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PaĄ atsiuntė. ALTo pirmininkui Premjerą Pierre Trudeau, grį-

LIBERALAI PRALAIMI
KANADOJE

MM
OKI

Egipte Asvano užtvankoj dar tekeliami įvairus senovės paminklai, 
kad pakilęs vanduo jų nesunaikintų.

TATYBININKAI MANDAGIAI 
PRIĖMĖ PREZIDENTĄ

CHICAGO, Ill. — Prez. Rea 
ganas, grįždamas iš vasaros ato
stogų savo ūkyje Kalifornijos 

! valstijoje, sustojo Čikagoje ir 
trečiadienį pasakė kalbą staty- 

! bos staliams, susirinkusiems 
Į konvencijai. Jis pareiškė, kad ad-

’ RUOŠIAMASI ALTO SUVAŽIAVIMUI
< ; . Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba ir skyrių- vadovybės* 
; ruošiasi 41-ajam: metiniam suvažiavimui, kuris įvyks Chica- 
• goję, Lietuvių Tautiniuose namuose, 6422 Š. Kedzie. Posėdžiai.

tęsis visą dieną. Daugiausia dėmesio bus kreipiama į aptarimus 
praeitų metu ALTo veiklds ir naujų veiklūs; gairių tiesimą.

, Bus renkama nauja valdyba. Su balsavimo teise dalyvaus ir 
visų'ALTo skyrių atštovai.

*

Į DIDĖJA SUSIRŪPLNIMAS
: VYTAUTU SKUODŽIU

Senatorius John Heinz - (rešį).

$?. K. Šidlauskui raštą, pažymė
damas, kad jis yra labai šiislrū- 
pinęs lietuvių tautos kova, ir sie
kimu atgauti, pagrindines, laisves. 
Pranešė, kad jh negalėjo cdaly^ 
yauti. Washingtone suruoštame 
apklausinėj ime apie Lietuy<Js. di
sidentus, .betjis. .vėliau. sąyo 
pareiškimą nusiuntė, drauge at
siųsdamas’, jd kopiją ALTui.

. Savo tame, rašte reiškia didelį 
susirūpinimą Vyt Skupdžiifepaį 
brėždamas: *Aš .nuolat dajysiu 
spaudimą^ , kad. - jis nedelsiant 
būtų išleistas”. : -

TONUI APIE PĄDŽTJ f
: LIETUVĖ f . , 

s Kdngresmanas Dante PąsčelĮj 
pirmininkas JAV "komisijos Eū- 
fopos.. Saugumo ir
yiintf . rei^ląnįš; pąprąiįė Ame- 
fikos Į Lfetuvių' Tar^jąį įteikti 
įnformaciįas apie dabartinę pa- 

kkšliečia' žmogaus- t&sųj ’ 
siiną?' 
ĄLTas paruošęs;pĮatešnį.męm& 

fąndūmą, iškeldamas priespaudą 
ir ■pjersėkibjintųs, pasiuntė- ąmė- 
r^kięčių delegacijos pmtiinįiffiųi? 
.- *;"r -.i* ''

MADRIDAS IR LENKIJA '
' ■ :-"cd A iKii '•« /'čĄčy'Vį;*•< ■

JAV delegacija .Madrįde yšavo 
pranešime suminėjo; kadŽĄ^Žca- 
rų valstyfeiųjtižsienid realių mi- 
nistęrių tanpė yra jnūomdhė, jog 
tęsimas Madrido', konferencijos 
ir diskusijos su rusų delegacijos 
nariais, prisidėjo, kad Maskva 
susilaikė nuo invazijos Lenki
joje. (ALTd> Informacija)

ŠVIETIMO TARYBA ATLEIDO 
DAUG TARNAUTOJŲ

•S Čikagos; Švietimo taryba, no
rėdama mažinti, išlaidas, šią va
sarą atleidd 1,100 mokytojų ir 
1,097 pagalbinio personalo. At
leidžiant mokytojus, daugiausia 
nukentėjo atsargos mokytojai. 
Jų'atleista 800.

KALENDORĖLIS

Rugsėjo, 5: Laurynas, Urbonas, 
Medūnė, Vaįdvaldis, Teisutis.

Rugsėjo 6; Zakarijus, Varmo- 
nė, Jargailis, Goštautas.

Rugsėjo 7: Darbo Dieną. Re
gina, Dita, Drungė, Vaišvila, t

Rugsėjo 8: šilinė, Tautos šven
tė, Jovita, Orlekis, Geružis.

Saulė teka 6:20, leidžiasi 7:18.
Orai ^ebišuotiin Ml.

* . 7 v V 9 % « 

žūsi, iš atostogų: .ir oficialios ke
lionės Afrikoje,, sutiko gerokai 
apsiniaukęs politinis dangus: du 
liberalų pralaimėjimai papildo
muose . federacinio parlamento 
rinkimuose — Kvebeko Joliette 
apylinkėj ir Toronto Spadinoje.

Kvebeke rinkimus lengvai lai
mėjo buvęs tos: apylinkės kon
servatorių, atstovas Roch La
Salle, iš. parlamento pasitraukęs 
dėl perėjimo provincinėn politi- 
kon. Jis buvo išrinktas Tautinės 
Vienybės..pąrtįjos' vadu, kuri į 
provincinį parlamentą, neprave
dė pė vieną-ątętavo., = P.ąpildo- 
muose rinkimuosejis liberalų 
kandidatą Michel Denis sutriuš
kino net 13.000 balsų dauguma. 
Konservątorhį partija dabar vėi 
turės, vieną atstovą iš liberalus 
pamėgusiu Kvebeko.
■ Nep^g^^ąįską ’ude

T ordabe^-k  iiįfsaugiais 
šia -l&eęaįų-~ fvfrlclv^-5ąhgliš^ai 
■kalbtenėIoj-&'įj;K^adojė.- ^pyRn-

visada -i^n^avo Tffiiįįalus dėl 
. į i -« u j ■ yz - < ...... v . , ,

imigFąęijbs Ipblįlikos; teidžraheios 
įvažiuoti". .^eĮmų inariarAš- bei gi- 
minėfi^.—Pabiičfemuš. -rinktinus

lerio-perkeiimas į'S^ftą, užtik
rinantis jam aprūpintą pragy
venimą iki-amžiAus galo; Ten 
rinkimus laimėjo socialistas.-Dkn 
Heap. f

—. P?ez. Reaganaš griežtai at
sisakė tartis sui kontrolierių uni
ja. Jo administracija tarsis su 
atskirais kontrolieriais, bet ne 
su tais, kurie unijos narius kvie 
tė streikuoti.

. Caspar Weinberger ‘

Sekr. Caspar Weinberger la
bai nenori, bet priverstas ge
rokai apkarpyti krašto ap
saugos biudžetą. Jis pakvie
tė buv. sekretorių H. Brown, 
kad padėtų nubraukti ma- 
Įiauiiai rėikllingaš ’sumas.

LENKU KOMPARTIJOS VADOVYBĖ 
ĮSPĖJO 'SOLIDARUMĄ NESTREIKUOTI

SOVIETAI PROPAGUQJA NAUJUS MANEVRUS 
’ '' LENKIJOS PASIENYJE

ginklais, tikslu nuteikti lenkus 
prieš Solidarumo unijos užmo
jus bei numatytus streikus. Va
karų ekspertų nūomone, Sovie
tų Sąjunga Lenkijos ncokupuos,- 
nes jiems tai perbrangiai kai
nuotų. Manoma, kad manevruo
se nedalyvaus nė 25,000 karei
vių, nes apie didesnius manev
rus jie turi painformuoti Vaka
rų

-- VARŠUVA.— Lenkijos komu
nistų partijos centro komitetas 
šią savaitę posėdžiavo dvi die
nas. Buvo tariamasi apie žymiai 
patikėjusią t ekonominę padėtį, 
•maisto trūkumą .ir kalbama apie 
vyriausybės pasiūlymą suma
žinti darbininkų savivaldą. Kom
partijos sekretorius Stanislaw 
Kania pareiškė, kad organizuo
ta darbininkija nenustums par
tijos prie ribos. Socializmas turi 
gyvuoti ir tam dalykui bus pa
naudotos bet kokios priemonės.

Tuo tarpu Sovietų Sąjungos 
vairūs žinių šaltiniai duoda pra
nešimus apie pasiruošimus nau
jiems manevrams Lenkijos pa
sieniuose. Kariuomenės pratimai 
prasidėjo penktadienį, tačiau Iz- 
.•estija anksčiau įnranešėį kad 
nobilizuoti rezervistai vykimui 

išeities padėtį Sovietų Sąjun- 
;os vakaruose naudoja civilių 
naišnas ir ūkininkų sunkveži
mius. Taip pat pranešama apie 
aivyno manevrus Baltijos ir 

„uedojoje jūroje. Televizija da- 
vė pranešimus, kaip apmokomi 

1-audonosios armijos kareiviai ir 
audonojo laivyno jūrininkai Pa- 
>altijo‘ respublikose: Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje, taip pat 
3altgudijoje. Laivų koncentra
cija pradėta pr*** savaitę.

Žinant Skrietų Sąjungos pa
slaptingumą kariškuose daly
kuose, manevrų propagavimą ir 
kariškos galybės rodymą reikia 
laikyti tik triukšmo darymu

valstybes.

SAUGUMO TARYBA 
TYRINĖS REIKALU

NEW YORK, N.Y. — Pietų 
Afrika dabar kels naują bylą 
jungtinių Tautų Saugumo tary
boje. Pietų Afrikos vyriausybė 
turi įrodymus apie Sovietų karo 
vadovybės įsiveržimą į Namibi
ją. Sovietų patarėjai gali patapti 
Angolos vyriausybei, bet jie ne
turi teisės vadovauti kovoms. 
Pietų Afrikos vyriausybė turi 
palikimą liudininką, maj. Pes- 
trecovą, ir turi keturis lavcfnus. 
Sovietų karininkai žuvo kovoje, 
o jų lavonai .buvo atvežti į 
Pietų Afrikos teritoriją. Į Pietų 
Afriką išvežti ir kariuomenėje 
tarnavusių dviejų rusaičių lavo 
nai. Rusas Pestrecovas bus ge
riausias liudininkas apie Sovietų 
vyriausybės planus Namibijoje.

— Egipto prezidentas Sadatas 
sutinka paleisti suimtuosius agi
tatorius, jeigu jie susirastų 
naudingą darbą ir pasižadėtų 
be reikalo neerzinti žmonių.

NAMIBIJOJE APRIMO- . 
į TARPUSAVIO KOVOS 

. PRETORIA. Pietų. Afrikos 
karo jėgoms užėmus rusų, gene 
ralinį štabą Ksongonge-,1 Ango
loje, aprimo kdvos. pietinėje 
Namibijoje. Rusų pasiųsti; par- 
Ąizanai ten nevargina pietos 
ūkininkų-ir vengia susidūrimų 
su"‘saugįimp organais.

Į Namibiją įžengusieji parti
zanai <j,bijo grįžti į Angolą.-. Jie 
patyrei' kad Angoloje -lilMsiėji 
vadai"r-iisai pateko į Pietų -'Afri- 
kosr'į«arių rankas, tai risnoTi 

1 įžengti į Angolą, kad ir jie ne 
LUANDA, Angola. — Sovietų patektų į priešų rankas.

atsisakė pasįĮiktr' AREŠTUOTA MARIJUANOS 
Ksongonge ir išvyko į Pietų Af- 
rikos sostinę Johannesburgą. Jis p 
privalėjo gintis iki mirties arba 
nusišauti, kaip kiti Sovietų ka
rininkai ,buvę Ksongonge. Sovie
tų kariuomenėj Pestrecovas yra" 
majoras.

Pestrecovas sutiko vykti į Fia
lų Afriką ir info’rmuoti valdžią, 
kad žinotų, ką planuoja Sovietų vise? 33 asr,_r.ys. 
valdžia. Jeigu Pestrecovas grįž-' Šmugelio operacija buvo se
tų į Maskvą, tai jam būtų 'tai- karna virš 3 metų fcderalinit 
koma mirties bausmė. Susirėmi- agentų, kovojančių prieš naikes
niuose žuvo abi rusaitės, kovoju- tikus, 
sios kartu su žuvusiais Sovietų ( 
pulkininkais.

PESTRECOVAS IŠVYKO
I JOHANNESBURGĄ i į

majoras Nikolai, Feodoro sūnus, .
Pestrecovas ;

K LMPORTERIŲ GRUPE
EAST HAMPTON, N.Y. — 

Ketvirtadienį prie Long Islanc 
pakraigių sulaikyti du greitis:- 

^įviai guvi8 tonų marijuanos, kur. 
3J retalibje rinkoje kainuotų mili 

i joną dolerių už toną. Areštuok 
nelegalūs importeriai bei laive
lių savininkai ir jų tarnyba, ii

PRITARIA NEUTRONO 
GINKLŲ GAMYBAI

OSAKA, Japonija. — Buvęs 
prezidentas Jimmy Carteris pa
reiškė korespondentams Osakos, 
aerodrome, kad jis pritaria pre
zidento Ronald Reagano nutari
mui gaminti neutrono ginklus 
bei sviedinius ir juos laikyti bei 
sandėliuoti Amerikoje. Sampro
tavimai paremti Sovietų Sąjun
gos apsiginklavimo bei laikyse 
nos stebėjimais.

Buvęs prezidentas buvo 10 
dienų Kinijos vyriausybės sve
čiu. Jį išlydtint pareigūnas pa
reiškė, kad Taivanas yra svarbi 
nesutarimo priežastis tarp JAV 
ir Kinijos.

— Angoloj nušauti du Sovietų 
pulkininkai ir dvi kariudmenėje 
Ūmavusios rusaitės.

Egipto pr.zidentas A. «Sada- 
tas ketvirtadienį suėmė kelis 
šimtus neramuolių, nuolat 
kritikuojančių vyriausybę ar 
atsakingus pareigūnus. Su
imti advokatai ir dvasiškiai 
turės porą mėnesių praleisti 
stovykloje ir pagalvoti apiė 

konstruktyvų darbą.

! ministraeija nėra nusistačiusi i 
į prieš organizuotą darbininkiją, 
j tik prieš sulaužusius savo paža- 
j dus federalinius tarnautojus, iš 
! ėjusius į streiką prieš žmones. 
į Jis buvo mandagiai sutiktas ir 
išlydėtas. Stalių unijos prezi
dentas neleido lėktuvų kontro
lieriams piketuoti prie įėjimo, 
pagal eilinę mandagumo taisyk
le kviestam asmeniui.

SADATAS UŽDARĖ ŠEŠIS POLITIKŲ, 
TIKYBININKŲ LAIKRAŠČIUS

PREZIDENTAS PASIRYŽĘS NELEISTI FANATIKAMS 
ARDYTI KARO METU LAIMĖJIMŲ

KAIRAS, Egiptas. — Praeitą 
antradienį Egipto prezidentas 
Anwar Sadatas paskelbė, kad 
nekandidalucrs dar vienam pra^ 
zidento terminui, o ketvirtadie
nio rytą Egipto policija pradėjo 
dešiniųjų ir kairiųjų areštus. 
Egipto prezidentas yra pasiry
žęs neleisti kairiųjų ir dešiniųjų 
tikybininkams įsigalėti ir pasek
ti Irano Chomeinio pavyzdžiu. 

‘Neleis ir socialistams bandyti- 
daryti reformas, jeigu krašto 
gyventojų dauguma nepritaria.

Sadatas, pasirašęs taikos. su
tartį su Izraeliu, atgavo beveik 
visas Egipto žemes, gavo didelę 
paramą iš JAV, pajėgė atginti 
kraštą nuo bado, sustiprino ka
ro metu sumuštas karo jėgas ir 
sudarė sąlygas krašto ūkiui 
augti, jaunimui šviestis ir gintis 
nuu priešų. Sadatas vykusiai 
apsigynė nuo Libijos įsiveržimo, 
-uždarė sieną nuo fanatiškų ti- 
kybimnku. .

Dabar paaiškėjo, kad prezi
dentas tuo tarpu visai nesiren
gia pasitraukti iš prezidento pa
reigų, nes padėjo policijai suimti 
visus opozicijos advokatus, tiky- 
bininkus, politikus ir laikraščių 
redaktorius, kursčiusius gyven
tojus prieš Sadato vyriausybę. 
Pirmiausia- jis pasitarė su atsa
kingais kariuomenės badais, o 
vėliau ėmėsi priemonių, tvarkai 
ir ramumui atstalyti.

Ketvirtadienio rylą jis uždara 
šešis Egipto laikraščius, nuolat 
kritikuojančius dabartinę krašto 
santvarką, Sadato vyriausybę ir 
nepaprastai didelę laisvę, kuri 
naudojama ne konstruktyviam 
darbui, bet siaurai politikai 
skelbti. Uždaręs tuos laikraščius, 
Sadatas įsakė policijai suimti 
beveik 600 agitatorių, aštriai 
kritikuojančių vyriausybę, bet 
nesiimančių jokio' konstrukty
vaus darbo. Prezidentas Sadatas 
jau anksčiau buvo paskyręs ka
ro apygardų viršininkus, kuria 
yra pasiryžę ginti demokratinę 
krašto santvarką, pripažinti pa
grindines krašto gyventojų tei
ses ir pritaria žymiai pagerin
tam jaunimo švietimui.

Suimti advokatai reikalauja, 
kad vyriausybė jiems įteiktų 
kaltinimus ir vestų į teismą. Vei
kiantieji krašto įstatymai lei
džia prokuratūrai suimtąjį pra
laikyti fO dienų. Jeigu per tą 
laika nepatiekia kaltinimų, 
tai privalo paleisti. Prezidentas 
šadatas. ruošia kalbą visiems 
krašto gyventojams.

j — Vieni Europos ekonomistai 
pinigų pagrindan siūlo dėti auk
są, tuo tarpu Europos bankai 
pasirinko dolerį, nes jis pasto
vesnis už auksą.

— Jei rusai įsiveržtų j Len
kiją, tai popiežius prižadėjo 
grįžti j Lenkiją ir asmeniškai 
Įsijungti j lenkų kovas prieš įsi
veržėlius.

— Castro tvirtina, kad jis ne
siuntęs Kubas karių į Salvadorą.



Povilas Dargis lanko SLA kuopas
pasveikino kuopos narius ir sve
čius, priminė, kad SLĄ JĄ kuo 
pa buvo įsteigta prieš aštuonias
dešimt metų, o Susivienijimai 
Lietuvių Amerikoje už penkerii; 
metų švęs savo šimto metų gy 
vavimo sukaktį.

Kuopos finansų sekretorių* 
Povilas sukis, dirbęs šiose parei 
gose 14 melų, buvo gražiai pa 
gerbtas. Kuopa jam įteikė su si 
dabrimu įrašu lietuvišką kryžių 
dėkodama už ilgų metų kantri 
darbu. Savu pareigas jau pric£ 
pusmetį P. šūkis perdavė jau 
.įam kuopos valdybos nariui Li- 
iiū Jokūbaičiui. Ona Jokūbai t ie- 
lė prezidentą P. Dargį, ponią 
Dargienę, P. Šukį, jo žmoną Jo 
supbine apdovanojo savo darže 
iio rožėmis ir rūtomis.

Nora Braziulienė, Zenonas 
Jučmanas, Bronius Bernotas, 
Juozas Duldja, Jadvyga Budrie- 
.iė, Paulina Mašiotienė, Linas 
Jokūbaitis, Aleksas Plavičius, 
popia Macienė ir šukių šeima pa
nosė gegužinės programą, sve

čiams gražiai patarnavo, gi Ona 
lokūbaitienė visus vaišino* ska 
iiais valgiais. Kuopos pirminin
kas Juozas Stempužis vadovavo 
gegužinės programai ir linksmi- 
io radijo muzika.

Korespondentas

Povilas P. Dargis

SLA prezidentas Povilas Dar
gis su žmona Gertrūda buvo at
vykę iš Pittsburgho i Cleveland^ 
Rugpiūcio 22 d. Povilas Dargis 
Hollenden House viešbutyje, 
kuriame 1979 melais buvo SLA 
60-asis seimas, susitiko su Ohic 
Lietuvių (lydytojų Draugijos 
pirmininku dr. H. Brazaičiu ii 
Dirvos redaktorium Vytautu 
Gedgaudu. Rugpiūcio 23 d. SLA 
prezidentas su žmona pusryčiu 
vo pas SLA daktarą kvotėją, Vil
ties draugijos pirmininką dr. D. 
Degėsį ir vėliau dalyvavo SLA 
14 kuopos gegužinėje. P. Dargis

JUOSir

Kai Simonaitytė susilaukė 75 rucią, jus gimimu diena V

RUGSĖJO AŠTUNTOJI
Lietuvių statytos šv. Kryžiaus 

bažnyčios netekimas sukėlė tik
rą erzelį. Prasidėjo ieškojimas 
kaltininkų. Kaltinamas klebo
nas, kardinolas, etc. Jei lietuviai 
į bažnyčias neišjų ir neišlaikys, 
savaime suprantama, bažnyčios j kuris pragyvenimui 
teks tiems, kurie jomis naudoja- / 
si. Šve. Mergelės Marijds Gimi- Į 
mo (populiariai vadinama Mar- iki 10-ties vai. į savaitę, sėdė 
quette 'Parko lietuvių) parapija 
yra bene pati didžiausia visoje 
Amerikoje. Vargiai kur nors ko
kia parapija turi tokį puikų .cho
rą, kurio bent dalis gieda net

per vasaros karščius. 0 kiek lie
tuvių, kurie save laiko katali
kais, į lietuviškas pamaldas nei
na. Teisinusi, kad jos ilgos. Ka
žin, ar toks asmuo begali save 
laikyti praktikuojančiu kataliku 

užsidirbu
yra skirta ir skiria 40. vai. į 
savaitę, baliavojimui nuo 8-nių

jimui prie kortų ar “pasisauiini- 
mui” — laikas nebeskaičiuoja
mas, o 45 minutes į savaitę skir
ti susikaupimui yra perdaug Vai -sis”, 
giai toks asmuo begali save lai

AM

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
ir tiksliai aptarnauja savo gausią klientūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Visuose musu skyriuose rasite didelį kiekį įvairiu 
aukštos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamu katalogu prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

kyti sąmoningu lietuviu, jei dėl ne ten, kur jie yra, tam, kad lie
tuvių visuomenei neišaiškėtų dar 
vieni parapijų naikinimo kalti
ninkai, išvedę iš bažnyčią jąu- 
nąją lietuvių išeivijos kartą į sa
les ir golfo jaukus..Ir patys 
išėję į lankąs...

Šiluvos šventė tikinčiajam lięr 
tuviui turėtų būti dvasinio atsi
naujinimo šventė.

* * « «
Nepriklausomoje Lietuvoje rug 

§ėjo 8-toji buvo taip pat ir vals
tybinė šventė — Vytauto Didžio? 
jo vainikavimosi diena, trumpai 
vadinama Taujos ŠY^ntę. Vąš»- 
rio 16-ji, aišku, jrisuonael- fegVO 
pagrindinė valstybinė šventė, tą 
čiau vėliau įvestoji Tautos šven
tė buver stipriąi gąrai prigi
jusi ir iškilmingai šveųęiėto^- 
Amerikos lietuviams vėjiąų įves 

Mergelės Marijos garbei. Mari-Į toji Tautos švęųtė buvę bęvęįi 
jos gimimo ir apsireiškimo Šilu- j nežinoma- Galbūt, todėl čia ji 
voje šventės švenčiamos kartu,} nėra prisimenama nei bažnyčių 
rugsėjo 8-tą dieną, šventės? kaip 1 biuleteniuose, nei pamoksluose 
Lietuvoje taip ir čia, tęsiasi 9-p-nias dienas besitęsiančių Šilu- 
nias dienas.

Apsireiškimas Šiluvoje, pirmas 
toks Europoje, įvyko 1608 m. 
Ganantiems bandą piemenėliams 
pasirodė nuostabiai graži, jauna, 
palaidais plaukais, mergaitė. Ji 
stovėjo ant akmens ir tyliai ver-

5-kių ar ĮO-ties minučių skirtu-, 
mo eina į pamaldas ne lietuvių 
kalba- Jei kiekvienas parąpijie.- 
tis skirtų parapijos reikalams 1- 
ną butelį konjako j mėnesį, pa
rapija pųįįiąį iąsįląikytų, kąig 
išsilaiko be ^ęticito 13 ar 14 kar- 
čiamų prie Lith. Plaza Court 
(69-ta g.) Sykį eidama į pamal
das Kalėdų naktį, girdėjau ne
toli bažnyčios esančioje sporti
ninkų karčiamoje traukiant “šė
riau žirgeli”, kada choras jątį 
giedojo Jėza;ų, |imu‘

", Ar ne tokie daugiausia rė
kia dėl lietuviškų parapijų pra
radimo?

Marquette Parko Šyč- Merg. 
Marijos gimimo bažnyčia yrą 
dedikuota §ūuvdj apsireiškusios

vos švenčių metu. O galėtų bū
ti, nes jei Mindaugo krikštą dar 
galima motyvuoti ir politiniais 
sumetimais, tai Vytautas Didy
sis jau buvo sąmoningas krikš
čionis valdovas. Iš tikro, šios dvi 
šventės, bažnytinė ir tautinė,

kė. Piemenėliai pašaukė kalvi- simboliškai risaši, kaip lietuvių 
nų seminarijos rektorių ir ka- tautos šimtmečiais einanti gy- 
techetą. šis priklausė mergaitę, vastingumo^ tąsa.
ko ji verkia? Mergaitė atsakė:' 
“Čia buvo garbinamas mano sū-Į 
nūs. o dabar ariama ir sėjama’'. 
Regėjimas išnyko. Toje vietoje 
rasta dėžė su liturginiais reik- ; 
menimis.

*
Nuo pat 16-to šimtmečio į Ši- 

” j luvą plūsdavo minios žmonių ne 
tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų kraš 
tų. Rusų carų okupacijos laikais 
tikintieji buvo varžomi. Kurį

i
t
i
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Marijos apsireiškimas dažnai Haiką buvo uždrausta ir Šiluvos/ 
siejamas su protes’antizmo išpli-j šventė, lą patį daro komunis
tiniu Lietuvoje. Tačiau, kaip iš-1 
vedžioja kun. St. Yla, apsireiš
kimas įvyko dar prieš reforma- 
rijes išplitimą- Ans-ire’škusioji 
niekad nebuvo ti’u'uojama “Per 
galėtoja” 
‘Ligonių 
ma, kad 
dvasiniai 
nes šios 
nės už kūno ligas.

“Iš tikro, tąi buyo ne reforma- į 
cija, bent pradžioje, o dvasinis} 
chąosas. religinis ir moralinis 
pasimetimas, kuris Lietuvą ga
lėjo pa|a’doti griuvėsiuose”, rą
žo kun. Yla.

Fanatiškos reli*nrės kovos, | 
kaip ir kryžuočių skelbimas ęvąn 
geli jos ugnimi ir kardu, dažniau
siai nieko bendra tikrąja evan
gelijos dvasia nebeturi. Tokįais 
atvejais kryžiumi dengiami kiti 
motyvai Ar ne taip yra šiandien 
lietuvių išeivių tarpe? Matantį 
dalies mūsiškių glaudų bendra-i 
darbiavimą su kruvinuoju Liętu 

| vos okupantu, kaikunų grupių 
bei asmenų susirūpinimas lietu
vių parapijų likimu kvepia fa- 
nziejizmu. Kaltininkai ieškomi

ar ‘Kovotoja”, bet; 
Svoikakt’\ Supranta- J 

čia turima galvoje ir-J 
bei moraliniai ligoniai, i 
ligos yra daug baisės-1

tai. Maldininkai įvairiais būdelę j _ ___ _
pęrsekiojami. Keliui ąpstatomL buvo ktfnjunistiąkoję spaudoje ilgais pagyrimais minima. Bet

milici;a. Žmonės grąžinami at 1 
gal. Kiti areštuojami, tardomi. 
Procesijos varžomos. Kunigai iš
juokiami šlykšeiausiom karitū 
rom. LKB kronika, Nr. 47, pažy
mi, kad tardytojas Astaška ti
kintiesiems pagrasnęs: “Atei- , 
nančiais metais (reiškia, šiemet 
p. T ) nebus leista eiti į Šiluvą”.

Marquette Parko lietuvių baž 
nyčios parapijiečiai įvedė gra 
žius papročius, jau virstančiu.* 
tradicija: Šiluvoj šventės metu 
moterys ir mergaitės dalyvau
ja bažnyčioje ir procesijoje su 
^autiniais drabužiais. Parųąldų 
mętų prie ^iĮuyos Mergeles ai 
toriaųs atnešama gėlių puokštę 
prie bažnyčios keliamoj JĄy ų 
Lietuvos vėliąvos. Pagal 
je Lietuvoje buvusį paprotį, at
vyksta žmonių ir iš kitų parapi
jų. Moterys atvyksta pasipuošu
sios tautiniais drabužiais.

LKB kronikos daug kartų mi
ni, kad dalyvavimas su tauti
niais drabužiais bažnyčiose ir 
procesijose varžoma. Kunigai dėl ' 
to tardomi. Grasinama drabu
žius konfiskuoti. Šį be galo gra
žų paprotį verta palaikyti, kaip 
jungtį su tikruoju tautos kamie
nu, persekiojamu, kenčiančiu ir 
kovojančių. Tegu žino pavergti 
broliai iy sesės, kad kančia ap- j 
mokamos jų pastangos išlaikyti | 
tautinius ir religinius papročiui • 
tęsiamos Įr eią, laisvame pašau-į 
lyje. ’ i

Šiais metais Marquette Parke j 
lietuvių parapljosi Šiluvos šven-| 
tės procesija bus rugsėjo 13-tą" 
diena. D. T.

RETAS DAINININKAS |

Kartą pas Ę. Šaliapiną atėjo! 
jaunas dainininkas ir- paprašė | 
garsųjį bosą pasiklausyti jo bal- i 
so ir pareikšti savo nuomonę.] 
Šaliapinas sutiko, kantriai klau
sėsi, ' o ąvęciui pabaigus dai
nuoti, tarė:

— Tųkių dainininko dar ne- ’
ĮjlįYO, nėra if. nęęęįkia! -

ABU TEISINGI

Susitiko kaftą du garsūs vo
kiečių kompozitoriai Vagneris 
ię Šųiii^nėS, ir .ilgokai abu kąl- 
bėjdsį. Tai davė jiems progos 
apibūdinti vienas kitą.

— Puikus žmogus tas Šuma
nas, — sakė paskui Wagneris. — 
Bėda tik ta, kad jis visą laiką 
tyli.

O Šumanas apie VVagnęrį! 
pasakė; I

— Man jis labai patinka, tiki 
jau pieta be sustojimo.

— Sears, Roebuck & Co. nu
tarė teikti perkamiems namams 
paskolas visoje Amerikoje. Nu
tarimą kritikuoja bankai ir tau
pymo institucijos, kurios iki šiol 
buvo didžiausias paskolą šal
tinis.

NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

M. GiLkZiMŠ • ’ ' / į į | £

IEVOS SDI0NAITYTĖS
LITERARINĖ-POLITLNĖ 

KŪRYBA
(tęsinys)

(i) Simonąilylei buvo suteiktas Klaipėdos nrp^to garbės 
pilietės yardas.

7) Ji buvo vainikuota gintarinių, siėdabrų apipintų yai- 
nikų.

Autorė baigia savo “Nebaigtą knygą” įokiąis džiugiai? 
pareiškimais:

Tiesa, leiskite, draugai, dar pasakyti, kad mano gyve
nimas vis dėlto buvo ir yra tu|tingas. Kad išsipildė visos 
svajonės. Tiktai šis tas lyg ir pavėluotai...

Gal reikėtų būti kukliai ir nesigirti, kad mano' krūtine 
puošia ordinai, mano žilus plaukus iš sidabro ir gintaro pini 
tas vainikas. Xe, negaliu ųesididžiuoti.”

Sąvo straipsnyje “Nelckoine Ievos Simonaitytės” p. šlen- 
teris pi-istalo ją kaip “Ma;|osids Lietuvos liaudies rašytoją”. 
Deja, Mažosios Lietuvos liaudis niekada jos neišrinko “liau
dies” rašytoja. Ir Didžiosios Liptuvo? žmonės niekada ųeturėjd 
galimybės pasivyti dėl jos “liaudiškumo”- Tik Liętųvos ko
munistu partijos Centrinis komitetas ją.praųiįnę ir pakėlė 
į “liaudie?” rašytojas. Tdkl titųlįsviųia? mūsų nęsaisto ir 
mums ji pėla “liaudies’' rašytoja. G^Hą. įad p. šlęntęris 
nusižemino į tokią bolševikinę terminologiją.

jos 80 mėty sukaktis tapo tikra komunizmo vieša demonstra
cija. Vilniuje, Meno darbuotoj y rūmuose, buvo surengtas jos 
viešaą minėjimas.-Susirinkd partijos ir vyriausybės viršūnės, 
literatų ir menininkų atstovai ir daugybė smalsuolių. Nors 
Simonaitytė sirgo ir gulėjo lovoje, bet šito komunistiškos sau
lės apspįnduliavimo ji negalėjo' vengti. Ji kėlėsi nuo ligos pa
talo, apsikabino visais ordinais, persijuosė Klaipėdos miesto 
garbės pilietės juosta ir, apsupta 13 pačios komunistiškos hie
rarchijos viršūnių, nuo' tribūnos klausėsi apsčių pagyrimų. 
Kuomet ir sveikinimo telegramos buvo perskaitytos, “Ieva 
Simonaitytė nuoširdžiai padėkojo partijai ir vyriausybei, vi
siems susirinkusiems^ skaitytojams už didelę pagarbą jos 
triūsui ir aukštą kūrybos įvertinimą” (Literatūra ir Menas, 
1977-1-29).

Simonaitytė didžiavosi visais gautais ordinais, bet savo 
gimarnų-sidabrinį vainiką ji stačiai myiėte mylėjo. Juo ji 
džiaugėsi lyg vaikas gelželę. suradęs.

11. PASKUTINIS TAŠKAS

Simonaitytė buvo ligonis ir dažnai sirgdavo. Vaikystėje, 
kuomet liga įsimetė į jos koją, jos -motina griežtai priešinosi 
gydytojų pagalbai. Apie tolimesnį jos sveikatos buitį skaity
kime jos pačios žodžius “Nebaigtoje

“Gyvendamas Klaipėdoje, atsiguliau į ligoninę jau 1930 
metais trims ar net keturiems mėnesiams. Antrą kartą kele- 

-_tųi mępesiy ir trečią kartą pusei metų” (p. 258).
Ir toliau: '‘Gavau už “Šimonius” avanso ir susiraususi 

keleto mėnesių algą... išvykau į Čekoslovakiją... Ir čia nieko- 
nepadėjo. Sveikata silpnėjo ir silpnėjo .. Ir... netrūkus visiš
kai nebegalėjau vaikščioti” (259/260).

“Ir štai vėl mano gydytojas:
Važiuokite į Šveicariją. Šveicarija ne Klaipėda. Būtų ge

rai, kad Jums nebereikėtų grįžti j Klaipėdą.
Vieną dieną atėjo chirurgas de Ramos'.. su pačiu profe

sorium Rolieru.. .'Juodu nutarė, kad... geriau būtų padaryti 
operaciją. Aš... operacijos norėjau. Operacija buvo sunki, 
bet sėkminga” (p. 257).

Vėliau, maskolių okupacijds laikais, kuomet jos kūryba 
nuo 1944 iki 1971 m. pasiekė aukščiausią zenitą, ji pakarto
tinai turėjo atsigulti j ligoninę, čia, varginama skausmingos 
ligos,, dantis sukandusi, lyg kokio demoniško keršto jojama, 

■nenustojo rašiusi. Po 1971 m., - išleidusi “Paskutinę Kūnelio 
į - kelionę”, ligos ėmė ją stipriau varginti; atrodei, kad prisidėjo 
4 širdies negalavimai ir cukraligė, ir ji besilaikiusi injekcijo- . 

mis ir piliulėmis.
Jai, kuri mėgo girtis, kad ji-“Paskutį^^taškt^iiekada 

nepadėsianti”, 1978 m. rugpiūcio 27 d., mdūmhi ^^metaž,’ 
Aukščiausioji Apvaizda paėmė plunksną iš rankos ir padėjo ' 
paskutinį tašką po’ jos gyvenimo.

Iš Simonaitytės mirties komunistai padarė didelį propa
gandos žygį. Visi laikraščiai atspausdino komunistų partijos 
nekrologą, pasirašytą 57 “dignitorių”. Velionė prieš mirtį pa- 
kartotinai:buvo pareiškusi-, kad norėtų būti-palaidota Vana- f 
guose,, tarp šihj ir pušų. Bet laidotuvės Vanaguose nebūtų 
galėję paversti tokiu propagandiniu triukšmu, kokiu jos buvo 
Vilniaus Antakalnio kapinėse, kur susirinko tūkstantinė smal
suolių minia. Ir iš Klaipėdos dalyvavo liūdinčiųjų būrys. Bel I 
tai nebuvo tie žmonės, kuriuos velionė buvo aprašiusi. Tie - 
žmonės buvo nuo jos pasitraukę, buvo atsisakę jos giriamos 
komunistiškos laisvės ir j jos peiktą Vokietiją išsikėlę. Tai 
nebuvo nei teta Skrandienė, nei pusbrolis šauklys, bet Klai- ; 
pėdo’s uostamiesčio vykdomojo komiteto pirmininkas A. Žalys, 
Priekulės vidurinės mokyklos direktorė L Brazdeikienė ir vi
sokio plauko komunistai ir jų pataikūnai, pasinaudoję ne
mokama kelione Į Vilnių.

Simonaitytė aiškiai parašė, kad ji nekenčia visc'kių ant 
žmogaus uždėtų nešamų naštų. Už tai komunistų partija už
rito ant jos kapo didelį cementinį bloką, lyg bijodama, kad 
neatsivertų jos kapas ir Lietuvos žemė jos neišspiautų, kaip 
kad ji kadaise Čičinską išspio'vė.

Vydūno komedija “Piktoji gudrybė” savo laiku buvo jau
nųjų draugijų dažnai vaidinama. Ten velnias, kur jis pats 
nepajėgė tikslo atsiekti, pasiuntė piktą bobą. Pažiūrėję Į Vil
niaus komunistų leidžiamo savaitraščio “Kultūra ir Msnas“, 
1978 m. Nr. 35, per visą pirmą puslapį padėtą tamąų moters 
paveikslą, iš karto prisimena anos Vydūno komedijos pava
dinimas. Įsižiūrėjus ilgiau, anas paveikslas atskleidžia dau
giau, jis parodo Baisiąją Piktybę, sutvėrimą, kuris nuo 1941 
iki 1971 m., reiškia, 27 metus nemokė lietuvių tautos artimo 
meilės, bet Lenino propaguojamo pykčio ir keršto.

Minėtame p. Šlenterio straipsnyje autorius siūlo Simonaį- 
tytę statyti šalia Donelaičio ir Vydūno'. Tai yra komunistų 
pageidavimas. Laisvųjų Vakaru galvojantis žmogus niekada 
nestatys kerštininkės Simonaitytės šalia Dievo tarno Done
laičio ar humanisto yydūno. .

(Pabaiga)

DR. ANTANO -I- GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARI^Ąį, 259 psi., liečia į 905 
metų jvykius, Jablonskio ir Totorąičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą........................... .. . ___ _— /w'

£r. Ą. J. Gųssen — DANTYS, jų prie|įūfa, sveikata ir 
grožis. Kietais yiršeliąis__________ -------- į.

Minkštais viršeliais, tik---------------------

Dr. Ą. J. Gussen — ANKSTĄ KULTŪRA — ŽĮĄUĘCS 
ŽMONĖS. Kelionėj po Europą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, ątąiuntu* čeki arba 

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

173T So. HALSTED ST., CHICAGO. IL $06^ 
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Lietuviškos valgyklos-Marauette Parke
(Tęsinys) i pytas ant sienos didžiulis smė

lingosios Neringos paveikslas su
aižėjęs, sienos vielomis apjuodę 
ir neperšvariausios, didžiuliai 
langai ne taip dažnai ^valomi, o 
valgyklos viduje jautėsi virtuvės 
kvapas, šiandien io ’višku Tiėrai 
E'et nėra ir gražiosios liet u.v škos 
Nėringos smiltynų., pavęiklo, .ku
ris užėmė nėl višą didžiulę šie-' 
ną. Čia •dabar-kalky keletas nedii 
dėlių Vilnįąųs. dii^sto istorinių: 
pastąįų pavęik$|jį. kurių yųtuj.e. 
vienas net it banguojančią jūrą 
pavaizdubjai,' 'Tenka,- įeišt^ėri/ 
kad. dabaiĄĮbėą.. Nėri4gos .vidus 
gaiką svarus, ■■'■'j.. _ ’ ; ,

Patfvalgvkia:fetdara7nuč 8 tos 
valandos ryto (ligi ^-ibs valandas 
vakaro, ir visas septynias savąi- s -j " j . - r * į į i ■’* * *
lės dienas. Pirniadięniąis ten bū
na pilna valgytojų, pfes‘višosrltl- 
čosįĮiętąvį|kęš. y^lgj^lęs‘’tą diĄ 
ną, uždarytos.. Vąlgią iY^,irūS, ir 
.iąugųmoj lietu viskas. Valgių są-1 
rašė jis'šlekią :net ligi 20-ties rū- . i:
šių V Kai • ; skaičiaus,. kįįęk YTAUT0 SKUODŽIO
valgykla I f-(''■ “ ,3■ -■ • 1------—
taį tfnėklausiąursfanaū; kad j ši >’n 
klapsimą ii"* ela-gaučraū gėcĮogi-ga-tai.padaryti ęuirukde. Gripo;

Lai valstybinė pa-’docMt&S' ^Vy^dutėš Skųd-‘ slogos, 'bronchitdi ir dar kažkox H /

U \

^Lithuanian Plaza Court pačių 
lietuvių kartais pavadinama liet 
lietuvišku dauntaunu (Down
town). Deja, tai tik retkarčiais 
girdimas vardas, kuris reikštų 
lyg kokį Marquette Parko lie
tuvišką centrą. Bet kai to lietu
viško dauntauno verslininkai, 
ypač Parama, duodamuose spau
dui skelbimuose vis niekaip ne
gali atsiženyti nuo šešiasdešimt 
devintosios, - tai tikrai daug ką 
stebina. O gal -jis galvoja, kad 
^jTnint. tikrąjį dabartinį jos 
gatvės vardą — Lithuanian Pla
za Court’’jie gali prarasti daug 
pirkėjų?. " . ‘
f įPpyą blokų irruo to lietūviškc 
dauntauno į pietus pažygiavus, 
atsiduriame plačioj ir gana;.>jud- 
ribj gatvėj, Į kūri turi Chicągos 
miestui įprastą, trafaretihį piva- 
dinimą — "1st Street. . J?riėi’jvS, 
tarp California ir Westeni 'gat
vių, yr? įsikūrusios net trys lie
tuviškos valgyklos. Dvi iš'- jų 
turi erdvias patalpas, o trečiąją 
gal tektų tik valgomuoju kam
bariu pavadinti. s; ■

4 NERINGĄ

■ Ši Neringa tai nėra ta Nęrkiga 
ku-ri fandąsi Lietuvos ferrtorijpj 
prie Baltijos; jūro's. ' Ši N^inga 
yra’ !fik. valgykla,- su' pąsjskąlin- 
tu tos’ 'jūros globotinio yaj?Ąu. 
TęUj prie7 jūras,■ 'vien tlk'baTfA 
sjs jSmėĮię..yįlibja ’tosuS, ' o čia; 
ip'iė^ dviejų ’ gatvių kampo, vai* 
gj-kldn suviliojama tik tuos, ku- 
lĄe išalkę. O kas jie tokie? =ži- 
rjote, tai tikri tinginiai,- nss jie 
patys tingi net maisto sau pasi 
gaminti. .. , »» ? \ *.
|Nėržngbs valgyklos net resto

ranu pavadinimas gal ir pritik
tu, nes statiįryš-namas buvo spe
cialiai tam reikalui ir pastatytas^ 
Gerai .atsimenu- kada jis buvo 
statomas ir kada buvo iškabintą 
yalgyklefcpav^mĮiiias.'Nuo’-pir
mosios valgyklos durų pravėri
mu dienoj Neringa, jau atsidūrė 
net penktose 'rankose. Kodėl vy 
ko toks dažnas tds valgyklos sa
vininkų keitimasis, tai gali atsa
kyti tik jų turėjusieji, Valgyto- 
jiii gal kyla tik tokia; mintis: pa
kankamai uždirbo, ir nusibodo 
valgyklos rūpesčiai.
^Kiekvienos-valgyklos ar resto- 
rahd graži laukujė išorė visada 
patraukia praeivio dėmesį, ir ky
lą, noras ten užsukti ne dėl to, 
kad ji|-alkanas, o „tik vien iš 
žįngeidūiho. Graži vidinė išvaiz- 
da 'dažnai patraukia prie staliu
ku,' p ^paslaugi patarnautoja; su
žadina ir apetitą. Apetitą?... 
Žįhoma, tik ką nors užkąsti.
^įPrieš perimant Neringą da
bartinei šeimininkei, jos -vidus 
jąū buvd gerokai apšepęs: nuta-

? c

Montessori mokykla

LAIŠKAS IŠ' STOVYKLOS
V' i' -"‘i 4 ** ’ '* : '• ‘ * <• * X ** * ' - į *'• ’* : 1 *’.•

niaus, un.iyepsitęto. gėoįogi-ga tai. padaryti ^u|rukdė. Gripe'.

1981 m. Šiaurės Amerikos pabaltiečių 
ir lietuvių šaudymo pirmenybės

Papildydami ankstyvesnį pra
nešimą skelbiame, kad 1981 m. 
Š. Amerikos pabaltieėių šaudy
mo pirmenybės įvyks š.m. rug
sėjo mėn. 19 d., Latvių Meške
riotojų ir Medžiotojų klubo šau
dykloje “Berzajne”, apie 40 my
lių į šiaurę nuo Tordnto, Ont. 
Vykdo Toronto Estų šaudymo siuntinėjamos taipogi ir visiems 
klubas.

Pirmenybių programa
a) Angliukas mačas (English 

Match) —| ^O;šūvių* gulomis,»
b) NeapribbfaSįšautuvas (Free 

Rifle) — 3x^(1 šūvių iš trijų po
rcijų.

c) Sportinis šautuvas (Sport
ing Rifle) — 3x20 šūvių iš 3 
pozicijų, šioje, rungtyje bus iš
skirta ir moterų bei jaunių (že
miau 18 m.) klasės.

Mr. Balys Savickas, 340 Dixon 
Rd., Apt ^2004, Westen, Ont 
M9R 1T1. Telef. (416) 244-2267.

Dalyvių registracija bus pri- ■ 
imama ir varžybų dieną, nesu- 
spėjusiemš iš anksta užsiregist
ruoti. " • .

Smulkios informscijds yra iš-

sporto klubams.
Visi lietuviai šaudytai, spor

to klubu, šaulių, ramovėm] na
riai, tiek ią pavieni asmenys ska
tinami šiose varžybos| daly- 
kuuti. * t < . A. tM. B.

slaptjsV.j^g.mfiijii
Neringoj ųyąlįįnį

. ruojaHhub:*arti ikėtūnų-:dfeiėr!ų^ 
doleri^ 

:Tępka naSt^tL;Xądj

dĮspbdvąiąuiffltas 1.98IĮdim.-3sąuV ,neaiškai£š' derįnyfe privertė, dau
sięi9^dieną ir ta pačia diena eta
pu Sartu sų.kitais kaliniais buvo 
išsiųstas }. ’ MbrtkAsjo j fe esančią 
prievartos darbo stovyklą; Tai 

ą nfrs ,j-; buvo bene pirmas laiškas/-,kurį
Y kąiiįąsYš^rtbrHasl^Ądi- J;oara§g^iC ■š \ 'Ž; V.; i

ĮyįšX4.*,į’ąĮ~

delis.

' i Kai dėl ^ėringos valgių sko
nio, tai-bent aš,-negaliu nei juo 
nusiskųsti,- nei jį labai pagirti. 
Kiek teko. nugirsti, tai jis vie
niems geras, o kitiems tik apy-

; . Pagaliau aš pasiekiau
išskyrimo vietą. Atvykau čia 
:sario 9 d. Norėjau tuojau 
Į jums parašyti, tačįam&au 
jdžiai, nauji reikąį 
jpažintys, pagaliau Į3

pa
va
pa!

naujos

giau gulinėtų- negu vaikščioti. 
Dar ir dabar esu nedarbingas.

Iš--Vilniaus išvažiavome gau
sio 9 d. (buvau areštuotas taip 
pat sausio 9 d.).- Kelionė buvd il
ga, tačiau įdomi. Po teisino ap
gailestavau, kad neapgyvendino 
Lukiškių “pataisos darbų įstai
goje”. Tačiau sų tokio profilio 
-^iąįgOB^^ąt^Įapo.-didžiąų^ain 
: jrisiten^ihii^)^gaiėjau 
;gąj-Ąpšį^ąŽBit^^koye/

d) Lėkščių-šaudymas (Trap 
Shooting), iš; inedžioklinių (šruo- 
tinių) šautuvų ^,4x25 šūviai iš 
16 jardų.:

e) Neapribotas pistoletas (Free 
Pistol) — 6x10 šūvių.-' Z? ■

f) Standartinis pistoletas 
(Standard Pistol) — 3x20 šūvių.

Varžybų pradžia 9 vai, ryto. 
Registracija nuo 8 vai.’ ryto. 
Pistoletų varžybų pradžia'3 vai. 
popiet. , . >

gos' visąi kitokios, Čia no'rs po 
kiemą galima pasivaikščioti ka
da nori. Tiesiog nežinau, ką ga
liu rašyti apie dabartinio mano 
gyvenimo' sąlygas. O labai no
riu, kad visi mano laiškai, jus 
pasiektų. Ne tik mano laiškai, 
bet ir man siunčiamieji bus tik
rinami. Kiekvieną mėnesį aš ga- j _ .
liu išsiųsti ne daugiau kaip po' j Visose ruiigtyse vyks indivi- 
2 laiškus. Taigi, Vieną jums, ki-l dualinės ir komandinės varžy-

/ , TV- >1 _1
/tą t- j Panevėžį. (Panevėžyje, 
Gogolio 65-2, gyvena Skuodžio, 
motina — Red. pastaba.) Mano' 
gaunamų laiškų skaičius teorišį 
■kai neapribotas. Tačiau tai dat 
Ąfereiškįa, kad visi

atgįna. Norėčiau, kad] Dalyvavimas 'atviras visiems 
VESTS'i .StlL’ a • Ai n o nu rlx’f Alamo

bos.-. Smulkaus, kalibre šautuvų 
ir pistoletų rungtyse komandą 
sudaro' 4 geriausiai sušaudę kiek
vienos tautybės šaudytojai, . o. 
medžioklinių .šautuvų — 5 sau-..

siunčiami dytojai.

PIGIAI PARDUODA 
. AMERIKOS GINKLUS

WASHINGTON, D.C. L Kon
greso atstovas Les Aspin tvirti
na, kad, Sąudi Arabijai, i Vakarų 
Vokietijai ir kitoms valstybėms 
Amerikos ginklai parduodami 
žymiai pigiau, negu pačiai Ame
rikai tų ginklų gaminimas kai
navo.

Atstovas, Aspin yra -kongreso 
ginklų komiteto' narys. Jis žino, 
kiek Amerikai ginklai kainuoja 
ir turi supratimą, kaip armijos 
vadovybė - tuos ginklus parduo
da. Jis pareiškė, kad Saudi Ara
bi j a yra ^didžiausioj i Amerikos 
ginklų pirkėja, bet Aspin mano, 
kad vis dėlto nereikia jiems par
duoti ginklus žymiai' pigiau, ;ne- 
gu mums patiems -kainubja.

tai sunku'net suprasti. Jei;m.ais-Vper(]auo- val«o, a 
tas būtų blogas, tai žmonės vai- Lykloj ’užsisėdi 
gyti ten neitų. Be to, žmonės |<tokius užsisėdėjus 
dažnai turi labai skirtingą skonį.; • gvkloj išprašė), l 
Gal visai teisinga ta lietuviška įgįo produktų kai'

‘kyla. Jai atrodo, 
■kainas reiks pake 

metu į! 'Xenka .manyti,
•kai o ir visokios r®^^

jūsjsavb lajaus numeruotumė-
--------------—-------.«O?Labai labai lauk

įKj^c^ęŽj val-
►et'kaH-'tu vai-
įos vis kylą. -.įB,'
|t kad.

-įę -Ąthv

patarlė: 4 ’Skonio dalykas^ 
bobutė, bučiuodama parsą;’

Vieną pirmadienį pietų 
šioj .valgykloj. sukaičiau net 13 
valgytojus; Jos talpą17 st«- įe: j.,s neuždirbaBOg^j^  ̂
liukų sų 62 kėdėmis. Tatarnavi- J 
iriu nebktų 
nai patarnauta nrt .1 mergaitės. į

Valgytojų, tarpe vyrauja dvi 
kalbės — lietuvių iv.anglų. I>a& 
ui svečiai—- valgytojai č’a mato
si h’ Chięagos r,arg3in;
KaHais ju tarp-6 Vmi? ir juodų
jų. šiaip šios rasės zniom s čia 
dar nesĮlanko,

Vfcos k^lba lie
tuviškai į? 'pajunkamai manda
gios, Jn veiduose į?
syrseixfe-. - • -' ; *

Kr k rarikaJk^jus eii valgyk
los savininke.

ir jsk r n iro 7i 
jave, nę kad 
ar k^d i o įr?

is*‘ma

•0; c, rkaito, kad tos rūšies vers- 
ii".tpsiinokn. J. Ž.

P S. Aš visada b. irtindavau, 
fkad Pabaltijo vietovę NERINGA 
■rašant, jos raidė E turi būti ra- 

u tašku — Neringa, nes
taip ji V’j vietoj lietuvių ir tą*- 

f z 
pavadinimo kilmė, reik ti- 
parema is veiksmažodžio 
— ne h i tinklą — nėrinį, 

veiksm a s . a dinamas neri- 
fi vieb>$:ė,-’’kur tie .tinklai

rtofr’ina»ni, blivo pavadinta Nė-

a jiiama,
lo

. kęt:,

. nei ti
> Tat?
'■v - ■ •

T p 1 7^

MARIJA NOREIKIENjS

2608 West 69th St, Chicago, EL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas, geros rūšies įvairių prekių, 

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

t

jaukiai, ■ jūo ląJĄąu, kad visi tie 
. ^Surikai” 'iii jnan. nero’d^panie-

nĮ^^^’Lęp^piėfiui' '^apypilnį 
1980 m.. ’‘Mokslo ir'Gyvėriimo” 
komplektą, net pasiūlė man “ap- 
sišYifesti”L žurnolb : puslapiuose 
ijądau ląbai-dąug pažįstamų pą- 
^i-džiųl Ilgai žvelgĮali' j*.dvi djf 
dėles fotografijas t akademiko- 

; fiziką ir mokslo daktarės-geolo- 
gės.i Etziahgiuosf, ^k'ad mano pa
žįstami vis. kyla aukštyn. Tačiau 
jiemš, 'jokią, paveją, iifejąnčši. 
Kiekvienas: savaip laimingas. ; >.

GorKyje, .palikęs? savo bendra
ty liūs, toliau iki. čia'kelia vau. su 
vienu, kaišiadoriškiu; šu^ kuriuo 
susipažinau etape iš Pskovo.

. Šioje.. .pataisos .darbų . griežto 
režimo

Cosmos Parcels Express Corp.
v MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, IE 60629 ♦ TeL 925-2737

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

• ItrtSTTNGAI MPXDGMI RECEPTAI • FANNIE MAT SAL- 
‘ DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

D. JUHLHAN, B3^ ReglrimotM niirtlnlnka«

TeL 476-2206
■

Į... Dawg . d^ą^įės stiprybės man 
f|^fei^-^^išų/-ryžtas aplankyt; 
^žuie.JM^ ' ‘ ,
V’^rMąnd' dabartinė savijauta 
ir nuolaiką gera. Ji dar labiau
pagerės,^kąi • gintinai pasveik.- j a(^resu 
■^mę.Gyvėnnųi ir čia aš nešu j_______
akųnd^įįVienintelį rūpestį ke? į ~ 
lia neturėjimas jokių žinių apie| 
jus. Visada labai, tačiau kantU 
riai Jauksiu jūsų laiškų. Į visus < 
jūsų laiškus atsakysiu, nors ir 
vienu bendru jums.

Mano adresas toks (rašyti ru
siškai): 431200 Mordovija, Ten- 
gųševskij r-n, Baraševo, učr. žX 
385/3-5, SKUODIS Vytautas^ 
Četro, USSR. |

Visada su Jumis. Sudie!
Vytautas’^1

Į tą patį lagerį yra atvežtas .it 
Anastazas JANULIS, Juozo.”'j ~

pabaltiečių šaudytojams visose 
rungtyse. ' ’ V'~.

1981 m. š. Amerikos lietuvių 
pirmenybės bus išvestos iš pa
baltiečių varžybų.

Lietuviai 'šaudytojai registruo
jasi bei info'rmacrjas gauna pas 
ŠALFAS S-gos Šaudymo komi
teto vadovų. Balį Savicką, šiuo.

KAS IŠRADO VAIKŲ MUŠIMĄ?

’ Griežtai tėvo nubaustas šešia
metis. Fernandas klausia:

— Tėte, kai tu buvai mažas, 
ar. senelis mušdavo tave??

— Taip, ir dar kaip!.
— O kai senelis buvo mažas, 

ar jam irgi kliūdavo;nuo tėvo? 
• — žinomą. ■ u.

—O tavo seneliui nuo jo tėvo?
— Taip pat. -
— Norėčiau žinoti,, koks nesu

sipratėlis pradėjo pirmasiš-

KooI-AidL.On A Stick
BRAND SOFT DRINK MIX >

>: e Frozen Suckers > e

1 envelope KOOL-AJD75 ' * Dissolve soft drink mix and
Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in water. Pour into

• any flavor ■ •/**' / -plastic ice-cube trays dr ’
i 2/3 cup sugar k £ 3171311 PaPer CUPS- Freeze

- „įtart wato? 'Untilalmost firm. Inserts - ■
1 quan waxer v/ooden stick or spoon Into

joje, žinoma, sąly- PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS;

50 metų studijavęs, kaip <

l 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

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros; meno ir/ mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcmiko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K Čiurlionio, M. šileikio. 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 f2.

• 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

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauska 
{domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardfių pavadinimai ir jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KĄ LAUMftS LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atri-
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik S3. ' • |

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ?6.

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

Knygos gaunamo* Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
DC 80608. Užsakant pilta, pridėti dolerį perrianflmo Išlaidom*,

— Naujienos, Chicago, Ill., Sat.-Tuesday, September 5-8. 1981
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ryto 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 vaL

atiduoti ginklus ir pasiduoti Pietų Afrikos karių nelais 
vėn. Nuvežtas į Ksongongą ir pamalęs savo viršininkų 
lavonus, kaip praneša radijas, Pestrecovas prašneko. Jis 
prisipažino, kad SWAP0 ekspedicijai į Namibiją vado
vavo rusai kariai. Buvo suimtos ir dvi rusės moterys; 
kurios padėjo tvarkyti visus karių vadovybės darbus. 
Į Pietų Afrikos karių rankas pateko didelis kiekis įvairių 
rusiškų ginklų, karo medžiagos ir Afrikos klimatui pri
taikytų automobilių.

Angolos vyriausybė, netekusi ryšių su Ksongongu. 
tuojau apskundė Pietų Afriką už įsiveržimą į Angolą. Ji

Maskvai nepavyko pavergti Namibijos
Paskutinę rugpiūčio savaitę Namibijoje ėjo kruvinos 

kovos. Namibija savo laiku buvo Vokietijos kolonija, bet 
kaizeriui pralaimėjus Pirmąjį Pasaulinį karą, vokiečiai 
neteko tos svarbios Afrikos kolonijos. Tą koloniją ilgus

reikalavo Jungtinių Tautų Saugumo tarybą tuojau imtis 
priemonių suvaldyti Pietų Afriką už įsiveržimą į Angolą. 
Saugumo tarybos nariai pasipiktino Pietų Afrikos karo 
žygiais ir buvo pasiryžusi priimti rezoliuciją, smerkian
čią Pietų Afriką ir liepiančią tuojau atšaukti savo karo 
jėgas iš Angolos. Jeigu Pietų Afrika nesutiktų atšaukti 
savo karo jėgas iš Angolos, tai Jungtinės Tautos turėtų 
imtis priemonių Pietų Afrikai suvaldyti. Tuo tarpu An
gola paskelbė, kad ji .prašysianti Kubos ir Sovietų Sąjun
gos karius' padėti Pietų Afrikos kariui išstumti iš An-

metus valdė Pietų Afrika. Dabar Jungtinės Tautos atėmė 
iš Pietų Afrikos teisę administruoti buvusią koloniją ir 
reikalauja duoti jai savivaldos teises. Kraštas turi savi
valdybių rinkimus ir pasivadino Namibija. Namibija bu
vo išrinkusi savo prezidentą, bet jis buvo nušautas.

Pietų Afrika nėra priešinga Namibijos nepriklauso
mybei, bet ji nori, kad patys Namibijos gyventojai išsi
rinktų savo administraciją. Tuo tarpu Sovietų Sąjunga 
nori galimai greičiau išstumti Pietų Afriką, kad partiza
nams, susiorganizavusiems į vadinamą SWAP0 ginkluo
tą grupę, būtų galimybė pagrobti Namibijos vyriausy
bę ir valdyti visą kraštą. Rusams rūpi galimai grei
čiau pagrobti Namibiją, kad galėtų išnaudoti savo reika
lams Namibijoje esančius strateginius metalus.

Paskutinę rugpiūčio savaitę Namibijoje ėjo kruvi
nos kovos tarp Namibijos gyventojų ir iš įvairių Afri
kos valstybių susibūrusių juodaodžių partizanų, susorga- 
nizavusių į SWAP0 sąjūdį ir įvairiais keliais iš Angolos 
besiveržiančių į Namibiją.

Pietų Afrikos karo ministeris Malan, nustatęs, kad 
Ksongong miestelyje, esančiame 60 mylių atstumoje nuo 
Pietų Afrikos sienos, įsitaisė grupė partizanų, planuo
jančių įsiveržimą Namibijon, praeitą pirmadienį įsakė 
Pietų Afrikos gerai ginkluotam daliniui įsiveržti į Ango
lą. Dalinys, lėktuvų ir kelių malūnsparnių lydimas, pa
siekė Ksongongą ir suėmė visus ten buvusius SWAPO 
vadovus. Dauguma pasidavė, bet kiti, netikėtai užklupti, 
bandė priešintis. Jie neturėjo galimybių. Pietų Afrikos 
kariai juos nuginklavo, o kas nesutiko pasiduoti, tas buvo 
nušautas. Tiktai vėliau paaiškėjo, kaip praneša Pietų 
Afrikos oficialus pranešimas, kad buvo nušauti du So
vietų pulkininkai. Jų apranga nieku nesiskyrė nuo kitų 
SWAP0 partizanų, besiveržiančių į Namibiją.

Tiktai vėliau, netoli Ksongongo, Pietų Afrikos ka
riams teko suimti Sovietų armijos majorą Nikolajų, Teo- ’
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Visa Jungtinių Tautų Saugumo taryba balsavo prieš 
Pietą- Afriką, išskyrus Ameriką. JAV ambasadorius pa- 
reiškė, kad jis balsuoja prieš rezoliuciją, nes reikalas 
eina ne apie Angolą, bet apie ginkluotų jėgų įsiveržimą 
į Namibiją. Jis smulkmenų nedavė, bet pastebėjo, kad 
Namibijon. veržiasi SWAP0 partizanai, apginkluoti ru
sų ginklais ir vadovaujami Sovietų karininkų. Amerikos 
ambasadorius rezoliuciją vetavo.

Sovietų valdžia, patyrusi apie Amerikos vėto, įkinkė 
“Tass’ą” ir sovietinę spaudą prieš JAV. Skelbia, kad 
Amerika kursto naują karą Angoloje, nepasmerkia An- 
golon įsiveržusios Pietų Afrikos, bet nieko nesakė apie 
Sovietų karo vadų ekspediciją į Namibiją. Rusai niekino 
prezidentą Reaganą už įsakymą panaudoti veto teisę 
Jungtinių Tautų Saugumo taryboje. Sovietų propagan
dos agentūros niekinančiai atsiliepė ir apie sekretorių 
Haig, pasipriešinusį prieš Sovietų norą naujoms koloni
joms įsigyti.

Sovietų propagandos agentūros nesitenkina kova pa
čioje Angoloje ir Namibijoje, bet jas, panaudojusios save 
ryšius, planuoja pačioje Amerikoje nuteikti krašto gy
ventojus prieš dabartinę administraciją. Ruošiami mitin
gai Washingtone, Atlantoje. New Yorke ir kitur, kur 
planuojama- pasmerkti dabartinę vyriausybę už panau-

Taip, tas rašinys savo turiniu, 
kuriame iškoneveik a keli asme
nys, yra ne eilinio pobūdžio men
kavertis, pridengtas ne tikra 

| tašiusiojo pavarde, bet pasivog- 
Į u slspyvardžsu- Ir tokio rašinio 
kūrėjas privalėtų žinoti nerašy 
a darbuotojams įstaty

mu: jeigu mini savo rašte pa- 
Vaidemis asmenis, juos kuu nors 
viešai kibindamas, p.iva^ai pa
yrąs vii tikrą s*vo pavardę, pa
žymėdamas prierašu: “Už fak
tus atkakau”- Tada nė vienam 
’rikrašč'O skaitytojui nekils įta
rimas. kad rašto autorius me- 
uo'a norėdamas savo melą pri
dengti la;kraščio redakcijos au
toritetu. kuri tą rašinį leidžia 
išspauzdinti. Padaromas dvigu
bas nusižengimas: rašinyje pa
vardėmis įvardintiems asmenims 
ir laikraščio redakcijai.

“Vaidilos Ainis II” sakyda
mas: . .reikalui praėjus, grą
žinu (slapyvardį) Jurgiui Jašins- 
kui — tegu jis ir toliau tą savo 
įsivaizduotąjį Tabu “minijų tei
sėjams” saugo ir gina”, skelbia 
niekalą. Kaip jis niekada nėra 
manęs to prašęs, žinodamas, kad 
aš to neturiu teisės padaryti.

Tiesa, 75 m£tų nuo jo gimimo 
sukaktuvių proga parašiau mo
nografiją apie Julių Janonį — 
“Julius Janonis poetas ir revo
liucionierius”, kurią išspauzdino 
Naujienų spaustuvė, o jų redak
cija suteikė lengvatų jos išlei- 
dimuL. Tai tinkamiausias būdas 
ne vien Janonį, bet ir kitus mū
sų žymiuosius kūrėjus išlaikyti 
gyvybingus gyvenančiųjų tarpe. 
Ir už tokius darbus nė vienas 
palankiai apie juos rašęs nėra 
veržamas atsiprašyti, kaip kad 
man siūlo padaryti “Vaidilos Ai
nis II” pretekstu “už bandymą 
pakenkti jo . kilnios prasmės sla
pyvardžio tęstinumui”.

Žengdama- į savo rašinio pa
baigą. “Vaidilos Ainis II” tren
kia mūsų periodinėje spaudoje 
neregėtą, negirdėtą, sensacinio 
pobūdžio naujieną:

4 Nuo Juliaus Janonio mirties 
;au p aėjo 69 metai, o vistik p^r 
"ą tarką neatsirado tokio geni- 
aus, kuris būtų drįsęs paveldė

si jo4 tokį idė iškai kilnų slapy
vardį — Vaidilos Ainis, varto
mą tikrai labai aukšto stiliaus 
kaitimams, ką ir naxs mirusių- 
u gyro as Jurgis Jašinskas mą- 

no rašiniui pripažįsta, o po tp 
— tą išaukštintąjį sudaugiskaj- 
4na su dabartinės mūsų spaų- 

“rašeivų beverč:ais rezgą- 
paversdamas juos į krimi

nalus! Gražesnio kontrasto ir ne- 
t bereikia.. ,

Šitoje “Vaidilos Ainio II” sen- 
>acinėje naujienoje yra du punk
tai:

a) čia aptariamo straipsnio 
autorius ir Vaidilos Ainio sla
pyvardžio “pasiskolintoįas” pats 
save pakrikštija genijum ir

b) bando Naujienų skaityto
jams irodyti, kad ir aš tą jo < 
geniališkumą pripažįstąs, suteik
damas jo pirmajam rašiniu) 
aukšto stiliaus titulą.

Pirma atsakau į antrąjį - b) 
punktą. Savo rašinyje “Žioplu^ 
mas ar sąmoninga vągystė” pa-, 
sakiau: “...kiekvienas Naujienų 
skaitytojas, jeigu nori, tą raš
to darbą, subudavotą labai aukš
tu stiliumi, rodantį autoriaus ( 

‘ ne eilinį išsilavinimą, gali dar 
Jr ^pakartotinai pasiskaityti”. 
Tuo pasakymu norėjau svetimo 
Slapyvardžio “pasiskolintojui” 
priminti, kad jis yra pakanka
mai išsilavinęs, todėl privalėtų 
suprasti padarytą klaidą ir, jąj 
apgailestaudamas, pasižadėtų at
eityje jos nebekartoti. Kas lie
čia išsireiškimą — “subudavotą 
labai aukštu stiliumi”, pasakiau 
savo nuomonę ir įsitikinimą.

doro sūnų, Pestrecovą. Jis neturėjo progos gintis, turėjo ■ dėjimą veto teisės Saugumo taryboje. Bandys įtraukti
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LIETUVOS SOVIETIZACIJA 
1940-1941 m.

(Tesinvs)

Tačiau šie kenkėjai yra ten, be abejojimo, 
ne per neapsižiūrėjimą, bet sąmoningai ir tyčia 
įdėti ir rūpestingai saugomi bei kultyvuojami, 
nes kaip tik jie sprendžia komunistinį šios vals
tybės racionalizavimą ir sulaiko eventualius nu
krypimus, kurie būtų galėję pasireikšti, jeigu 
šiaip šios konstitucijos nuostatai nebūtų jų para- 
ližiuojami. Paieškoję, mes šiuos konstitucinės So
vietų asmenybės daigus rasime. Tatai nėra sunku. 
Jųjų šaknys yra Sąjungos konstitucijos 126 ir 
141 str. str. (Lietuvos TSR konstitucijos 98 ir 
113 str. str.). “Da ist der Hund begraben”. Tai 
yra tie du konstituciniai nuostatai, kurie teisiš
kai pagrindžia kompartijos diktatūrą, įsteigtą 
ir veikiančią Sovietuose ir sterilizuojančią visą 
formalinę konstitucinę konstrukciją. Mes prie jų 
tuoj prieisime.

Visa sovietinės valdžios organų sistema re
miasi neaiškiais rinkimais. Nėra Sovietuose poli
tines galios organų — nuo Sąjungos Aukščiausios 
i< .y’. ^<5 iki žemiausiojo vietos vieneto organo, — 
kurie betai piškai ar tarpiškai nebūtų kilę iš šių 
rinkimų. Rinkimais yra sudaromas visų aukščiau
siųjų tarybų šariatas tiek Sąjungoje, tiek sąjun
ginėse ir auto.icminėse respublikose, srityse,

miestuose, rajonuose, miesteliuose, 
j kaimuose; visi gi kiti organai, Aukščiausios ta
rybos prezidiumas ir Liaudies Komisarų taryba 
Sąjungoje ir respublikose, vykdomieji komitetai 
ir skyriai kituose žemesniuose vienetuose — yra 
išvestiniai iš atitinkamų tarybų, tad tarpiškai 
taip pat iš rinkimų yra kilę; pagaliau anųjų yra 
skiriami valdininkai bei įvairių įstaigų persona
las. Vadinasi, rinkimais remiasi visa valdžios or
ganizacija, visa jos organų' schema.

Koks gi yra mechanizmas šių rinkimų, su
darančių labai svarbų veiksnį? Jis turi šiokio to
kio panašumo į mūsų jau išžiūrėtą l!M0 m. Liau
dies seimo rinkimų įstatymą Lietuvoje. Tačiau 
ne visiškai tas pats. Iš viso iki 1936 m. vadinamos 
“Stalino konstitucijos” politiniai rinkimai Sovie
tuose buvo:

a) nevisuotiniai (balsavimo teisė buvo pa
vesta tiktai privilegijuotiems socialiniams sluoks
niams, iš jos buvo išskirtos įvairios kategorijos 
piliečių dėl savo socialinės kilmės, dėl klasinių 
sumetimų, kaip naudojimas samdomojo darbo 
pelnui gauti, dėl praeities veiklos, kartais dėl pro
fesijos, kaip kad dvarininkai ir pan., be to, ir pri
vilegijuotųjų socialinių sluoksnių tiek individai, 
tiek ištisos grupės galėjo prarasti balsavimo tei
sę, kuri galėjo būti iš jų atimta, jeigu tam tikrij 
valdžios organų būtų konstatuota, kad jis šia 
teise naudojasi prieš klasinį prolietariato inte
resą) ; ‘

b) nelygūs, nes atstovavimo normos buvo

į šią kampaniją Amerikos juodaodžius, įtikindami juos, 
kad veto teisė buvo panaudota prieš vienbalsį pasmerki2 
mą reakcinės Pietų Afrikos už jos karo jėgų įsiveržimą 
i Angolą.

Reikia turėti galvoje, kad įsiveržimas į Angolą buvo 
tik nors sustabdyti rusų vadovaujamą įsiveržimą į Na
mibiją. Jeigu rusai nebūtų siuntę ginkluotų partizanų 
į Namibiją, tai Pietų Afrika nebūtų įsiveržusi į Angolą.

Angolos vyriausybė norėjo užmegzti diplomatinius 
santykius su JAV, bet prez. Carteris pareiškė, kad san
tykių negalės užmegzti, kol Angoloj tebebus Kubos ir 
Sovietų kariai. Prezidentas Reaganas laikosi tos pačios 
pažiūros. Valstybės departamento apskaičiavimu, dabar
tiniu metu Angoloje yra 15,000 kubiečių ir apie 1,000 
Sovietų karinių patarėjų.

labiau miestų rinki
mams, negu valstiečiams ir kaimų rinkimams, 
tad vienų ar kitų balsų pajėgumas nebuvo lygus;

c) tarpiški, nes tiktai žemiausios — kaimų 
ir miestų tarybos — buvo renkamos betarpiškai 
pačių rinkimų, kituose gi vienetuose veikė ne ta
rybos, bet tarybų suvažiavimai, ir tokiu būdu iki 
Sąjungos Sovietų suvažiavimo buvo visa eilė tar
pinių laipsnių tarp piliecių-rinkikų ir atstovų;

d) atviri, pav., rankų pakėlimas, tad galėjo 
būti visų kontroliuojamas;

e) neizoliuoti individuališkai, kada kiekvie
nas rinkikas ateina ir paduoda balsą, bet per or
ganizuotus rinkimų susirinkimus.

Aišku, kad šitokia viešųjų politinių rinkimų 
tvarka užtikrindavo laimėjimą valdantiesiems 
komunistų veiksniams ir tvirtai rėmė Kompar
tijos diktatūrą, šitaip buvo iki “Stalino konstitu- 
cijos’\ kuri 1936 m. pasuko į “demokratiją” ir 
paskelbė “demokratiškiausią”, visuotinį, lygų, 
tiesioginį ir slaptą balsavimą, pakeitus ir balsa
vimą susirinkimuose individualiniu izoliuotu bal
savimu. Iš tikrųjų, balsavimas — demokratiš
kiausias. Net ir vienintelis amžiaus cenzas labai 
žemas — 18 metų amžiaus, žinoma, vyrai ir mo
terys, ir be socialinės kilmės, profesijos etc. skir
tumo. -

Tačiau šiaip demokratizavus rinkimus, galė
tų kilti kompartijos viešpatavimui pavojus. Slap
tame balsavime galėtų slėptis visokie netikėtu
mai. Slaptai balsuodami piliečiai būtų galėję iš-

apylinkėse, palankesnės darbininkams,

kad ir labai aukšto stiliaus ra
šinys neįrodo rasinio vertingu
mo. Greičiausia tas įrodo auto- 
iays įsivaizdavimą savo suge

bėjimais arba naivų tuščiažo
džiavimą. O žemu, paprastu sti
liumi parašyti rašiniai kai kada 
būna šimtus kartų vertingesni 
ir skaitytojams įdomesni už 
aukšto stiliaus rezginius. Pvz., 
aš, kaip . ilgametis Naujienų 
skaitytojas, manau kad ir dau 
gelis tokių, vis dar atsimename 
nęDalyginamo įdomumo ir ver
tingumo rašinius, kuriuos dažnai 
Naujienoms parašydavo papras 
tas, jeigu neklystu, Michigeno 
šteite ūkį turėjęs žemdirbys lie
tuvis Pilypas. Jis savo rašiniuo 
se pasakodavo apie kasdieninius 
ūkio darbus, apie pas jį atsi
lankiusius svečius, mėgusius 
meškerioti jo ūkio ežerėlyje ir 
apie meilę bei barnius su savo 
Mariute. Gaila, kad tie, papras. 
u stiliumi-parašyti rašiniai ne

buvo išleisti atskira knyga.
Žvelgiant j punktą a/,-prisipa

žįstu — esu baimės drebulio var
ginamas. Tik pamanykite, kaip 
aš, būdamas eilinis kaimo Jur
gis, galiu išdrįsti tarti kritinio 
pobūdžio žodį genijui, save vie
šai tokiu pasigarsinusiam. Deja, 
šio mudviejų pokalbio eiga ver
čia mane nugalėti tos baimės 
jausmą.

Čia man Į pagalbą kviečiu pa
tentuotus mūsų literatūros-pro- 
zos ir poezijos-žinovus, žurnalis
tikos mokovus ir visus kitus šia
me reikalą nusivokiančius. Juk 
jie visi gali būti pakaltinti už 
savo neapdairumą ir neįvertini
mą jų tarpe gyvenusio ir savo 
raštais viešai pasireiškusio geni- 
aūs ne vien išeivijoje, bet ir 

nepriklausomoje Lietuvoje. Ta- 
■ia ten bendradarbiavusio ne tik 
pąleckinėje ir šimkistėje Dieno- 
:e, Dienos Naujienose, bet ir sme 
toniniame Lietuvos Aidę; išlei
dusį du eilėraščių rinkinius — 
Sielos nuorašas ir Dainos apie 
laisvę, o dabar besiruošiantį iš
leisti ir tretįjį savo poetinės kū
rybos rinkinį. (Žr.’ L. Enciklo- 
ppedija VU t. psl. 219). Argi do
vanotina visiems lietuviško žo
džio pūoselėtuojams, žurnalis
tams ir jų S-gai, rašytojams ir jų 
D-jai ir visokiems mūsų litera
tūros darbuotojams bei fondams, 
skiriantiems premijas už groži
nę literatūrą, nepasistengusiems 
*’am genijui išrūpinti jeieu ne 
Nobelio, tai bent lietuvišką li- 
teratūroinę premiją.

Labai gaila, kad tas genijus 
išaiškėjo tik po 69 metų poeto 
Juliaus Janonio-Vaidilos Ainio 
mirties, kai tas genijus “pasisko
lino'’ to poeto sdapyvardj ir tą 
savo pasielgimą teisindamas, 
pats save apvainikavo genijaus 
aureole.

(Nukelta į penktą puslapį >

rinkti ir ne komunistus ar jiems nepriklausan
čius atstovus. Vienose tarybose galėtų būti iš
rinkti daugiausia komunistai bei jiems artimi at
stovai, kitose — jųjų priešai. 0 net jeigu komu
nistai ir būtų laimėję daugumą, tai vis dėlto būtų 
atsiradusi ir opozicija tarybose. Tatai negalėjo 
būti pageidaujama Stalinui ir kompartijai, ir tai 
į jų sumanymus neįėjo, nes griežtai racionalizuo
toje komunistinėje (“proletarinės revoliucijos”) 
valstybėje be jokios opozicijos, be jokių svyravi
mų ir nukrypimų valdžia turėjo būti komparti
jos rankose. Tiesa, Sovietų valstybėje komunistei 
turėjo galingas ir tikslias priemones bet kuriam 
opoziciniam sąjūdžiui ar nukrypimui likviduoti ir 
iš tikrųjų tokius reiškinius griežtai, be pasigai
lėjimo, likviduodavo. Jie gal būtų pajėgę ir tary
bose pasireiškiančią opoziciją likviduoti. Tačiau 
tatai vis dėlto būtų netvarka; būtų pasilikęs įspū
dis, kad šalyje, liaudyje opozicijos daigai esą gy
vi; tatai kenktų komunistinei propagandai ir so
vietinei legendai; geriau būtų buvę, kad opozi
cija iš viso ir pasireikšti negalėtų, juo labiau, kad 
visuotinio balsavimo autoritetas didintų šios pa- 

i' sireiškiančios opozicijos orumą.
Ir štai teisinė priemonė visuotinio slapto bal

savimo opoziciniams atsitiktinumams pašalinti 
buvo surasta ir tvirtai “Stalino konstitucijoje” 
užfiksuota. '

(Bus daugiau) . <***“
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ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 pąl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji maną”, 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

oath v dargis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Cwmunlty klinikos

<- Manboiwi Rd~ Westchester, ri.. 
v a VANDOS: $ 0 darbo dienomis Ir 

Ym sntrs &£t>dį*nl 8—3 vU

TEL. 233-5893

OR. A. B. GLEVECKAS
’ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 W»st 103rd Street

Valandos pagal susitaTirruį

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KĄLBA LIETUVIŠKAI 

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact leases”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. Į—4 popiet,

Ofise telefonas: 776-2880,
Rezidencije* t»M.i 443-5545

FLORIDA

SPAUDOS PABIROS
(Atkelta iš 4 psl.)

Tokiu jo kukliu pasielgimu ne 
reikia stebė.is, nes pasaulinė li
teratūroje randamas ne vienas I 
panašaus pasielgimo pavyzdys, 
rodantis genijų polinkį savintis 
kitu žymūnų pavardes ar turė
tus slapyvardžius. Sakysime, vi
same pasaulyje genijum pripa
žintas vokiečių filosofas Frie
drich Nietzsche mėgo skelbtis 
Dionizu, nukryžiuotoju, “miru
sio Djevo ip.ędinių” ir kitais var
dais. Tik apgailėtina, kad jis tą 
darė jau sirgdamas protine ligą.

Minint lietuvio genijaus pasi
elgimą, kurio jis pasisavino ku
klaus proletarinio arba vargšus I 

1 apdainavusio poęto slapyvąrdų, 1 
j reikia stebėtis, kad jis pasirin
ko jį, l>et ne kokį kitą, jo genia- 
liškumą atitinkantį pasivadini
mą. Pvz., jam labai tiktų mūsų 
slapyvardininkų dar niekada ne
panaudotas “Alfonsas Didysis” 
slapyvardis, atitinkantis jo ąųkšr 
to stiliaus rašiniams ir jo asme
niškiems pažymėjimams.

Šį, labai ištįsusį su “Vaidilos 
Ainiu IT’’ pasišnekėjimą, “Spau
dos pabirų” rašytojas parašė ne 
tuščias diskucijas norėdamas

> prailginti, bet prieš akis turė- 
| damas principinį reikalą, gal 
pirmą kartą mūsų periodinėję 
spaudoje iškilusį ir reikalingą 
galutinio išsprendimo: ar galimą
pasisavinti mūsų žymiųjų rašy- , 
tojų bei poetų turėtus ir pąta-1 — Soyiętų Sąjungos., ągrikuį- 
pasius antromis jų pavardėmis, j tūros ministerija praneša^ kad

' slapyvardžius? šių metų derliui pak^Lką'dįde-,
/ Šiuo klausimu privalėtų pasi- lės sautucis. . A G.

sakyti autoritetingi ąsmenys, MŪSŲ MIRUSIEJI

Žuraęlįs^ų §-ga, jjtęrątūrinij 
premijų skyriępo fonrĮąj įę y^i 
kiti panašūs vienetai, i

Čia nepasisakoma prieš slapyv 
vardžius aplaiųai. Tai rašančiųjų 
mūsų periodinei spaudai privile-

retų pasirašyti: - Maironis, -4-

tTUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -
5 — * - ' I * I * « W

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1244
♦ - w • * , r «

Mažeika S'Evans
Laidotuvių Direktoriai

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

' PERK KAUSTYMAI

M O V IN G 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustyrrus 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-430 
vaL popiet. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Davikus 
Talei.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

A
“Lietuvos Aidai’?
KAZĖ BRAZDŽ1ONYTĖ 

Programos vedi j a

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 3:30 vaL vakaro.

Visos laidos iŽ WCEV stoties, a 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla„ 12:30 vai. p.p. 
ii WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicągo, niinoią 60629 
Telet 778-5374

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

VILIUS ŽIRGULEVICIUS
Jolitą ir Vida KriąučeliūnaitėS 

ant karstd užbėrė iš Lietuvos at ; 
vežtos žemės.

D. Petkus pakvietė pietų j 
Liet. Tautinius" Namus. Dalyva
vo per 1Q0 asmenų.

Dr. L. Kriąučęliūnas visiems 
dėkojo kapinėse ir L. Tautiniuo
se Namuose ągr. A. šąntarui už 
glob^ Yiįį^O Įįgbje- 1

Ajiįe USft yal popiet, padėko
ję, skirątęmėą į ųąmųą.
į Viliųkai, tu ilgėjaisi Tėvynės, 
bet Dievo planai buvo kiti. Te- 
bųąą Tąų lengva ši svetinga že
melė! .

.. Rodos, 27 agronomai jau mirę, 
Pirmas 1952 m. mirė Julius 
Grinkevičius, buvęs .Pieno cent
ro instruktorius Šiauliuose

K. Paulius

Mirę rugpjūčio 30 Ą., sulau
kęs 71- mėtų amžiaus. Amerikoj 
išgyveno 30 metų. Gyveno Mart 
quette Parke, v ' j

Gimė Lietuvoje, Kėdainių ąps., 
Sūryiliš<kiQ\khiinę. Dideliame nu 
liūdime liko sesuo' Ė. Žirgulevi- 
čiūtę, krikšto įūkros — Vida Jo
nušienę ir Kriaųčeliūnaitėį 
bei kiti giminėj. - .

Vaidilos Ainis, Bitė,’ Žmoną, L??-;' 
dynų Pelėda, Šatrijos Ragana ir 
daugelis kitų. Toks yrą nęąįšaų- 
kiamas “Spaudos pabirų’’ raš^- i bendpyyęje. Ėjryo ganą taupus, 
tojo nusistatymas, j kuri- I-'A. ksSA 
čiami pasjs^ytį kitį* pųiąų spau
dos darbuotojai. Reikalą yra prĮn 
tipinio pobūdžio, ir jo igno[ruoti 
nagąlima. ; •' j 7, įį ■ s

Šiuo oaigįu visam ' laikui. po-' 
kąlbį sų “Vaidilos Ainių'IT 

Jurgis Jašiųskas

Li

malonaus būdo, paslaugus. Prii 
klausę Ne.Q-LUuąnus. korporaci
jai (ant |^ršl<įl>uyo uždėta kor- 
poranto kepurę)Lięt. Fondui, 
Lįętųyių■ Tąū^iniąins namarns; 
Lietuvių B-^eųrBALFĮh. '

Kurias buvo -.pašarvotas Pęt- 
kaus koplyčioj, Marquette Parke. 
f Rųg^įo. t••^..in'ai^'lo^Lyčio- 
įe sukalbėjo Įkąn, V. Žakąraųs-. 
kas; T°. rhąldų sugiedota “Mari
ją, v Marija”.' ‘CAtsisveikinimąs 
įvyko Z vąk - ■■

Agr. A'. Šantažas gražiu, pras 
mingu žodžiu pradėjo atsisveiki
nimą. Pakvietė agr. Ig. Audra 
siūną vadovauti,

Pirmųoju atsisveikino' inž. J. 
Jurkūnas Liet. ’Tautinių namų 
vąrdiv Ęaiftįnėją- Viliuko princi- 
pingumą, pavyzdingumą ir pa- 
daugumą. č"'.'

J.’- Mackevičfūą - atsisveikino 
BALFo? jardu. ^Ujųkąs šelpė ii 
stengėsi'yąrgstantiems padėti. '

Lįętūyių įon^i V4rdu kalbėjo- 
A. Juodvalkis. Viliukas įnešė i 

'fondą studentų, g^ępdijpmą, 
kurie’ studijuos agroh^uįjąi

Agronomų ^jungos vardu 
kalbėjo agr Ig. Andrašiūnas. Jjs 
pasakė Jįgęsnę hąlhę ir- priminį 
jo užmojus ir tas institucijas 
kurias Viliukas, rėmę ,

Atsisveikininfas baigtas Tau- 
tos himnų. Sąlė perųjjdytą žmo 

Į nių. Kąrstąs išpųrgtaš gėlėmis

JUOs PAINIOJA

Kai laidojo I. Krylovą (1796 - 
1844), valdininkas paklausė:

— Sakykite, ką čia laidoja?
■— švietimo ministrą, — at

sakė.
— Negali būti! Nejaugi mirė 

grafas Uvarovas?
— Ne Uvarovas, bet Krylovas.
— Bet Krylovas juk rašo pa

sakėčias, o ministras—Uvarovas.
— Juos- painioja. Tikrasis švie

timo ministras buvo Krylovas, 
o pasakėčias rašė L’varovas savo 
pranešimuo'se apie liaudies švie
timą Rusijoje.

ČIR KITĘ 4AY JĄUPYMO BONUS

KNOW YOUR HEART

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ •NAUJIENOS”

One year has passed sįpce įhat sad (jąy,; 
When God came and took you away?

God saw you getting weaker, ' 
So He did what. He thought best 
Ęe came and sįpod beąijį you, 
And whispered ‘‘Corue to 
Altbppęh you left us on that day, 
You did not go alone."
You tpak § par| of each of us .’*• 
To that Place you J '
Dąrlipg, miss you 8-ft much!

Wife mjQYA, ‘ . •' < .

Son RONAĮJ) ąn<Į |Uk¥.
Sisters, GraiylcĮjildfęn, " , ; .
Sistęr-in-la\|- OLGA and Husband GEORGE 
and Loving Friends.

Rugsėjo 2 d., koplyčioje maĮ- i 
das.sukalbėjo kaP-Y- Zakarauą i • 

. kas. V .Vėl-. >š koplyęiųs palydę- 
jome į ^y. Marijos Gimimo 
paraęjjos bažnyčia ^Įar<|uctįč 

? ?arke. Gedulingas ąv. Mišias at
našavo kan. V. Zakarauskas. Jis »Y / •u#***- * - w-^»-

pasaką ir pamokslą.
Mišių metu daug žmonių ėjų 

pęie Šv. Kcfpiiųųjp|. Solo gięęĮpjp 
p. Staniai (y tė. vargonai^ groju 
muzįjuib A. Kalvaitis.

•J šy..Kazimiero Liet kąpiųę^ 
apie 60 . auĮęųnobjlių- 

Kfftiįė® :P° maldų su^tedata, 
AngęĮgg-Dievo ir Tautos tiimpas .

4ELP » JUR HEaRL FUND

r!e-J YL JR HEART

VBCB FUNERAL ROME
■: SftUth Ąyępue
V ‘ ..Cicero, ILL. 60650

7 r Tel: 652-5245

TftĮJU ĮEK^ĘNINE
te Ukiojimo direktoriai:

J RAN VANCE ir GEORGE SORINI
4| ; V / ’ Z

Aikštės automobiliatns pastatyt!

EUDEIKIS
' > - rrr /m ' f i > - - ’

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IB DIDIIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
5 JO. Ave^ Cicero

Telef. 476-2345
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

? I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
•F -4 . * f

ChicAgoc
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

AMSULANSC 
PATARNAVIMAS

A

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

P. J. RIDIKAS
U54 So. HAL6TKD STREET TaL 'IAxOi 7*1911

BUTKUS - VASAIUS
50th Ave-» Cicero, HL TeL; OLympic 2-lOftJ

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetU S-357?

GEORGĘ F, RŲDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: Y Ardo 7-1138 - 113$

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ2

2424 WEST 69tb STREET REpuMic 7’1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hill*, TH 974-44K

PHILLIPS - LABANAUSKAS >
U07 So. UTUANICA AVK Tol: TArt, 7-S4H |

- ’—-—<

Naujienos. Chicago, TIL, Sat.-Tuesday, September 5-8, t%1



PARTIJA SUSIRŪPINO LIETUVOS 
DARBININKŲ NUSISKUNDIMAIS (

Dabar rucšiamds ir “atviro 
laiško” dunes, kurias partijos ‘ 
pareigūnai ir žurnalistai prave- 
da įmonių ir įstaigų kolektyvuo- ? 
se. ‘Tiesa” pripažįsta, kad kai 
kur į darbo žmonių laiškus pa-J 
žiūrima "‘paviršutiniškai ir net 
biurokratiškai”. Daugelis laiškų ’■ 
anoniminiai — “dauguma bevar
džių autorių... bando' apšmeižti 
mūsų gyvenimą, atima begalę 
brangaus 
traunioja 
žmones”.

Oficialioje Lietuvos spaudoje 
pagausėjo straipsnių apie darbi
ninkų nusiskundimus- ir ragini
mą į juos atsižvelgti. Tai neabe
jotinas Lenkijos įvykių poveikis. 
“Tiesa” (1981 liepos 9)' rašo’, 
kad dėmesys darbo žmonių Jais-! 
kams ir pasiūlymams esanti ”le- 
ųininė tradicija”. Vilniaus mies
to Lenino rajono komiteto pir
masis sekretorius Česlovas šly- 
žius pasakoja, kad daugelis pi
liečių pareiškimų rašomi “sudė
tingu klausimu” — prašoma pa
gerinti “butų sąlygas”. Iš tokių 
laiškų, esą, paaiškėjo, ksd “Vili
jos” trikotažo fabriko direkto
rius J. Simonenkovas ir kili va
dovai iš tikro “dirbo prastai, bu
vo grubūs su žmonėmis, pikt
naudžiavo tarnybine padėtimi, 
... į kolektyvo narių pastabas 
nereagavo”. Simonenkovas buvo' 
iš pareigų atleistas. I

laiko tikrintojams, 
sąžiningai dirbančius

“Tiesa” ragina darbininkus 
savo nuomonę reikšti atvirai, ir, 
“jei ji teisinga, atkakliai ją gin
ti”. Pamiršta paminėti, kad Lie-j 
tuvos darbininkai dabar turi pa-j 
šonėje gerą pavyzdį, kaip reikia \ 
kovoti už savo’ interesus ir ginti; 
savo nuomonę — “Solidarumo Į 
Sąjūdį” Lenkijoje. (Elta)

Skubam į mokykląI.

WANTED!
ORIENTAL RUGS

WE PAY TOP PRICE FOR USED 
ORIENTAL RUGS, ANY SIZE 

OR CONDITION.
Call anytime: 262-0797

COMPLETE CARPENTRY 
& ROOFING 

COMPLETE REMODELING 
INTERIOR & EXTERIOR. 

Reasonable Rates. Free Ests.
Call BILL: 883-1903

RANDY, DAVID, GENTRY, 
MARVIN, INC.

We Do Odd Jobs. Inside-Outside
Painting. Landscapping, Black Dirt.

Reasonable Prices,

758-0371

BUTLER DRYWALL
& PAINTING CO.

Residential-CommeYcial-Industrial
Hanging & Tap ng — Licensed- 

Lisured — Free Estimates
Call: 776-7900

SOVIETŲ AGENTAS 
ŠOVĖ Į POPIEŽIŲ

WASHINGTON, D.C.— Vati^

MtmaL — Perda vi mirt 
BRAL ESTATE FOR SALI

MUmri, Žemi — PerdavlMi 
t£AL ESTAT1 FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS, 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS ;

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cennak Road Chicago, HL Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS ,31

• NOTARIATAS • VERTIMAI. ,_£S

yiSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA "1 ^8

J. BACEVICIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ',i- 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 ’

— Albinas Joniką, esantis Hill 
-Haven slaugymo centre, Oma
ha, Ncbr., tapo Naujienų skai
tytoju. Jas jam užsakė viene- 
rienisi melams ilgametis prenu
meratorius Jim Olson, c/o Jones 
Barrel Co. Dėkodami jam už lo
kį pavyzdžio .vertą dovanos pa
rinkimą, sveikiname naująjį 
skaitytoją A. Joniką.

— Dėkui Aug ir Petrui česnu-,' doje dalyvaut.
liams, Paris, Ont., Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjungos veikėjams, 
už nuolatinę parama. Dėkui už 
$9 auką, atsiųstą kartu su meti
ne prenumerata.

— Mykolas Bajorūnas iš Mar
quette Parko, buvęs verslinin
kas, prenumeruoja daugelį laik
raščių ir juos aukomis paremia. 
Dėkui už penkine ,atsiųstą pra
tęsiant prenumerata.

' i
— Chicagos televizijos stotis 

WGN-TV 9 ši antradieni, rug- 
sėjo 8 d., Phil Donahue progra
moje pakviesti dalyvauti Young 
Americans for Freedom vadai. 
Jiems -norima sudaryti palankią 
auditoriją. Organizuojamos eks
kursijos autobusais iš Michigan 
ir Ohio valstijų. Vietiniai YAF

nariai raginami būti WGN stu- 
i dijoje 10:15 vai. ryto. '

• — Rugsėjo 18 d.. Čiurlionio
Galerijoje, Ine., 1038 Archer j
Avė., bus grupinė lietuvių mote- j kanas ir Ro'mos policija infor- 
rų dailės darbų paroda. Vėliau Jmavo JAV vyriausylbę, kad 
bus pranešta plačiau. Spalio! Sovietų KGB galėjo turėti na
il <1., ten pat, vyks dviejų ame-j gus pridėjusi prie pasikėsinimo 
rikiečių, visuomenėje pasižymė- popiežių nužudyti. Turkų jau

gusių tapytojų, Antano Skupo-] nuolis, šovęs į popiežių, yra bu- 
Cooper ir Jack Antman paroda.’ vęs Bulgarijoje, turėjęs ryšių su 
Lapkričio 5 d. vyks kasmetinė Į Bulgariją valdančia Sovietų po- 
Čiurlionio Galerijos, Ine., paroda licija. Vėliau jis buvo pasiųstas 
ir bus skiriamos premijas. Visi Į Siriją, kur baigė specialią mtf- 

į dailininkai kviečiam 9 toje paro-]kyklą. Taip pat nustatyta,, kad 
| pasikėsintojas M. Agca buvęs 
Ine vienas, bet turėjęs-'du padė
jėjus.

Pranešimą tyrinėjo saugumo

pareigūnai ir CIA. Jie mano, kad 
Sovietų vyriausybė planavo įsi
veržti į Lenkiją, jeigu jų agen
tams rūpėjo popiežių nušauti.

JOSEPH REMODELING 
& CONSTRUCTION CO.

Painting, Carpentry, Cement, 
Sewer Rodding, Window washing, 

Interior Decorating.
JOSEPH MARTINEZ 

Gen. Contractor 
348-4895

DĖMESIO!!

Amerikos Liet. B-nės (R) 
karų Apygarda ruošia labai 
nią gegužinę-pikniką rugsėjo] 
13 d., sekmadienį, Vyčių salėje, 
esančioje 2155 \V. 47-toje gat
vėje (Cambpell ir 47-tos gatvės 
sankryžoje). Pradžia 1 vai.

Kviečiame visus gausiai atsi-Į 
lankyti. Veiks baras, laimės šu
linys ir įvairių skanių užkan
džių bufetas. Na, žinoma, sve- j 
čius linksmins geriausia Čikago- 
je orkestrantų grupė.

R JAV LB Vakaru 
Apygardos V-ba

“LIUCIJA”

miscellaneous
1 vi irūs Dalyk&l

SEWER AND 
PLUMBING

ANY RODDING AND 
DRAINING — $30.

If not open no charge.

Va- 
šau- i

CALL 656-8387

ENERGY
WISE n

T&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

J. AUTO CONSTRUCTION 
Expert Body & Fender Repair 

New Location: 4149 W. North Ave.
Free Estimates.

1 384-5371

REIKALINGOS Slot Machines 
bet kokioj būklėj, arba josios dalys. 

Taip pat reikalingos 
WURLITZER JUKE BOXJES. 

Gerai sumokėsime.
Skambinti angliškai (312) 985-2742

z
B R O M P T O N
BODY SHOP, INC.

Professional Body and'FentleĖ?
Work. Mechanical Work.

Reasonable Price. .
3532 N. Halsted, Chicago

Phone: 525-7117

THE SECOND TIME AROUND 
THRIFT STORE, 3047 N. Sheffield. 

Clothing - Furniture - Misc. 
Open 6 days — 11:45 a.m. to 8 p m. 

Closed Wednesday. 
Donations Accepted.

929-4975

DURACLEAN
Rugs, Carpets, Upholstery Dura- 
cleaned! Done by Hand Right in 
Your Home! No Scrubbnig. No 
Soaking. (Use again same day.) 

City Wide & Suburbs
Call 388-9263

Arti 73-čios ir Campbell, 2 butų medi
nis, didelis kiemas. Tik $38,500.

Marquette Parko apylinkėje liuksusi
nis 12 butų. Parduotas.

Arti 69-tos ir Rockwell mūrinis, 2 
butų. Parduotas.

Brighton Parke mūrinis — 3 butai ir. 
krautuve. Parduotas.

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, Sr«it, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avt, 
TeL 927-3559

Skambinti tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA!
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:.

A. LAURAITI!
4645 So. ASHLAND AVI.

TeL 523-8775

Notary Public

Insurance, Income Tax

8 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

Į o 4 butų mūrinis, apie 59,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Srighton Parke. $57,700.

i > Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

: Dengiame ir taisome visų rū- 
j šių’ stogus. Už darbą garas-. 
į tuojamė ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai ir brangenybės '
Pardavimas !r Taisymu 
2646 West 89th Stroel 
T.L REpublk 7-1941

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Avė., Chicaco. IL 60629.

•uyaėtfnolargBror

SUPER HOME MAINTENANCE 
PAINTING, GUTTERS; WINDOWS 1 

WASHING, CARPENTRY.
Free Estimate. Insured. 

Reasonable Price.
. Call: 334-6990

A COSMOPOLITAN 
DRIVER TRAINING 

SCHOOL

*
B & W AUTO CENTER
Our Auto Doctors are on’ duty 
7 Days a Week, 8 a.m. to 10 p.m.

Specialize in Electric Shortage Re
pairs, Complete Auto Cleaning — 
Hand Car Wash. Reasonable Prices.

Ms. Dorothy Covington. Mgr.
5219 W. Lake Street, 921-6285-6286

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 4059 Archer Avenvt, 
Chicago, III. 60532. Tėl. YA 7-5930

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

— Kinijos karių moralė keičia
si, jie nebenori toliau tarnauti. 
Karininkams sunkiau darosi pa
laikyti drausmę.

i f KILLS 
HEAS,TICKS!

PROFESSIONAL
FULL-TIME 

INSTRUCTORS

CASTAWAY TRĄVHL SERVICE
Planning a Cruise, Vacation or
Business Trip? Ove Call Does All.

Services Free 
1105 W. 35th St?

In the District National Bank.

Please Call 523-7373

UtiXUi
Netery Public

INCOME TAX SERVIC1
? 4259 S. M>p!eweod. Tel. 254-7458
i Taip pat daromi vertimil, giminių 
į Iškvietimai, pildomi pilietybės pri- 

čymii ir kitokį blanke L

4 Sergeants
SENTRY*!

! Flea & Tick Collar

Nervous People - Senior Citizens 
— Our Specialty.

Welt help you make the right move.

CALL TODAY!
START TOD AY 1

Chicago & Suburban

Phone: 685-3344

Athenian Body Shop Inc.
WE SPECIALIZE IN AUTOBODY 
REPAIR & PAINTING. Foreign - 
Amer. Factory & Color Matching.

Towing. Rust Proofing.
728-7860

2206 W. Lawrence, Chicago

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuvių Įstaigą:

American 'pravej Sendee Bureau’
9727 S. Western Ave^ Chicago, BL 60643

Telef. 312 238-1787
e NemokfJSM paUrna už&kaut lėktuvu traukiniu laivų kelio, 

nlų (cruises), vienbučių ir automobiliu nuomavimo rezerv&dias; Parduoda- 
Bie kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus IcaJtua; 
Sudarome Iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infor- 
uucijss visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik :eixut reiervuou vietai 
B anksto — prieš 45-60 dienų.

uiiiiniiiiiiiunmniiiiiiiiiiiinn»nniii«;niiiiiiiiiiiiiiHiiiriiinni!i!::miniiiiiinii»j

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17'

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

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 

PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

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

I

Newly 
Opened

Our
Specialties: 
PJerofi* 
GoUbki,

Stuffed
Cubbare

Newly 
Opened

725-2929

ANDROMEDA
SMORGASBORD

Polish

Newly
Opened

American Our
Specialties:

• - Pork
r vįi ’* Chops

Potato
Paneakev

Newly
Opened

EVERY DAY A GREAT NEW MENU 
3757 North Cicero 10-10

A-l TEXACO
• TRANSMISSIONS • AIR CONDITIONING
Installation & Service — Foreign & Domestic Cars 

WE DO A COMPLETE CAR SERVICE 
Ask about dur free Towing

Bring This Ad and Get $5.00 Discount on Any Major Work

436-5728 5301 S. Kedzie Chicago

INO’S HAMBURGERS, TACOS 
& BURRITOS

Hrs. Mon.-Tues.-Wed.-Thurs. & 
Sun. — 10 a.m to 2 a.m.

Fri. & Sat. 10 a.m. to 4 a.m.
Tasty Tacos & Burritos. Call ahead 
for carry-outs. Two Locations: 

1856 W. 35th St. — 254-9676 
3601 W. 26th St. — 542-4080

JEI GALVOJATE
PIRKTI Aft PARDUOI1, 

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

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimai

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapclis, A jeni 
3208 ft W. 95th St 
Everg. Perk, III.

State Tacm Fue and Casualty Company

ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th St
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 rak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

GOLDEN 80's 
AUTO BODY SHOP 

Complete Expert Auto Repair 
Body - Fender - Painting 

Mechanical 
3718 N. Elston, Chicago 

Ph. 267-2004

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbtnlnkiy reiki*

RA’N-BOW SEWER SERVICE 
Catch Basin Services

Installed, Rebuilt, Repaired, Reline. 
Cleaned. Old Sewer Pipe Replaced. 
Flood Control Installed. Rodding 
Service. Hand Rod or Power Rod. 
Free Estimate on Any Job. Call Ray 
25th A Central Park — 581-4549

= .— Penktadienį aukso uncija 
= kainavo $438.

WOMAN — LIVE-IN

TO TAKE CARE OF SMALL APART
MENT AND HELP FEMALE 

WHEEL CHAIR PERSON.
Must spend 6 months in Chicago and 
5 months in Florida. Experience 
helpful but not necessary. S500.00 a 
month plus room and board. Give; 

reference and phone number.
Reply to: j

NAUJIENOS >
P. O. Box 403 I

223 W. Washington St.
Chicago, IL 60606

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryt' 
Iki 6 vai. vak. SeStadieni nuo 

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

TU. 776-5162 arba 776-5111
1649 We»t 63rd Street

Chloųro. Oi. 60629

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
I (312) 776-8700

' J...........III .........II. _|! . ........
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