia iš MIAMI, 
Floridos, ir aplankys tris įdo
mius tropinius uostus ir vals
tybes: SAMANĄ (Dominikos 
Respublikoj), SANJUAN (Puer
to Rico), ir ST. THOMAS (JAV 
valdomą salą).

Kaina laivu vienam asmeniui 
(po du į kambarį) prasideda 
nuo $800 (aštucfni šimtai dole
rių). Be to, reikia pridėti kainą 
lėktuvu iš jūsų miesto (namų) 
j Miami, Fla. (Round Trip)

Šia kelione gali pasinaudoti 
visi, nežiūrint ,ar jie yra ar nėra 
SLA nariai.

Kelionės kainoje įskaitoma: 
patogi kabina-kambarys. skanus 
maištas, įvairūs pasilinksmini
mai laive.

pos saugumą

KEISTI ŽMONĖS

MISCELLANEOUS 
J vairūs Dalyke!

■

i

i

i

ANY RODDING AND 
DRAINING — ?30.

— Chadafi amerikiečius išva
dino teroristais už lėktuvų nu
mosimą, bet nieko nesakė apie 
Libijos lakūnų provdkacinį šū
vių paleidimą.

* *
LENKŲ ŽURNALAS KRITI

KUOJA LENKŲ BAŽNY
ČIOS ŠOVINIZMĄ

Paryžiuj leidžiamo lenkų žur
nalo Kultūra kovo mėn. laidoje 
Tymoleusz Klempski įdomiai ’ 
nagrinėja lenkų katalikų Baž
nyčios teigiamas ir neigiamas 
savybes. Prie pastarųjų jis pri
skiria priešiškumą baltgudžiams 
Balstogės srityje ir “paranoiš- 
ką” lietuvių traktavimą Suval-

Lenkijos Bažnyčia, rašo Klcmp- ’ 
ski, prisidėjo prie tokio pobū
džio nacionalizmo, kuris lenkams 
legali atnešti nuostolių ir gėdos. I 
Joje tebegyvas primityvus anti-Į 
ukrainietiškumas, a n t isemitiz- 
mas, antilietuviškumas — pri
mityvus biaurėjimasis viskuo, 
kas “ne mūsų”. (Elta) 

gogą Igną Serapiną $10 auką.
— Jazejina Kriščiūnienė iš j Dėkui už ją ir už labai vertingą 

Beverly Shores, Ind., neseniai J bendradarbiavimą., A.
grįžusi iš Miami Beach, kur pra
leido žiemą savo kondominium 
bute, vykdydama savo ir šeimos} 
ilgametes tradicijas, parėmė. 
Naujienų leidimą šimto (100) 
dolerių auka. Dėkui už ją ir už 
susirūpinimą Naujienų finansine 
padėtimi.

— Stasys Pulkauninkas, nau-:
jasis mūsų prenumeratorius iš 
Marquette Parko, kartu su me
tine prenumerata ir gerais lin- iždininkas, .... • • . i r- i —. • I 1 •

— Viktoras Dagilis iš Toron
to atsiuntei $5 xauką pėrjjmųsų Si : /L -a- ■■ j prenumep{pęg^ytn.mą .
kienę, gĄv. Palos Hills, Illinois. 
Dėkui. :

Į ‘
— Vytazitas Žygas.^ iš Cicero^ 

pratęsdamas prenumeratą, savo 
gerus linkėjinfusA-atlydėjo-. 5 do
leriu aulia.. Dem^V:; Ai: A;

‘ ■
— J. GiTautos Fondo 

' , i -aiųsbžgas praleido
Kanadoje. Kanados lietuviai 
gausiai rėmia minimą fondą, iš
laikantį VLIKąl

— Venecuelos Lietuvių Drau
gija rengia gegužinę rugpiūčio 

kė per žinomą veikėją ir- peda- Į 23 d., sekmadienį, Vyčių salėje 
ir sodelyje. Pradžią 12 valandą. 
Šokiams gros linksma muzika.

j Veiks laimės šulinys. Bus lietu
viški pietūs. Kviečia visus daly
vauti. Valdyba (Pr.)

— DĖMESIO! Prie 70-tos ir 
Rockwell našlė skubiai parduo
da 2 butų mūrinį, po 5 kamba
rius. Labai gerame stovyje. 
$54,900. Skambinti 925-6565.

sėjimais įteikė $5 auką. Dėkui.

— Juozas Venclova iš Bright
en Parko, istorijos knygų bei 
studijų autorius, užjausdamas 
Naujienų finansinę padėtį, įtei-

Bus progos pailsėti saulėje, 
užmegzti naujų pažinčių, aplan
kyti dar nematytas salas, ■ ke
liauti su linksma lietuvių gru
pe. Svarbu, kad neatidėliotu- 
mėt, o dabar, tuojau, regist- 
ruotumėtės ir užsisakytumėt sau 
laive vietas.

Pasinaudokite šia proga Įdo
miai ir linksmai praleisti atosto
gas, pasidžiaugti JŪRA ir tropi
nės saulės šiluma.

Dėl informacijos ir registraci
jos prašome kreiptis Į: 
kreiptis į:

AMERICAN TRAVEL SER
VICE BUREAU,

9727 So. Western Avenue 
Chicago, Illinois 60613 
Tel. (312) 238-9787

SUSIVIENULMAS LIETU
VIŲ AMERIKOJE

Genovaitė Meiliūnienė
SLA sekretorė

(R) LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS PAREIŠKIMAS

(R) Lietuvių Bendruc'menė

vieningai remia VLIKcu pareiš
kimą, atsiribojantį nuo Lietuvos 
laisvinimo reikalų pavedimo sam
dytai privačiai svetimtaučių ben
drovei. > - , - į
/ (R) Lietuvių Bendruomenes

vadovybe;

“L IU CIJ A”
Miko Šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą, nuo XX širhtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autelių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago. IL'60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

padėti teisininko Prano ŠULO; 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*1 
išleistą knyga su legališkomis 
formomis. :

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoj^

BE NUODĖMĖS?

Anglų rašytojas A. Connari 
Doylis, šerloko Holmse kūrėjas; 
kartą iškrėtė pokštą: dvylikai

Kool AkC-Oh A Stiek
BRAND SOFT DRINK I.UX

Frozen Suckers
2 envelope KOOL-AID ®

Unsweetened Soft Drink Mix, 
any flavor

2/3 cup sugar
1 a’jart’-fater

Dissolve soft drink mix and 
sugar in water. Pour into 
plastic ice-cube trays or 
small paper cups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

SUSIVIEN1.TLMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia Ir turtingiausia lietuviu nraterr alinė or- 

jiniLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui-

SLA — atlieka kultūrinius darbui, gelbsti ir kitiems, kurie tum 
darbus dirba.

SLA — ūhnokėio daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
ipdraudų savo nariams

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško 
riamg patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas f»ll 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, liekiančiiui 
inkštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiat

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

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkltėa 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jumi 
mielai pagelbės 1 SLA isirašytL

doleri!

pelno, n>-

Galite fcrelptli ir tiesiai t SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

ENERGY 
WISE A"

Buy a oar no i*rę«r ar

iflin

(tai H > BonLoatd

pagarsėjusių sąžiningumu ban-j 
kininkų bei pramonininkų pa-! 
siuntė tokio turinio telegramas: ’ 
“Viskas išaiškinta. Bėk nedels-. 
damas-”

Per 24 valandas visi šie žmo
nės paliko Angliją.

“Žmonės yra keisti”, — sako' 
prancūzų rašytojas M. Pagnol. į 

i — “Pasakyk jiems, kad erdvėje i 
yra 836 milijardai, 618,132,783’ 
žvaigždės — jie tau patikės, ta- 

; čiau jei ant parko suolelio paka- 
į binsi iškabėlę su užrašu “Naujai 
r dažyta”, tai visuomet patikrins 
pirštu ar tai tiesa.”

SEWER AND 
PLUMBING

If not open —■ no charge.

CALL 656-8387

COMPLETE LAWN 
MAINTEN. SERVICE

NO JOB TOO SMALL,
NOR TOO BIG.
Call 331-9874

After 6 — 233-6211

i

T & F SEWERAGE & PLUMB 
ING. Rod any drain line for $25.1 
If not open, no charge. We install i 

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

and basements. I

523-1962

STOP. SEWER TROUBLE?
LOW COST SEWER SERVICE 

We’re Your Neighbors 
Belmont & California

24 Hr. Service 
278-9012

A AIways-Ready Sewer Co.

CITY & SUBURBS
EMERGENCY SERVICE 

COMMERCIAL - RESIDENTIAL 
PLUMBING - HEATING

SALES & SERVICE 
ELECTRIC SEWER RODDING

LICENSED & BONDED
L&M PLUMBING & HEATING CO. J 

4325 W. Flournoy 722-0466 J

II

AA Gas Equipment 
Heating Serv.

Air Co^ditionn'g - R?fr;.relation - 
Sheet M^ta! - Rome 's Installa

tion and Repairs 
24 Hour- Err?rgancy Service 
Licensed - Bonded - Insured 
721-9555 625 E. 133 SL

CROSBY'S FOR BLUEBERRIES!
Good picking. Open 8-6 daily. Take 
1-94 to Michigan exit No. 1 (M 239), 
turn right IVz miles to 1000 N. and 
right 1 mile to Crosby’s.

(219) 326-8712

REIKALINGA elektrinė mašina 
bulvėms tarkuoti. Nauja arba 
vartota. Skambinti 927-4974.

Namai, ŽMni — PartUviimvi 
SEAL ESTAT1 FOR SALE

Narvai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSLMOKEJ1MA1S.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MJJTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS J
MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

SUSŲ, RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
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73-čios ir Richmond 6 kamb. (3 mie
gami), mūrinis, garažas, šildymas ga- 
zu. Didelis ir gražus kiemas. $48,000.

72-ros ir Washtenaw 5 kamb. (2 mie
gami), mūrinis. 2 mašinų garažas. 
$51,500.i -----

i

62-ros ir Artesian 4 butu mūrinis. 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000.

55-tos ir Kedzie 5 butų mūrinis su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininkas 
duoda paskolą ž 12%.

Marquette Parko apyl. liuksusinis 12 
butų, pajamos virš $35,000. Savininko 
paskola rimtam pirkėjui.
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ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878

Pirkite senoviškai
S 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

0 4 butų mūrinis, apie 59,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai.
2 sklypai. 2 garažai.

t j Brighton Parke. $57,700.

9 Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

BUSS. OPP. — OUT OF TOWN 
Biznio Progos — Už Miesto Riby

BAR, ROOMS, APTS., BOAT 
HOUSE, right on Pistakee Lk. 
8200,000, best ofr. Must sell.

Please Call 546-6198 
or 587-7762 eves.

AMWAY DISTRIBUTOR
Full or Part Time — Couples 
& Individuals — For Business 

of Your Own.
Local Amway Distributor Trains 

You for Splendid Oppty.
Call 389-9877

CANADIAN PROPERTIES
LAKE OF THE WOODS 

SIOUX NARROWS, ONT., CANADA 
GROG STORE + HOUSE. $125,000.

Also
COMMERCIAL COIN LAUNDROMAT 

inc. 3 Bdrm. Apt. for $175,000.
Terms Negotiable on All Properties.

Ph. (312) 236-2202 
or Call 274-6131 after 6 P.M.

IT'S GOO'S COUNTRY 
GREAT FISHING & HUNTING

Snug holds 
loose dentures 
comfortably snug 
Ease sore gums from loose-fitting 
dentures with soft easy-to-use 
Snug* Brand Denture Cushrons. 
Snug gives tempo
rary rebef until you 
see a dentist. Now 
available in the 2- 
cushion or new 
4-cushion econ
omy package.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

J’”
DĖMESIO

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A- LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775
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Derigiainė^ir taisome visų :.rų-_ 
šių stogus. - Už darbą garau- 
tiiojame ir esame apdrausti..

ARVYDASKIELA ■
4 6557;S. Talman Avenue

• Chicago, 11 60629 .
434m55gr 737^X717

Laikrodžiai Ir brangenybia '
Pardavimas Ir Taisymai

Ž&6 West 6<Hh Street
Tai. F.Epubllc 7-1941

f

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 6063X Tol. YA 7-5980

K

M. i i K Z U S |
Nrtary Public 

INCOME TAX SERVICE 
425y S. Maplewood. Tai. 254-745W 
Taip pat daromi vertimai, giminių* 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blenkaL

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapclis, Ajent 
SŽCS'A Vj. 95th Si 
Ever®. Perk, III 
60642, . 424-S654

*$laW!.Ti>fjin EiteJand'CastfaBy Compant.

advokatų draugija
V. BULAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 r>to iki 7 vaJL 
Šeštadieniais-nuo 9 iki 12-too 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

TeL (111) Ml-ttlf

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS

IXrbo valandos: nuo 9 vai ryu 
iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

P vai. ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal snaitarimu

TU. 776-5162 arba 776-51M
264& We*t 63rd Street

Chleuro. HI- 66629
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