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NORI DAUG IR GERŲ GINKLŲ, TAIP 
PAT SUBALANSUOTI BIUDŽETĄ

BIUDŽETO MAŽINIMAI ŽYMIAI PALIEČIA 
IR GYNYBOS DEPARTAMENTĄ

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas, sąžiningai 
pildydamas savo rinkiminius pa
žadus, sutinka du nesiderinan
čius dalykus: kaip subalansuoti 
biudžetą ir apginkluoti kariuo
menę moderniais ginklais ir su
daryti tų ginklų reikiamas at
sargas. Apie šiuos dalykus jis ta
rėsi antradienį su artimiausiais 
pareigūnais ir patarėjais, jų tar
pe su Gynybos sekretorium Cas
par W. Weinbergeriu ir Biu
džeto direktorium DaVįd A. 
Štockmanu. v ■ y-’

Baltųjų Rūmų nęįvardinto 
kalbėtojo žiniojmis, prez.'Reaga
nas planuoja- 1982 metų - biu
džetą dar sumažinti 10 ar-net 
15 bilijonų dolerių, kartu suma
žinant gynybos išlaidas 2 ar 4 
bilijonais dolerių. Nereikia pa
miršti, kad gynybos išlaidos bu-j 
vb padidintos .50 nuošimčių j. fai- 
gi dabar yra iš ko mažinti. Pen
tagonas jau pristatė prezidentū
rai savo biudžeto mažinimo pla
ną, kuris sudaro tik dalį numa
tomų mažinimų. 1982 metų biu
džetas, kuris prasidės spalio 1 d., 
numatomas subalapsuoti su 42.5 
bil. doleriuinedatekliū.jPrėzidėn- 
tas „Reagauasyįspėįb pareigūnus 
elgtis taip; kad miifima šuigą. ne
viršytų 850- l^lijoiių. JĮs pareiš
kė norą 1983'm. biudžetą suma
žinti bent $30 bilijonų, o nuo 
1984 m. biudžete Tnulkirpti $45 
bilijonus. Nuo gyiybos 'išlaidų 
būtų sumažinta apie 20 bilijonų 
dolerių. Biudžeto1 direkto'rius 
David Stockmanas-ragino įdaryti 
gilesnius kirtimus^ gi Gyųybos 
sekretorius Cv W. .Weinbergeris 
stengėsi, kad ’lie kirtimar^būtų 
kuo mažiausi. ‘Į-

Baltųjų Rūmų komunikacijos 
direktorius David A. Gergen pa
reiškė apie apdėjimą didesniais 
akcizo mokesčiais alkoholiui ir 
cigaretėms, kad tik 1984 m. biu
džetas būtų subalansuotas.

SANDRA LEE O’CONNOR 
TINKAMA

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas pirmas pa
rinko moterį — teisininkę San
drą L.ee O’Gonnor Aukščiausiojo 
teismo teisėjds pareigoms. San
dra Lee O’Gonnor baigė teisės 
mokslus; dirbo advokatės darbą, 
o paskutinių laiku buvo Arizo
nos apeliacijos teisme.

Advokatų draugijos vadovybė 
apklausinėje apie 300 teisininkų, 
turinčių ilgą patyrimą teismo 
darbe. Jie priėjo išvados, kad 
krašte yra didesnį- patyrimą tu
rinčių teisininkų, bet jie pripa
žino S. O’Connor tinkamą, ir ži
no, kad prezidentas turįs teisę 
ją paskirti. -

Prezidentas ruošia dirvą artė
jantiems rinkimams. Jis tikisi

pasakyti, kad jis paskyrė moterį 
i Aukščiausiąjį teisiną; •.

ŠVENČIŲ TRAFIKE ŽUVO 
MAŽIAU NEGU NUMATYTA 

r *>. ••

Nat^ąį Safety tarybą>prana- 
šavo; 'įįęąd j L^bd; Dien^j(Ąrijū 
dienus savai^g^jė; Ainerikcs; 
miestųose' ir . gret^eliuoser 
480-580/asmenų,' ’labiau žuvo 
dau^-mi^ąu: įįjk 463 asmenys. 
Daugiausia -žžufbm^-. žuvd Kali
fornijoje — 48. Antrą vietą už
ima Texas šjl 38 žuvusiais? Illino- 
juje žuvo 22 asmenys: Čikagdje 
buvo numatyta, kad žus'10 as
menų, bėt žūvd tik vienas- vyras.

CHOMEINI, SUŠAUDĘS ŠIMTUS, t , 
ĮTARIA IRANO SAUGUMIEČIUS 1
SPROGDINAMI IR ŽUDOMI PATYS IšTiKIMIAUSI \

'4 VALSTYBĖS PAREIGŪNAIS
' TEHERAiNAS?^
maš, įtakingiausias .Irano mula Irano karininkus. Jie ryžos bėg- 
Chomeini'' tr.ečadrenį ■pareiškė J ti. Daugelis karininkų pabėgo į i 
kad reikia’kreiptf dėmesį į vals- j Turkiją, o kiti perbėgo į Iraką, 
tvbės saugumiečius. Jie siunčia-' Jie stojo Irako tarnybom Kiti

REIKALAUJA LAISVO SUSISIEI
SU SOVIETŲ UNIJŲ ATSTOVAIS

SIŪLO LAISVUS DARBININKŲ UNIJŲ ATSTOVŲ RIN
KIMUS, KURIE RŪPINSIS DARBININKŲ GERBŪVIU

DANCIGAS, Lenkija.— Len- unija, kurios nevaldo komunis-
Įkijos Solidarumo unijos kongre- j tų partija.
sas, išsiderėjęs iš valdžios teisę

metinį. Leįįkijos unijų atstovų 
kongresą, ^skelbia ' pagrindines 
atstovų kalbas ir pačius svar
biausius pasiūlymus.

Dancigan iš visos Lenkijos su
važiavo 878 atstovai, kurie pasi
džiaugė per vienerius metus 

Į Lenkijoje atliktais darbais ir jau
j priėmė svarbų nutarimą, kurį 
| tuojau paskelbė visiems Sovietų 
1 Sąjungos darbininkams. Lenki- 
j jos darbininkai yrą įsitikinę, kad 
! per vienerius metus jie atliko

Į CHICAGO, IU. — Inžinierių 
unijos vadas "William. F. Martin 
buvd Chicagoje, kai posėdžiavo

labai didelį darbą ir ėmėsi pačio 
pagrindinio’ dalyko Lenkijoje, 
būtent: pirmoje eilėje rūpintis i 
darbininkų reikalais. Kalbėtoja; 
pakartojo 1917 metų rudenį pa- 

. sakytas mintis ir ryžosi taip vis
ką sutvarkyti, kad butų rūpina-

5 Irano mula/Irano karininkus. Jie rvžosu bėe- na-s a.^’e U?1/<^S-2. gy^b^ŽL, Lenkai per vienerius

tybės saugumiečius. Jie siunčia- ’ Jie stojo Irako tarnybon’ 
mi saugoti pačias svarbiausias i persikėlė į Libaną.
valsi^^s^yįętas ir labiausią! j 
r^įžJlinguį^iones, bet bombos j 
"juos pasiekia-ir nužudo. Jis n&-.Į 
gali išsiaiškinti, kaip galėjo būfiį 
nužudytas prezidentas ir prem ' 
jeras.

Iki šio meto įtarimas .kilo

gana ilgai užsitęsė. Posėdis užsi
tęsė po vidurnakčio. , _•

Pirmininkas Martin gyveno Du
Page apskrityje, puikioje už-

metus suorganizavo į darbiniu 
kų uĮjijas ne tiktai Dancigo, be 
ir Visos Lenkijos darbininki 
daugumą. Darbininkai nebij;

— Amerikoje kasmet Social 
Security įstaiga nelegaliai švais
to apie 815 bilijonų mokesčių 
mokėtojų pinigų. ■

SOCIALINĖ PAR;AM A 
SUMAŽĖS: 11%

WASHINGTON* D.C. — ;Pre- 
zidentui Reaganui apkarpius pė-~: 
darbo paramą, socialinė parama 
sumažės 11%, sako paskutiniai 
apskaičiavimai. Pirmdn eilėn su
mažės dideles Šeimas turintiems 
teikiama parama. Yra visokių į
rūšių pagalba, bet ’Ši sritis bus 
gerokai apkarpyta

_ Jeigu prez. Reaganas par
duos daugiau ginklų Izraeliui, 
tai ^arabai piketuos Baltuosius 
Rūmus. , ’ .

BEGINĄS TARIASI 
<SU PREZIDENTU

WASHINGTON, D.C. -J
1 į nacheni Begin atskrido į Wash- 

Į intgoną aptarti su prezidentu 
„ ■ , . ... Reaganu visa eile klausimu, lie-chalky grupei, kun pnklauso , liepsnojo.

Prezidentą Carterį Beginąs la- 
bar gerai pažino, neš jam teko 
dalyvauti su Amerikos .prezidem

M*

musulmonams ir kuri yra prie
šinga nusikaltėlių sušaudymui." j 
Bet. kada prokuratūra nuteisė 
mirtimi ir politinius priešus, taiUu 'įvairiose konfėrencijosė. Be- 
chalkos grupė - pasipriešino. Jie - g.nas New Yorka
pranešė, kad naudos tas pačias 
kovos priemones, kokias varto
ja islamo smo'gįkai. Nuo pasku
tinių įvykjų islągįiečiai sušaudę 
virs 600 įtariamų, žmonių, bet 
pasikėsinimai prieš.Chomeini ša’4 
lininkus -dar ir iandren tęsiami!

Prezidento ir premjero kabi-! 
netai buvo taip stipriai saugomi, 
kad niekas negalėjo prie jų prii 
artėti, o vis dėlto jie buvo iš- { 
sprogdinti, prezidentas ir prem
jeras užmušti, d kas galėjo pa- • 
dėti bombas, iki šio meto neiš- •! 
aiškinta. Chomeini pradėjo įtar-il

prieš poTą dienų, kad galėtų pa
ilsėti. Beginąs žino, kad jis ne
privalo būti isteriku, nes iš Rea- 
gano šiomis priemonėmis jis 
nieko nelaimės.

Beginąs neturėjo teisės.siųsti 
Amerikoje gamintų karo lėktu
vų į Iraką ir griauti Irake sta
tomą reaktorių. Irakui padarė 

T j milžinišką nuostolį.

miesčio vietoje. Jo žmoną bųv^pkįos Sovietų-karo jėgų. invaži 
išvažiavusi su pažįstamais: ZŲ 'jiSšA,ne§.Įęačioje Lenkijoje rusą 
Io\vą. Grįžęs, namo, jis <.rado karo jėgoms nėra kas veikti. 
$200,000 yertėšlTĮąnją, baigiantį ‘ -i‘'-
rūkti. Stogas dą'rL.tebestovėjo,' 
bet visa apačia buvo sudegusi.
Atrodo, kad kažkas padėjo bom
bą. Ji sprogo ir namas ;užsi-

Per lenkų radijo stotis ir tele
viziją paskelbtas šitas nutari
mas privertė Maskvą susirūpin
ti. Pirmieji kongreso kalbėtojai 
kreipėsi į Čekoslovakijos, Rytų 
Vokietijos, Vengrijos ir Bulgari
jos darbininkų unijas, bet galu
tinėje formoje atsišaukimas bu
vo nukreiptas į visas Sdvietų 
Sąjungos profesines sąjungas.

Sovietų vyriausybė tuojau su
kvietė Varšuvos pakto valstybių 
atstovų pasitarimą. Tame pasi
tarime dalyvavo Sovietų Sąjun
gos, Vengrijos, Rytų Vokietijos, 
Rumunijos, Čekoslovakijos, Ku
bos, Vietnamo ir Mongolijos at
stovai. Pasitarime dalyvavo’ ir 
(.enkijos premjeras bei karo mi- 
nisteris V. Jaruzelskis. Vėliau 
jis išvyko į Lenkijos,rytų, pasie
nį, kur vyko 100,060 Sovietų ka
riu m^aevi-;. . ....

— Galimas daiktas, kad So vis
tų vyriausybė nori pagąsdinti 
lenkus darbininkus, — pareiškė 
Valstybės departamento atsto
vas Dian Fischer, — bet iki šio 
•melo'neturime žinių, kad-.Sovie- 
tų karo jėgos būtų pasiruošu
sios įsiveržti į Lenkiją.

Lenkų valdžios pareiškimas
Antpądiehį, kongresui susitvar-

. kius,.jbuvo ’.priimta vienbalsė re^ 
zoliucįja, kuria Lenkijos organ i- ■ sako,., kad Solidarumo .unijos 
zudii’.iCųiijų darbininkai ki-eipėsd konferencijoje padaryti pareiš-

■ į visos: Sovietų Sąjungos darbi- kiniai esą neatsakingi,, bet len
kų vyriausybė neturinti priemo
nių unijc’s vadų pareiškimus su-

/ninkus; siūlydami demokratiškai
Įdėmu, kad kaimynai nieko išrinkai unijų atstovus, kurie 

nematė ir nepastebėjo. Niekas pirntdn eilėn rūpintųsi darbiniu- stabdyti .
net nepranešė ugniagesiams apie 
baigiantį degti namą.

Čekoslovakijos profesinių są-

THUNDERBIRDS LĖKTUVO 
KATASTROFA į

CLEVELAND. — Antradięnį
iš Klevelando aerodromo pakilo 1yie jšftikinę, kad net 
T-38A Talon sprausminis lėktu
vas, bet netrukus nukrito' žemėn 
ir degdamas pasiekė Erie ežerą, 
Lėktuvu skrido pulk. Itn. David 
L. Smith, žinomo Thunderbirds 
precizinio skridimo grupės va- ■ 
das. Liudininkų pranešimais, ’ 
lėktuvas įskrido į žuvėdrų būrį, • 
kurio viena žuvėdra pateko j-j 

TEHERANAS. — Antradienį1 motorą, gi į kitas atsimušė. Jau

SEKANTIS TAIKINYS GALI 
BŪTI PARLAMENTAS

kų gerbūviu.
— Mūšų tikslas yra pagerinti jungų laikraštis pareiškė, kad 

a-< Solidarumo unijos vadų pareiš
kimai e^ą demagoginiai, rimto 
dėmesio neverta į juos kreipti.

darbo žmonių gyvenimą, -
ko rezoliucija. — Mes remiame 
tuos, kurie ryžtasi kovoti už lais
vas darbininkų unijas. Mes esa-

:rukus mūsų
darbo unijų atstovai galės susi 
tikti su jumis ir pasikeisti nuo. 
menėmis apie mūsų patirtį”
Solidarumo unija yra vienintelė Valstybės sekretorius.

— Jeigu Sovietų karo jėgos 
įsiveržtų į Lenkiją, . tai būtų 

j ženklas, kad Sovietų Sąjunga 
laužo Helsinkio aktus, — sako

— Vyriausybė svarsto nelega
liai įvažiavusių užsieniečių prob
lemą. ;

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $443.

C

— Valstybės departamentas 
pasmerkė Sovietų valdžios nu
tarimą vesti manevrus Lenkijos 
pasienyje.

KALENDORĖLIS

Rugsėjo 10: Mikalojus, Kari- 
lė, Jausmė, Margiris, švirgaudas.

Saulė teka 6:25, leidžiasi 7:10.
Oras gražus.

k F •*- ■*--

Amny C&rur

Buvęs prez. Jimmy Carteris 
Japonijoje su studentais kal
bėjosi tarptautinės politikos 
reikalais. Antradienį buvęs 
prezidentas su žmona ir duk

ra grįžo į JAV.

auMuia. ^uuuiv,... t.^. j, - f I

Ii, kad tai esąs saugumiečių dar-i per Teherano radiją pasakė kai-’lėktuvo pakilimas.'šlapiu.pakil 
bas, nes jie vieni gali prieiti bą mula Ruhollah Chomeini. Jis įno’ taku buvo gana sunkus. Štai 
prie premjero kabineto. Tą savb pareiškė, kad sekantis sprogdi- bo seržantas Dwhight Roberts Į 

t___ L1.L. . ' "' T > spėjo iššokti ir labai laimringfti Į
sakč, kad nepasitiki {saugumie-! parlamentas, kuris yra revoliu- nusileisti pafašiūtu.^ Jis paleistas
mintį jis viešai pareiškė. Jis paČ-1 nimo taikinys gali būti Irano 
v;
čiais. Prasidėjo įtarinėjimas 
same krašte.

Chomeini labiau pasitiki 
užsieniečiais

Pastebėta, kad Chomeini 
pasitiki užsieniečiais, negu 
čiais iraniečiais. Grįždamas iŠ 
Prancūzijos, Chdmeini atsivežė 
būrį arabų komunistų, kurie kal
bėjo arabiškai. Jų tarpe buvo 
arabų, kalbėjusių rusikai. Jie 
buvo komunistai iš musulmoniš^ 
kų Azijos sričių, keli buvo iš 
Irako, o kiti priklausė Marokįj 
komunistams. Arabiškai kalban
tis rusas nušovė Teherano karti 
aviacijos vadą, atėjusį derėtfj 
su iš Paryžiaus grįžusia Cromeį 

:Hk> grupę. Nušovimas tartis at-

VI-

la-
pa-

cijos tvirtovė. Juo, ypač parla
mento pirmininku Hashemi Raf
sanjani, yra pasitikima visu 
100%. Mula Chomeini "palygino 
kairiųjų akciją su kačiuko prieš 
liūtą pasipūtimu. Buvęs prezi
dentas Bani Sadr pareiškė, kad 1 
Chomeinio dienos jau' baigiasi. [ 
Jei Chomeini nenori kraujo pra
liejimo, tai jis turi kuo greičiau
siai atsistatydinti.

iš\ ligoninės su .žaizdomis' kojose 
ir’rankose. --

— Lėktuvo grobikas V. Mala- 
šauskas Los Angeles teismo nu
teisiąs visą amžių kalėti.

—Ądv. Roy Wilkins, žmogaus 
teisių'gynėjas, sulaukęs 80 metų 
amžiaus, mirė New Yorke.

— Chicagos miestas, uždaręs 
apie šimtą mokyklų, rengiasi 
parduoti mokyklų žemę.

— Italijoj suimti keturi spaus
tuvininkai, kurie padirbinėjo 
JAV dolerius. Jų rasta vienas 
milijonai. <•

— -šių vasarą viesulas okup. 
Lietuvoje, prie Širvintų, 200 met- ’ 
rų plcftA pralėk^. 250 kilometrų , 
greičiu, ųžmušd.aniaš vieną ir su- ' 
žaisdamas keliasdešimt asmenų.’

* ** -r
—-''Antrasisv Keliautojas turi’; 

42 pėdų ilgio' uodegą, kurioje; 
yra įrengtas mag/etofonas. I

' < it

Sovietų vyriausybė sutraukė 100.000 karių į Len- 
• kijOs pasienį, bet Valstybės depą’ Limentas nemano, 
- . : kad rusai įsiverš į lenkų teritoriją.

I



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERLV1AVIČIUS

MARQUETTE PARKO IDILIJA

Kas bus, kas bus, kai mūsų nebus, 
Kur mūsų turtas — bažnyčios, namai, 
Kieno gi rankose visa tai bus?
Kas gi žinos, kad tu čia gyvenai.

Neliks nė vienos švarios vielelės, 
Mūs’ vietą užims maišyti nomadai;
Nebus daržely gražios gėlėlės,
Namų pasieniuos plėsis tik nuodai...

Don Pilotas

aprūpino užrašais:
Nuodai

RADO IŠEITĮ

Satyrikas Francois Rabelais 
atsidūrė keblioje būklėje — pri
stigo pinigų kelionei iš lūjono i 
Paryžių, kur jis būtinai turėjo 

skubiai grįžti. Kiek pagalvojęs, 
pripylė tris maišelius cukraus, 
kuriuos
“Nuodai karalienei”, 
sosto Įpėdiniui”. Maišelius pali
ko savo kambaryje, lengvai ma
tomoje, vietoje Lijono viešbuty
je, o pats pasišalino. Valytoja, 
pastebėjusi su tokiais užrašais 
maišelius, pašaukė viešbučio šei
mininką ir parodė jam, o šis pra
nešė policijai. Rabelais buvo su
imtas ir su stipria palyda nuga
bentas Paryžiun, kur jis ir norė
jo patekti. Kai tardant buvo pa
rodyti jo kaltę įrodą minėti trys 
cukraus maišeliai, Rabelais vi
sus ištuštino policijos komisaro 
akivaizdoje — “nuodus” pats su
valgė, .paaiškinęs, kad tai cukrus 
ir kodėl jis taip pasielgęs.

* 5K ŠK

Yra ko verkti

čiuoti. Aš daviau jam per žan
dą. 'faciau jis nekreipė į tai dė
mesio ir aplankė mane namuose.

- Ir kas tada?
- Tada aš pasakiau, kad ne

benoriu jo daugiau matyti.
- - Ir kas po to?
— Jis užgesino šviesa...

UŽTENKA ILGAM LAIKUI

Pradedanti dainininkė savo 
balsu pasirodo pažįstamų tarpe. 
Baigusi dainuoti, klausia pažįs
tamą kritiką:

— O kaip tamstaL patiko? :
Jūsų dainavimai veikža j 

mane kaip geriausi prancūzų 
kvepalai, - aiškina kritikas.

— Iš tikrųjų? — nusišypso
dama taria dainininkė .

— Taip, mažos dalelės užten
ka ilgam laikui. . £ .e . ~ -

X &

SOVIETINĖ KONKURENCIJA

Verkia vaikas. Ateina senis ir 
jo klausia:

— Ko verki, vaikeli ?
— Kad aš negaliu padaryt; 

taip, kaip dideli daro...
Senis atsisėda šalia ir prade

da verkti drauge.
» * -k

Paskambink.. *

Varšuvoje į privačią mėsos 
parduotuvę užeina klientė ir 
klausia:

— Po kiek ši kiauliena?
— Po 36 zlotus svaras, — at

sako mėsininkas.

36 zlotus! ? — sušunka 
klientė. — Gal tamsta juokauji! 
Priešais valstybinėje krautuvėje 
svaras po 24 zlotus.

— Tai kodėl ten nepirkote?

Petras nusipirko’ motociklą. 
Jis nutaria pavėžinti savo bo
butę. Jis ją pasodino ant užpa 
kalinės sėdynės ir jai paduoda 
skambalą.

— Bet kam tas skambalas, 
anūkėli? — nustebusi užklausė 
bobutė.

— Kai nukrisi, paskambink..

— Ak taip! Kai pas mane 
nėra, aš kainą nuleidžiu iki 16 
zlotų už kilo'gramą!

Dvieju draugių pašnekesys

— Žinai, — pasakoja viena, — 
pajūryje susipažinau su vienu 
lipu, kuris norėjo mane pabu-

UKRAINIEČIŲ HUMORAS

Užstalėje gaurila kalbasi su
Ivanu:

— Ivanai, jeigu taip išmestum 
dar vieną taurelę, ar galėtum 
dirbti?

— Galėčiau.
— O jeigu da r vieną ?
— O kodėl ne ... Galėčiau...
— Na, jeigu dar vieną ?
— Tada aš jau darbo dirbti manduočiau. (“šluota“)

Senute ir Birute
i

Prisistatė štai senulė 
Ir sušneko su Birute. 
Sako: — Mylima uogele, 
Dar esi jauna mergelė.

Girdi, Pavergtų Savaitėj 
Net rankoves pasiraitę
Daley aikštėj karštį kentę, I 
Bet lam buvo pasišventę. 

-■ *
Filosofė tu nebloga — 
Išverst pagal savo kuodą. 
Žinau, kad bus nepato'gu 
Išklausyti seną žmogų.

Dar gražiai rašai, dukrele, 
Bet apie faktus, gėlele, 
Klauski seną arba jauną, 
Kaip žmonės sako — buvauną.

Juk ir lietuvius ten šaukė.
Kur buvai, kad nesulaukė?
Kai tave mes neregėjom, 
Tuomet mes pačios išėjom.

Nors senučių nieks neprašė, 
Bet supuolę visos nešė 
Trispalvę aukštai iškėlę, 
Kad pagerbti Tėviškėlę.

Kitąkart nesislapstyki, 
T i k kubdą pasi taisyki, i 
Griebki vėliavą už kotd,’ 
Be intrigų, be Boikoto

f
Kad visi tuoj sužinotų, ■
Kad dar turini patriotų^ 

■* _f-'

Nors esi dukrai Birutį 
Nenešioji jau šjėbuiėą^

O prie vėliavos, dūšyte, 
Reik gražiai apsitaisyti■?' 
Ir priduoti to Orumo -s 
Prie kitu tžutų kvorumo.

■ : ‘ i ■ * ;
Gėda darosi, - uogele,. - , 
Kad nuklydai-tu nuokeUo; 
Tarpe jūs’ basų “džinsuoti”, 
Plaukais, barzdom dekoruoti.

Reik parodyt tautos meną, 
Kurtą prabočių nuo seno: 
Kiklikėlį, kaspinėlius, 
Priejuostę ir gintarėlius.

Pasikalbėjimas 
Maiklo 
su Tėvu

LITERATŪROS KARJERA
Kas iš mūsų nemėgino rašytojo karjeros? Ne tik įkai

tintoje fantazijoj, bet ir sapne matai atspauzdintą visą 
sieksninį stulpą savo raštų ir dar kaip — eilėmis. Apa" 
čioj šviečia per visą laikraštį tavo slapyvardė. Visi kiti 
rašiniai^yg sutartinai, tavajam pripažinę pirmenybę trau
kiasi antron eilėn.

Tokios vaizduotuvės pagautas kibau pirmą sykį į li
teratūros darbą, ir parašęs pirmąjį savo kūrinį pavadi
nau jį: “Nei šis, nei tas”. Sunkus buvo klausimas, kuriai 
rašinių rūšiai jis priskaityti? Tuščia to, ilgai galvos lau
žyti nėra laiko. Jau jie ten patys pavadins, kaip norės. Gi 
aš tai intencijai palikau tuščios vietos.

Nukaliau kartą tuziną eilių. Kad būtų jausminges
nės ir gražiai skambėtų, pastačiau, kur reikia jausma- 

i ženklių, daugtaškių. Eilių turinys ir antrašai buvo įvai
riausios rūšies, kaip va: “Tamsią naktį mėnesieną”, “Kuo
met nutyla vėjai, dar audra ūžia, kaukia ir t. t. ” Visa 
sukrovęs, rankas nusiplovęs ir paštininkų simpatijų sau 
iš anksto įsigijęs, iššoviau redakcijon pirmą papliapą. Ir 
dvasią primygęs, laukiu kas bus toliau.

Tyla. Diena, antra, savaitė, mėnuo vis kapų tyla. Ne! 
Tai jau perdaug. Siunčiu laišką, siunčiu žvalgus — ar pa
taikė į redakciją? Taip, tas pagelbėjo. Netrukus randu 
laikraštyje atsakymą, arba, geriau sakant, trumpą, bet 
drūtą savo darbo kritiką. Skamba panašiai: Sveiko raši
niai išilgai ir skersai netinka, vilties neatime. Mėgink sa
vo plunksną; nes, matyti netingi.

Nieko, manau sau. Veršiu nebliovęs, jaučiu nebaubsi.- 
Netinka — maža bėda! Jei plunksną mėginti, tai pamė
ginsiu, kad pajustumėt. Nuo tos dienos pradėjau kano
nadą. Turiu kartą, perlaužęs tą kietą frontą įsiveržti Į lai
kraščio skiltis! Kasdien išleidžiu po pakį. Ir klausaus, kas 
toliau. Ir vėl nieko. Tylu, ramu.

nes nemoka taikoje sugyventi, 
kodėl lenda į ne savo reikalus. 
Kaip pavyzdžiui, Sovietų Sąjun
ga nori visą pasaulį pavergti, pa
sinaudodama mokslo išradimais? 
Kodėl žydai su arabais pešasi, 
airiai —t— su airiais?

— Tautų peštynės per amžius 
buvo ir iš tų “peštynių” kai kam 
buvo naudos. Buvo daug kuni
gaikščių ir kiekvienas norėjo 
pasirodyti savo didybe. Lietuvos 
kunigaikščiai dalijosi teritorijo
mis. Italija, palyginti nedidelė 
valstybė, XVI šimt. buvo pada
linta į penkias kunigaikštijas. 
Tais laikais valdovams karai bu
vo tarytum sportas.

— Tai kaip tu, Maiki, pavadin
tum, jeigu prasidėtų atominis 
karas, tokį karą?

— Totaline savižudybe, tėve.
— Geriau nekalbėkime apie 

tai- Bet esu patenkintas, kad pa
mačiau, kas danguje dedasi.

— Ne danguje, tėve, o erdvė
je, begalinėje erdvėja, kuri nė
ra tuščia, nes ir ten skrieja pla
netos, žvaigždės, tik ne viską ga
lima matyti.

— Gerai, Maiki, lik sveikas.
— Dar susitiksime, tėve.

— Maiki, mokslininkai man . 
galvą sumaišė. Net neatsinienu, 
kokiame pasaulyje gyvename?

— Gyvename čia pat, kur pir
miau kiti gyveno, tėve.

— Aš žinau, bet ne to aš klau
siu.

— Suprantu, ką tu nori pasa
kyti. Tu nuolat peiki modernius 
išradimus, kuomet tie išradi
mai daro žmogaus gyvenimą 
lengvesnį.

— Aš neabai nariu peikti nau- ' 
jų išradimų, peikiu tuos, kurie 
panaudojami bogiems darbams, 

J pav., teroro veiksmams, nuodin
gų chemikalų vartojimą musėms 
nuodyti, kai tuo tarpu ir vaisius 
apnuodija.

— Atsimink, tėve, kad be che
mikalų, gyvenimas būtų neįma
nomas-

— Gali būti, Bet mane stebina 
naujieji išradimai. Kai televizi
joje pamačiau Keiautooją II Į 
Saturną, man prisiminė senieji 
laikai, kai žmonės kariavo pėsti 
su šautuvais lazdom ir kardais. 
Matai, Maikuti, šitas mano kar
das, brangus prisiminimas. Pra
šė, kad savo kardą atiduočiau

IĮ muziejų. Pirmojo karo metu 
Į tik vokiečiai didžiausia kanuole i

i

Greit sanidyt reiks anglikoną, - 
Italą ar meksikoną;
Kad jie mus reprezentuotų 
Ir senutes pavaduotų.

Senutė Vėliavnesė

BLOGA VALIA

Teisėjas vagiui recildi vislu!, _
dienos metu įvykdžiusiam stam- I išbandė-, Tai buvo didelis išradi- 
bia va^vste: imas. Užtat aš ir klausiu save:

— Kokia bloga valia! Teisia-1 kodėl tada nebuvo tokių stebu- 
masis vagia dienos metu, aiškio- Į kaiP dabar? būt4 nau' 
je saulės šviesoje! Tai yra sunki- ias karas’ tai ugnis kristų iš dan-

Pagaliau įkaitau. Vieną puikų rytą gaunu iš pašto 
siuntinį — visą pūdą. Kas tad būtų? Ugi visi mano siun-z 
tiniai sugrįžo... Prie to randu trumpą prierašą: “Ne
telpa”. Kaip tai netelpa? Kame netelpa? r Šimtus klausimų 
sukelia tas vienas “netelpa”. '■ -W 4

Ir apmaudas manė pa^me. Na, na, tariau, įširdęs: ‘pa
reis žalis'prie saito* bet šieno nebebus’! Ir žadėjau pada
ryti iš savo kūrinių šviesią iliuminaciją^Bet susimaniau: 
kas pats ginklą meta, ne kariautojas. Mes dar pakariau
sime, tariau sieloje, Fortuna nusišypsos ir mums, ir ėmiau 
ruošti noują ataką.

Tuotarpu užėjo karas. Pabrango viskas, ypač pope- 
ris ir literatai. Aš sumaniau paspekuliuoti ir visą voką 
prikimšęs, nelyginant 42 centimetrų “čemodaną”, palau
kęs, kada brangumas ir reikalavimas pasiekė savo vir
šutinio laipsnio, akis užmerkęs šoviau išnaujo redakcijon, 
tvirtai vildamasis, kad dabar jau tikrai pataikiau.
Ir dvasią primygęs laukiu atgarsio. Mėnuo, antras. Tylu. 
Vėl siunčiu žvalgus. Pasirodo, pataikiau, kaip piištu Į akį 
— tilpo visa. .. į redaktoriaus ištuštėjusį krepšį.

Aklasmatė
’ " Magaryčios, 1922 m.

nanti aplinkybė 
Teisiamasis:

- Prieš tai esu vogęs naktį. 
Tai, ponas teisėjau, man tada sa
kėte, jog vogimas nakties tamso
je yra labai biaurus darbas, ku
ris sunkina bylą. O dabar ir die
nos metu vėl negerai. Galų gale 
ar galiu žinoti, kokiu metu gali
ma turėti nors kiek švelninančių 
aplinkybių?

nesugebėčiau. Tada kitus ko-,

RBBBrT 
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gaus, o žemėje viskas išnyktų. 
Aplink pasaulį sraido dideli, kaip 
traukinys astronautaų lėktuvai. 
Nuskrenda į Mėnulį ir sugrįžta. 
Man jau ir galva pradeda suktis.

— Kai priprasi, tėve, prie nau
jo gyvenimo aplinkos, tai nė 
dėmesio nekreipsi, atrodys, kad 
taip reikia.

— Taip reikia! Tau gal ir rei
škia, o mane stebina ligi šiol ne
matyti dalykai. Mačiau, kaip Sa
turnas atrodo, Jkaip Keliautojas 
I-sis fotografuoja jo žiedus ir 
siunčia į žemę^ nuotraukas. Ar 
•''ai ne stebuklas; kad 966 milijo
nų mylių atstumo nuo žemės, 
mokslininkai gali Keliautoją ko
manduoti: pranešti jam, ką jis 
,uri daryti. Kai įstrigo foto apa- 
*atas, lai mokslininkai atitaisė ir 
.*ėl jis siunčia nuotraukas. O kai 
itliks savo misiją aplink Satur
ną, tai keliaus toliau į neišmatuc 
įamas erdves. Saturnas parodė 
r daugiau mažesnių planetų.

—Žmogaus fantazija tampa 
realybe, tėve. Žmogaus protas 
neturi ribų- Priėjo taip arti prie 
nzikos paslapčių, kad ją pasi- 
k;nkė savo interesams. Mūsų 
planeta pasidarė per maža, paly
gintus su tolirropiis planetomis ir 
dar ne viskas. Pamatysime dau
žau to. kas daFyra paslėpta.

Aš bijau, kad mokslininkai 
neišrastų tek ų mašinų, kurios 
sužinos ką žmogus galvoja. C 
aš to tai bijau, nes ir aš kai ka 
da turiu blo^ų trinčių...

— Jau netoli ir tas. Yra ma
šina. kuri pasdko. ar žmogus 
meluoja.

— Pasakyk man. kodėl žmo-

• — Tėveli, pasakyk man ar 
protingain žmogui geriau gyven
ti, negu kvailam? — Jonukas 
klausia savo tėvą.

—Amerikoje protingam žmo
gui geriau, negu kvailam, — at
sako tėvas.

— O kaip Sovietų Sąjungoje?
— Sovietų Sąjungoje mokytus 

ir protingus žmones siunčia j 
psichiatrines ligonines, norėdami 
padaryti kvailiais, kad jie tikė
tų kvailais dalykais.

• Kai nori ką pasakyti, ver
ta dukart pagalvoti.

• Viduramžiais žmones krikš
tijo “kardu ir ugnimi”. Sovietų 
Sąjungoje “alkrkštija” žmones 
nuo tikėjimo. Mokyklos vaikus 
terorizuoja, draudžia eiti į baž 
nyčią, visaip baugina ir duoda 
.nažus pažymius. Suprask dabar, 
kuv teisytr 9...

• Vm*o žntotia gali nebūti 
vhnintclč moteris, kurią jis 
mylėjo, bet ji yra vienintelė, 
kuri jam tai įmde.

Don Pilotas

NUOMONĖS NESUTAMPA

Motina aiškina sa^'o sūnui:
— Vaikeli, visada būk manda

gus. Dėl mandagumo nieko gy
venime neprarasi.

—Mamyte, dėl mandagumo aš 
vis dėlto kai ką praradau. Kai 
tik noriu būti mandagus, tai 
traukinyje visada turiu stačias 
važiucL...

/K ~

— Aš nekalbu apie savo am
žių, bet mano advokato.

PRIEŠ VESTUVES

Susižiedavęs klausia savo bū
simos žmonos broliuko:

— Na, jr ką pasakysi, Kazy? 
Aš pasiimu tavp seserį...

— Pasakysiu “Ačiū Dievui!”

JAUNYSTĖ KALTA Meškeriotojų juokai
— Pasakyk man, kas priver

tė tave atsidurti kalėjime?
— Jaunystės nepatyrimas.
— Bet tu jau turi penkiasde

šimt metų.

— Ką čia jūs pasakojate apie 
dideles žuvis, vienas juokas! Aš 
pernai sugavau tokią lydeką, 
kad vien jos nuotrauka svė ė 
keturis kilogramus!

- ----------------------------------------------------;--------------- _ _ _ . ... -- ■ 1 ■ • , I
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VLIKAS IR LB POLITINĖ TARYBA
Norime, kad Naujienų skaityto- kalu Komisiją. Nors Visuome- 

jai būtų geriau informuoti, negu 
kitą spaudą skaitantieji. Čia iš T. 
Sargo, p. P. Šilini pasiūlius, spaus
diname A. Varno samprotavimus 
apie vienų lietuvių pastangas Lietu
vos laisvės reikalui padėti.

N. Redakcija

(Tęsinys)

J. VARNAS

patekusi į vienos politinės sro
vės kontrolę, LB pasidarė jai pa
klusni ir ėmė smerkti kitas sro
ves. Tos srovės kontroliuojarno- 
je spaudoje dažni išpuoliai prieš 
kitas partijas jos principinę lini
ją pratęsia ir į LB, įjungdami jų 
į vienos partijos sistemą.

Drauge su LB pastangomis 
suimti visus jos vadovaujamus 
organus į vienas rankas stiprėjo 
joje opozicinė VLIKui ir ALTui 
tendencija, ruošianti LB perin
ti išeivijos politinį vadovavimą 
ir užimti Lietuvos laisvininmo 
veiksnių, vietą. Dėl to neišsivys
tė nuoširdus bei nuosaikus ben
dradarbiavimas tarp laisvinimo 
veiksnių iš vienos pusės ir LB 
vadovaujančių organų iš kitos 
pusės. Labai sudrumstė tarp jų 
santykius LB vadovaujančių or
ganų pareikalavimas iš apylin
kių ir apygardų vasario 16-tos 
dienos minėjimuose surinktų 
laisvinimo reikalams aukų nebe
siųsti Altui, o jas persiųsti JAV 
LB centro ’ valdybai. Tas vasa
rio 16-sios aukų atitraukimas 
nuo pagrindinių laisvinimo vei
ksnių ą turėjo atimti jiems pa
grindą toliau veikti ir tuo su- 

. duoti jiems mirtiną smūgį.
y Savo politinės veiklos LB jau 
riebederina su VLIKo j ir ALTo 
peikia ir daro įvairius politinius 
ėjimus, lenktyniuodama su.jais, 
štengdamasi jiems užbėgti už 
akių ir tuo iš jų paveržti politi
nį Lietuvos. atstovavimą. Buvo 

' labai padažninti, kad lietuviai 
išeiviai jau nebėra vieningai su-: 
sispietę apie amerikiečiams ži- 
fepriiūs TSėr pažįstamus VLIKą ir 
ĄLTą, kad jie yra jau suskilę ir 
kad jLB jau įeina skirtingu keliu 
tr reikalauja amerikiečių įstaigų 
jps pripažinimo.
t Spaudoje išspausdinta daug 
prieš VLIKą nukreiptų ■ straips
nių, kurių jau negalima laikyti 
nuosaikia tos institucijos kriti
ka ir kuriuos jau galima aptarti 
kaip VLIKą- niekinančius raši
nius ir priskirti prie visuomenės 
kiršinimo prieš tą svarbią insti
tuciją. Pasakyta daug prieš VLI
Ką .nukreiptų kalbų susirinki
muose, suvažiavimuose ir studi
jų dienose; tendencingose pas
kaitose ir švarstybose buvo siū
lomi nauji planai jam pakeisti.
j: Tokia akcija buvo paruošta 
dirva sudaryti prie PLB Visuo- 
irieninių Reikalų Tarybą ir prie 
JAV LB — Visuomeniniu Rei-

ruošimas

ainių, teisingiau, Politinių Rei
kalų Tarybą ir Komisiją suor
ganizavę LB vadai atvirai ne
pasako, kad jos yra skirtos pa- 
keisti VLIKui ir ALTui, tai yra1 
sulikviduoti anoms laisvinimo 
institucijoms ir užimti jų vie-' 
toms, tačiau ilgas jų visuomenės, 

spaudoje VLIKą ir'
ALTą nuvertinant iki suniekini-1 
mo neslepia jų tikslų. Toms ins- ■ 
titucijoms suniekinti visuomenė ‘ 
stipriais ir demagogiškais teigi
mais įtikinėjama, kad jos pase
no, kad paseno jų veikėjai, kad 
jau išnyko jas sudarančios or
ganizacijos, kartu įtaigojant, kad 
reikia į laisvinimo politinį dar-' 
bą įtraukti daugiau jaunimo.

Kadangi su Visuomeninių Rei
kalų Tarybos atsiradimu susida-j 
rė naujas vidaus kovų frontas. į 
lietuvių išeivių^risuomenei rei-l 
ketų jautriau susidomėti susida
rančia padėtimi ir pasidaryti iš 
jos kylančiais išvadas.

Visuomeninių Reikalų Taryba j 
nebuvo tautos pašaukta nei tau- j 
tai gelbėti, nei jai politiškai va- j

<£.13^
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Lietuvio ūkis gražiai klestėjo ir daug prisidėjo prie ekonominio klestėjimo
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sibaigiantis p. Kamantp to įvy
kio ir jo komentarų išplėtimas 

dovauti. Jos neiššaūkė joks tau-j ’-ki begalybės rodo, kad visa tai 
įvykis. Vra paruošta ir vyksta planingaitos likimą sprendžiantis

Ji atsirado ne tautos laisvinimo 
darbą gelbstint, o vienai srovei 
siekiant prie jau jų monopoli
zuotos LB pridėti dar ir tautos 
laisvinimo etiketę, visus kitus, 
jau dešimtis metų dirbančius 
tautos laisvinimo darbą, išstum
ti is laisvinimo veiklos. Ji kilo 
iš kai kurių žmonių ambicijų 
suimti visų sričių lietuviškąjį 
veikimą į vienas rankas ir tuo 
būdu tapti visų išeivių vadais ir 
diriguoti visiems išeiviams ir vi! 
sam jų gyvenimui. Ar nedaug! 2. VLIKas ir ALTas turi jAū 
kam atrodo kad čia atgimsta va- keturių dešimtmečių politinė;- ’ ° - _ ................■•-a. - .
dizmas? , .. . .

Ta tendencija ir mūsų aplinko- rimą; Politinė Taryba yra nąu- 
je nėra nauja. Dar 1952'’ m. ji bu-j jagimis padaras, statomas prieš 
vo bandoma, Lietuviu Frontui ila' nepatirtus uždavinius.

VLIKui ir ALTui sulikviduoti, 
nesiskaitant su priemonėmis.

Sugretinant Lietuvos laisvini- 
mo institucijas su joms pakeisti 
atsiradusia Pelitine Taryba, gau
nasi tokiu antitezių:

1. VLIKas gimė rezistencinė- 
je kovoje prieš Lietuvos oku
pantus; LB Politinė Taryba gi
mė iš jos pačios išvystytos opo
zicijos VLIKui ir ALTui: kove
le ne prieš okupantą/o prieš 
Lietuvos laisvinimo veiksnius.

veiklos ir laisvinimo kovos paty-

. Chicagos Vyčių Senjorų piknikas
Rugsėjo 6 d. nuvykau į Vyčių , šią į tortą. Baras irgi pasiruošęs 

salę 12 vai. Valdyba su talkinin-1 priimti svečius.
kais jau buvo pilnai pasirengę 
sutikti svečius: stalai parengti, 
ant kiekvieno gyvų gėlių, virtu
vėje pagaminti skanūs pietūs su 
įvairiais priedais, prikepta ku
gelio, kava su pyragėliais. Prie 
įėjimo sunidKania $1. Ant vieno 
stalo loterijai suaukoti fantai. 
Nunešiau ir aš šį tą. Užėjęs į
Baltic Bakury iš savininkės Po to iškvietė privačius
nios Ankijs gavau^Bulką, pana- asmenis. Net du iš dalyvių atsi-

Publika pradėjo rinktis ir ri
kiavosi į eilę prie virtuvės. Aš 
mėgėjas kugelio su rūgščia grie
tinėle. Geras gabalas tik vienas 
doleris. Labai skanus. Vėliau 
net pakartojau.

Kaip antroji programos dalis 
pažymėta — muzika. Deja, mu
zikantai neatvyko. Vedėjas atsį-

pasitraukiant iš VLIKo. Tada 
pasitraukiančiųjų buvo daromas 
spa.udimas tada sergančiam VLI
Ko pirmininkui ■ taip pat bent 
darbu pasitraukti iš VLIKo, kad 
tuo būdu pasidarytų atviras ke
lias kurti VLIKą iš naujo, ir, 
kaip tada supratome, jau kitokį. 
Taigi akcija VLIKui sulikviduo
ti tęsiama jau arti trisdešimt me
tų. Ji ypač sustiprėjo per keletą 
paskutinių metų.

PLB Visuomeninių Reikalų 
Tarybos ir analoginės komisijos 
sudarymas neatrodo, kad tai bū
tų tik paprastas LB veiklos pra
plėtimas i politinį lauką. Tų ko
misijų atsiradimo aplinkybės ir 
į jas sutelktos ambicijos rodo 
daug didesnį LB vadų užsimoji
mą. Ilgas kai kurioje spaudoje 
sutelktas vienos srovės neigia
mas VLIKo ir ALTo kritikavi
mas, p. A. Gurecko įvykis ir ne

t
vienos srovės išskyrimas iš ben
dro visų srovių solidariai dirba
mo tautos laisvinime darbo dar 
nerodo to darbo pagerinimo, c 
tik pretenzijas ir pastangas su
imti visų sričių veiklą ir tautinį 
atstovavimą į vienas rankas, de
dantis, kad tik ji vienas atsto
vauja tautai, visus kitus sąjū
džius bei sroves paskelbiant mi
rusiais; sunku nusikratyti min
timi, kad tokį metodą pasirinku
sieji nestovi totalistiniame kely
je; savo srovės reikšmės didini
mas ir kitų “marinimas’- neside
rina su tikrovę, nes ir kitos poli
tinės grupės nėra išmirę ir dar 
nemiršta, pvz.;,visų grupių tau
tininkai žjmonių skaičiumi yra 

■gausesni už frontininkus;, j ei ku
ri politinė, grupė leidžia ■ perio
diškai išeinantį, žurnalą, tai .tas. 
rodo,, kad ji nėra menką ir tūri- 
jam išlaikyti jėgų iš skaitytojų. 

—-4r VLIKas ir ALTas laikosi- nu
sistatymo • ryžtingai kbv&ti su 
okupantu; jų veiklos kėlias — 
besąlyginė ir bėkompromisinė 
kova dėl Lietuvos išlaisvinimo; 
tuo tarpu Politinė Taryba su ją 
kontroliuojančia Į politine srove 
griežčiau nepasisako prieš beri-, 
dradąrbiavimą šit okupanto sta
tytiniais; tai pasirodo ir oku
panto, skirtingoje laikysenoje 
laisvinimo veiksnių' ir LB atžvil
giu: per jo tarnų leidžiamą “Gim 
tąjį Kraštą“ okupantas piktai 
puola ir smerkia. VLIKą ir AL- 
Tą, vadindamas • juos “vaduoto
jais” ir prikišdamas jiems viso
kias nedorybes ir nusikaltimus 
Sovietų Sąjungai; bet jis nepuo
la-LB ir jos vadų, kas rodo, kad

3. VLIKas ir ApTas yra pa
grįsti pluralistinėšdemokratijos 
pagrindais, jungiaį: visas lietuvių 
gyvenime pasireiskusias politi
nes grupes bei sroves, laikyda
miesi principo atstovauti visoms 
lietuvių politinėms jėgoms, sie
kiant, kad jos visos būtų įtrauk
tos į tautos laisvinimo kovą, kad 
jų visų politinis potencialas ne
būtų eikvojamas tarpusavio ko
vai, o tautos laisvinimui ir lietu
vybės išlaikymui; mes nemato
me Pilitinės Tarybos noro ir paS’ 
tangų jungti visas esamas poli
tines jėgas tuo būdu atstovauti 
visų politinių pažiūrų visuome
nei, nes ji remiasi Lieįtuvių Fron 
to Bičiulių kontrolėje esančia 
LB, pasmerkdama lietuvių poli
tines partijas, kaip jau nebesan- 
čias arba greitai išmirsiančias; laisvinimo veikla yra čia nevie.

keturiasdėšiįnt \iiietų suorgani-;. 
zuctam laisvinimo darbui tęsti.

Atsiradimas greta VLIKo ir 
ALTo naujai sukurtų veiksnių 
ir visuomenės traukimas į jų li
niją reiškia laisvinimo darbe 
skaldymą. Pildosi pavergėjo la
bai pageidaujamas principas di
vide et impera. Pavergtai lietu
vių tautai iš išeivių laisvinimo 
darbo skaldymo negali būti jo
kios naudos. Toks susiskaldymas 

, . , . . , . i Lietuvai reiškia jos laisvinimonodai suprantama ir nevienodai ! _ ,A.■ F .. darba ištikusia nelaimę. Bet čiayra okupanto priimama. 1 . . . , ... -c o L, . m u •- ir- Nau nieko nepaaarysi, jei ir tokia 5. Su Politines Tarybos ir Vr jJ . ,v . L. ,
. .. ..... t,.: negausi išeivija nebepajegia su-suomen. Komisijos išėjimu dirbti t mr,J t .... Įtartinai dirbti net ir tokiu mu- politimo darbo bendra išeivių j r ,.x. . n . . . . .. • su tautai lemtingu atveju,politine laisvinimo kova nesusti- v : . . .

prėjo, o buvo suskaldyta ir tuo l dėl to netenka nusiminti, 
pačiu susilpninta: kovojama ne • 1 x :
su okupantu ir ne dėl tautos iš- J genijum: ji ir nepalankiausioje 
laisvinimo, o savo tarpe dėl anks-'j aplinkybėse galop randa jai tin
čiau dirbusių ,veiksnių ' vietos 1 kimiausią išeitį, 
užėmimo, dėl jų sunaikinimo, ko 
ir okupantas siekia. Tarpusavio 
erzelis padidėjo, bet išlaisvini- nius. 
mo kovos rezultatai sumažėjo.

Ar naudinga. turėti daugiau 
•ri laisvinimo veiksniu^?

Tur būt niekas netvirtins, kad rintam darbui, kiekvieną jų su

vežė armonikas ir paujamomis 
net keletas asmenų grojįo, prita
riant pianinui. Svečiai šoko su 
malonumu. Protarpiais prie vie
no stalo dainavo, palydint armo
nikai.

Nemaža eilė prie baro. Džiu
gus. klegesys ir maloni visų nuo
taika

Apie 6 valandą p. Vidžius pra
dėjo loteriją. Buvo įvairių fan
tų, o ne vien tik buteliai vyno ir 
stipresnių gėrimų.

Loterijai pasibaigus, publika 
praretėjo. Išėjau 6:30 vai. vak. 
Paklausiau prie registracijos 
stalo, kiek buvo dalyvių. “Esą 
per 200“. Tai gerai, nes Darbo 
Dienos savaitgaly nemažas skai
čius buvo išvažiavę, kiti dalyva-

Reikia pasitikėti lietuvių tautos vo konferencijose.

Vykdant didžiuosius tautos ir 
joSį išeivijos dabartinius uždavi-

— siekiant išlikimo ir išsi-’ 
■ laisvinimo, — būtina telkti visas' 
l gyvąsias visuomenės jėgas, vi- 
l! sas jos sroves bendram ir sude-

Dėkingi seniorų vadovybei už 
šaunų pikniką. Reikia -manyti, 
kad kiti linksminosi ligi vėlu
mos. K. Paulius

savo Įnašu, kaip jas telkė VLI-Lietuvos išlaisvinimo kovai ves^
ti yra reikalinga daug vieningai kas per 38-rius metus, 
nedirbančių laisvinimo veiksnių
Kelių tarp savęs, nesutariančių ko ėmimas į vienas rankas, auk- 
•net tarp :savęs kovojančių laisvi-: štesnėje kultūroje yra ne visuo- 
nimo veiksnių buvimą vadina-';į m^n^s 0 J08 skaldymo

- me susiskaldymu- | nesantaikos pradas. Jis yra ža-
Dar tebegyvenant tremtinių j liūgas mūsų tautai.

stovyklose,^. Vokietijoj e, kitų tau- j (Pabaiga)
■tybių žmonės lietuviams p avy- j 
dėjo, kad tik jie vieni pajėgė vi- 1 
si sutilpti VLIKe, kada tomis 
pat sąlygomis kitų tautybių 
tremtiniai buvo tarp savęs sus
kilę ir kovojo tarp savęs dėl jų 
tautų atstovavimo,. Nors per vi* 
są laiką buvo ir lietuvių tarpe 
pradėjusių reikštis didesnių ar 
mažesnių atsišakojimų, preten
davusių atsistoti VLIKo vietoję, 
bet VLIKas visa išliko, nors kar 
tais buvo kiek ir susilpnintas* 
Nesunaikins jo ir LB vadai su 
jų sukombinuotomis politinėmis 
tarybomis ir komisijomis. Yra 
išeivijoje pakankamai visuome
ninių bei politinių jėgų prieš

Vienos kurios nors srovės vis-

BEPROČIŲ TARPE

Nervų ligų sanatorijoje vie
nas pacientas, kuris Įsivaizduoja 
esąs stulpas, skundžiasi jį aplan
kyti atvykusiai žmonai:

— Vakar čia atkėlė vieną tokį 
naują pamišėlį, kuris man tiek 
paveikė nervus, kad žadu kurią 
dieną pamokyti, kad žinotų!'

— Ką jis padarė?
— Jis Įsivaizduoja esąs šuo!

1 PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Kool-Aid...On A Stiek
BRAND SOFT DRINK MIX

Frozen Suckers %
Dissolve soft drink mix and 

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.

1 envelope KOOL-AID® ___________________
Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in water. Pour into 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

J

i?*

E

M ARU A NOREIKLENĖ

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių, 

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

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

■ BCTESTINGAI IgPILDGMI RECXPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

H JTOHLHAN, BA, Reglrtraotaj viMnlnk^

” 1

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

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 525. Kieti viršeliai. Paštas 52.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, 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. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

9 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 duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 52.

• 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 
parduodama tik už 52.

• LLeTU VIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauska 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitervardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 push knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

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

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprs*- 
taa ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 56.

• SATYRINES NOVELES. M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 peL knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygoi gaunamo* Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IE 50608. Užsakant paltu, pridėti dolerį perai Ultimo til* Mam g,
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Dr. Bobelis nepritarė visiems Helsinkio kraitelių aktams, 
nes jis, turėdamas galvoje tada susidariusią Europos pa
dėtį, matė, kad Helsinkio aktai yra priemonė Lietuvos 
laisvės klausimui kelti tarptautinėje arenoje. Draugo re
daktoriai tvirtino, kad Helsinkio aktais Lietuva parduo
ta už Judo grašius.

1980 metais, artėjant Madrido konferencijai, Draugo 
žmonės pakeitė savo nuomonę dėl Helsinkio aktų. Jie 
bandė kokiu nors būdu įsiskverbti į Madrido konferen
ciją, nes jie įsitikino, kad Madride dar bus galima Lie
tuvos laisvės klausimą iškelti Jie pakeitė savo nuomonę, 
kai Senatas ir Atstovų Rūmai priėmė rezoliucijas, įsa
kančias prezidentui kelti Lietuvos ir kitų Pabaltijo vals
tybių laisvės ir nepriklausomybės klausimą. Jie pasiža
dėjo balsuoti už prez. Carterį, jeigu jis paskirs jų žmo
nes į Madrido konferenciją.

Pirmoji praeitų metų Madrido sesija baigėsi gruo
džio 18 dieną, bet iki to meto Madride abi pusės negalėjo 
susitarti jokiu svarbesniu klausimu, beveik kaip ir Bel
grade. Tiktai praeiti metai atnešė politines pakaitas JAV 
administracijoje. Prez. Reaganas ir Valstybės sekreto
rius Haig truputį kitaip žiūrėjo į santykius su Sovietų 
Sąjunag. Brežnevas labai norėjo susitikti su naujuoju

Madrido konferencija dar nepasibaigė
Dante B. Fascell, Europos Saugumo ir bendradar- 

oiavimo komisijos pirmininkas, rugpiūčio pabaigoje bai
gė ruošti Madrido konferencijos posėdžių santrauką ir 
išsiuntinėjo lankraščiams, kurie domisi Europos saugu
mo ir taikos reikalais.

Europos saugumo komisiją sudaro šeši senatoriai, 
šeši Atstovų Rūmų nariai ir trys vyriausybės skirti at
stovai. Paskutinių trijų tarpan įeina vienas krašto apsau
gos atstovas, vienas Valstybės departamento ir vienas 
prekybos atstovas, šiai Amerikos nuolatinei saugumo ko
misijai pirmininkauja Kongreso atstovas Dante B. Fas
cell. Jis dalyvavo Belgrado konferencijoje, o praeitais 
metais jis dalyvavo ir Madrido konferencijoje.

Belgrado konferencijoje, kiek atsimename, suvažia
vusiems 35 Europos valstybių atstovams nepavyko susi
tarti. Jie net nepajėgė susitarti dėl Belgrado konferen
cijos protokolo. Nesutarimai vyko tarp Sovietų Sąjungos 
ir Vakarų Europos valstybių. Buvo bandyta suruošti kelis 
protokolo projektus, bet nieko nenutarta. -Ką amerikie
čiai ar kuri kita valstybė pasiūlė įrašyti į protokolą, tai 
visi Sovietų atstovai piestu stodavo. Jie tvirtino, kad mi
nėti klausimai nebuvo svarstyti ir dėl jų nenusitarta. Jie 
net nesutiko į protokolą įrašyti, dėl ko nesusitarta. Ru
sai kabinėjosi prie kiekvieno žodžio. Vietoj amerikiečių 
pasiūlyto, rusai siūlydavo savąjį.

Iš lietuvių Belgrado konferencijoje dalyvavo tiktai 
dr. Kazys Bobelis. Jis suteikė tikslių žinių ne tiktai sena
toriui R. Dole, bet ir pačiam Amerikos delegacijos pirmi
ninkui, teisininkui Arthur Goldberg. Kunigas Pugevi- 
čius pasigyrė, kad ir jis buvo Belgrado konferencijoje, 
bet vėliau paaiškėjo, kad jis Belgrade buvo patekęs ne- 
malonion bėdon, džiaugėsi iš Belgrado išskridęs į Romą, 
bet Belgrado konferencijon jis kojos nebuvo įkėlęs.

Belgrado konferencija buvo pagrįsta Baigminiais 
Helsinkio konferencijos aktais, kuriuos pasirašė prezi
dentas Fordas, Sovietų Aukščiausios tarybos pirminin
kas Brežnevas, popiežiaus atstovas kard. Caseroli ir veik 
visų kare dalyvavusių Europos valstybių galvos. Helsin
kio aktai turėjo būti pagrindas Europos taikai siekti.

JAV prezidentu, bet pastarasis neskubėjo, o praeitą mė
nesį jis vėl pareiškė, kad su juo galės pasimatyti tiktai 
ateinančiais metais. Amerikos nuotaikos pradėjo daryti 
įtaką į šių metų sausio 27 d. Madridan suvažiavusius So
vietų ir rusų pavergtų tautų atstovus. "

Pradžioje jie spyrėsi Amerikos pasiūlymams, bet vė
liau pareiškė, kad Madrido konferencija negali pasibaigti 
taip, kaip pasibaigė Belgrado konferencija. Maskvoje 
atsirado susidomėjimas Madrido pasiūlymais ir svarsty
mais, nes ji tapo vieninteliu ryšiu, kuriuo Sovietų Sąjun
ga galėjo palaikyti dialogą su Vakarais. Buvo svarsto
mas ir Lenkijos klausimas. Paaiškėjo, kad amerikiečiai 
buvo gana gerai informuoti apie įvykius Lenkijoje. Buvo 
paliestas ir Viduržemio jūros klausimas.

Ėuęopos. saugumo komisijos pirmininkas D. Fascell 
savo rijgpiūčio mėn. .pranešime galėjo; įrašyti šiuos sa
kinius:

“Nežiūrint į rimtus nesutarimus, paskutiniais 
keliais mėnesiais padaryta šiokia tokia pažanga įvai
riais, pasiūlymais. Teisybę sakant, pasiekta kompro
misinių sutarimų daugumoje 80 naujų pasiūlymų, 
iškeltų dar prieš kalėdinę pertrauką. Bazė šiems su
tarimams buvo pasiūlyta 1981 m. kovo 31 dieną. Šitas 
30 puslapių dokumentas, bandąs užlipdyti plyšį tarp 
Rytų ir Vakarų ir baigti savaitėmis besitęsiančias 
bevaises derybas, pilnai nepatenkina nė vienos pusės, 
bet buvo naudinga pasitarimams tęsti”.

(Fascell pranešimo 3 psl.)
Visi žinome, kad pirm. Fascell taip lengvai tokių iš

vadų nedaro, bet tai parodo, kad Sovietų atstovai gavo 
instrukcijas ieškoti bendros kalbos saugumui ir bendra
darbiavimui. Rusai įsitikino, kad nesutarimai niekur ne
nuves. Sovietų Sąjunga turi gerus propagandistus, bet 
Brežnevas žino, kad visą laiką negalima vaidinti labai 
turtingą ir galingą šeimininką. Rusai gali užimti Afga- 
nistana, kai Amerika ir kitos Vakaru valstybės buvo ne- 
pasiruošusios. Bet rusai bijojo įsiveržti į Lenkiją, kad 
nesukeltų dar didesnio susirūpinimo, negu sukėlė Afga
nistanas. Galimas daiktas .kad rusai būtų galėję užimti 
Lenkija, bet jiems būtų reikėję iš visos Lenkijos padaryti 
Katyno žudynes. Sovietų armija laimi, kai tauta nesi-

KAS SUDARO LIETUVIŲ SKAI
TANČIĄ VISUOMENE?

Aksiomatiskai galvojant, atro
dytų jog skaitančioji visuome
nė turėtų būti sąmoninga visuo
menė. Įvairios statistinės studi
jos tai patvirtina. Bet ar tai yra 
tikslinga taip sakyti apie visuo
menę. kuri neturi teisės pasi
rinkti skaitymą? Tokia visuome
nė yra išeivijos lietuviai, ypač 
xAmerikoje, kur visa katalikiš
ka lietuviška spauda yra sveti- ■ 
miems priklausomų vienuolių 
rankose, o pasaulietiška spauda 
yra * vienos ar kitos politinės 
krypties, %ors a buvusios socialis
tinės Naujienos dabar eina ne
priklausomu kelių.

Mes turime suskaldytą skai
tančia visuomenę. Didelė dalis 
pasitenkina vienuolių spauda ir 
gal net yra pripratinta prie min
ties, kad lietuvišką periodinę 
spaudą tegali leisti tik vienuo-į 
liai, kaip kad vienuoliams te
tinka laikyti novenas ir panašiai. 
Patys vienuoliai pabrėžia, jog-jie' 
dirba lietuvišką spaudos darbą, 
ir, jei kas padeda vienuoliams, 

1 tas padeda ir lietuviškai spau-1 
dal. Šis argumentas būtų teisin
gas, jei /ietuviai vienuoliai ne
turėtų dar savų parapijų, mo
kyklų, viešbučių 'ir t. t. Pavyz
džiui, jei kas remia Naujienas, 
tas tikrai remia tik lietuvišką 
spaudą, bet neremia Naujienų 
viešbučiu ir 'kelioniu biuru, nes 
tokių Naujienos neturi. Gi apie 
mūsų politinių krypčių spaudą 
irgi galima pasakyti, kad re
miant ją yra remiama ir jos

?rupė. Tačiau politinės grupės 
daugumoje dirba patriotinį Lie
tuvos išlaisvinimo darbą, ir jų 
spaudos rėmimas yra beveik to
lygus vien tik lietuviškos spau
dos rėmimui.

Beje, Draugas ir Darbininkas 
labai jau remia frontininkus ir < 
frontininkų užvaldytus bendruo- 
meninkus, bet visdėlto Draugas 
ir Darbininkas nepriklauso fron
tininkams. Tai yra tik simbio
zė, per kurią vienuoliai skleidžia 4 
savo spaudą, o frontininkai sapį 
nuoja apie lietuviųjvisuomenės. 
užvaldymą. Todėl ši simbiozė 
yra taip savaime aiški ir su
prantama*

Man regis, kad kai ši simbio
zė pasidarė tokia aiški, tai lie-- 
tuvių visuomenė tikrai susirūpi-t 
no savo spauda, nežiūrint vie
nuolių spaudos techniško dar
bo pranašumo, palyginus su po
litinių grupių ar laisva spauda. 
Iš tikrųjų, šis -vienuolių ir fron
tininkų laimėjimas yra pradžia 
į jų pralaimėjimą. . • ' !

Pribrendo laikas, kai išeivijos 
lietuviai turi sustiprinti savo po
litinių grupių veiklą ir laisvą 
spaudą. Jei,^pvz., latviai gali leis
ti Brooklyne savo laisvą laikraš
tį Laiks, kuris yra plačiai pa
skleistas ne vien tik tarp latvių, 
bet ir visose didesnėse bibliote
kose; kai estai taip pat daro su 
savo savaitiniu laikraščiu Vaba
Besti Sona; kai tos dvi pabaltie- 
čių grupės turi ir savo atitin
kamą religinę spaudą; tai ir lie-

priešina, bet kažin ar ji laimėtų, jeigu lenkai gintųsi 
nuo antrųjų Katyno žudynių.

tuviai turi pajudėti laisvos spau
dos linkme. Gal būt, pagal sa
vo istorinę patirtį mes dar pir
moje eilėje turėsime politinių 
grupių spaudą, ir iš jos išsivys
iančią laisvą spaudą, kaip kad 
Naujienas, bet visa tai busi ge
riau negu svetimiems priklau
somų vienuolių lietuviška spau
da.

Mes pastatėme daug bažnyčių 
Amerikoje, bet nesugebėjome 
įsteigti savo lietuviškų diocezijų 
ar arheparchijų kaip kad uk
rainiečiai katalikai (pavyzdžiui, 
Švento Mikalojaus Chicagos die
cezija turi net 36 parapijas) .Mes 
perdaug nusileidom airiškai baž
nytinei hierarchijai. Tačiau mes 
turime apginti ir išlaikyti savo, 
lietuvišką spaudą, kuri neturėtų' 
būti svetimtaučių kontrolėje. Ko
dėl duoti pinigus mūsų vienuo
liams dėl jų .spaudos, kai galime 
prileisti jog vieną dieną vienuolių 
nelietuvis generolas gali uždaryti 
cagos kardinolas John Cody Šv. 
Kryžiaus lietuvišką parapiją per
leido kitataučiams vienuoliams 
klaretr-onams? Jei turėtu būti 
katalikiškos pakraipos spauda, 
tai ji turėtų būti nepriklausoma 
nuo nelietuviškos hierarchijos.

žodžiu, šv. Kryžiaus lietuviš
kos parapijos uždarymas yra 
mums svarbus priminimas, jog 
lietuviška katalikiška spauda, 
nežiūrint jo's šiandieninio taria
mo pajėgumo, yra pavojuje, kad 
ji vien tik generolų parėdymu 
gali išnykti per dieną. Todėl 
šiandien jau reikia orientuotis 

.į politinių grupių ir laisvos spau
dos stiprinimą ir gerinimą. .Jei 
tai gali atlikti mažiau gausūs 
už mus Amerikoje latviai ir es
tai, tai kodėl mes jų negalime 
pasivyti? Juozas Nendriūnas

X. Y.

LIETUVOS SOVIETIZACIJA 
1940-1941 m.

(Terinvs)

Aišku, kad ir visuomeninėms organizacijoms pa
vedamas kandidatų siūlymas politiniams rinki
kams (Stalino konstitucijos 141 str.) vyksta 
griežtoje kompartijos priežiūroje. Tai nėra kont
rabandinis faktas: jis Sovietuose yra konstitu
cinis faktas.

Kadangi tokiu būdu kandidatų siūlymas į vi
sas tiek Sąjungos, tiek respublikų ir visų žemes
nių dalinių tarybas yra kompartijos tiksliai kon
troline jamas, kas sudaro jos svarbiausią politiš
kai konstitucinę prerogatyvą, ir kadangi kom
partija yra vieninga visoje Sovietų Sąjungoje, 
nes visi tautiniai ir respublikiniai jos daliniai 
(pav., Lietuvos komunistų partija) yra subordi
nuoti centrui ir jo direktyvoms, ir kadangi paga
liau rinkti galima tiktai šiuos pasiūlytus kandi
datus, tai ir visuotinis, slaptas balsavimas — 
vistiek koks bebūtų asmeniškas balsuotojų nusi
statymas — negali jokio kito tarybų sąstato iš
rinkti, ir visų tarybų sąstatas yra vienalypis, ko- 
lunnū’škai parinktas ir tvirtas, visais klausi- 

r-);be kių svyravimų vienodai nusistatęs, 
būtent taip, i ■ bus nusistačiusi kompartija. Jo
kio kitokio op J.einio elemento tarybose nėra ir 
negali bvti. Ko ipartija tuo pasirūpina, statyda

ma kandidatus. Todėl ir visi tarybų nutarimai, 
įstatymai-aktai, iš'anksto kompartijos patikrina
mi arba paruošiami ir inspiruojami, visuomet 
priimami visais balsais. Konstitucinės balsų dau
gumos ar pavyzdžiui 2 3 daugumos (konstituci
jai pakeisti) reikalavimai šiame valdžios mecha
nizme neturi jokios reikšmės, nes viskas spren
džiama visuomet visais balsais.

Tarybų sąstatas taip rūpestingai parinktąs, 
kad netikėtumų ir opozicinių išsišokimų iš viso 
nebū'ų. O jeigu ir atsitiktų, tai yra priemonių 

į tam likviduoti. Tam galėtų patarnauti atstovų 
imperatyvinis mandatas, leidžiąs jį rinkikams at
šaukti. Formališkai atšaukti gali tiktai rinkikai, 
o ne partija, kaipo tokia, bet kadangi, kiek man 
žinoma, nėra įstatymo, kuris nurodytų, kaip tasai 
atstovo atšaukimas turėtų būti vykdomas, tai, be 
abejo, tam galėtų būti panaudoti vietiniai komu
nistų įtakoje veikią mitingai, paruošus dirvą 
spaudai, kuri yra tik komunistinė, ir vietos tary
boms, kaip kompartijos agentūroms, formališkai 
atstovaujančioms liaudžiai vietose. Tad iš tikrųjų 
kiekvienas bet kurios tarybos narys, nuo Sąjun
gos Aukščiausios tarybos ir kiekvienos respubli
kos aukščiausios tarybos iki žemiausios vietos 
tarybos, ne tiktai yra iš anksto parinktas ištiki
mas kompartijos politikai žmogus, bet ir savo 
veikloje nuolat atsakingas faktiškai tajai pačiai 
kompartijai ir galįs būti tuojau pašalintas. Tokiu 
būdu visos tarybos yra nuolatinėje kompartijos 
dispozicijoje ir sudaro jos agentūras, per kurias 

veikia ji, valstybės valdovė. Tiesa, tarybų sąsta
tas nėra išimtinai komunistiškai-partinis. Rinki
mams yra visuomet sudaromas “komunistų ir be- 
partinių blokas”. Tatai daroma tam, kad ir ne
partinis elementas, sudarąs vis dėlto daugumą vi
suomenėje (nes į kompdrtiją žmonės yra įleidžia
mi atsargiai, su didele rūpestinga atranka), jaus
tųsi neatstumtas nuo valstybės, bet kaip tik rea
liai dalyvaująs valstybės valdžioje drauge su par
tiniais komunistais. Tačiau šitas “blokas” veikia 
kompartijos priežiūroje ir vadovybėje; į jį įlei
džiamas tiktai toks nepartinis elementas, kuriuo 
komunistai gali tikrai pasitikėti; jokiu būdu ne
įleidžiamas joks nepartinis opozicinis arba juo la
biau antikomunistinis elementas. “Komunistų ir 

ibepartinių blokas”, kuris sudaromas politiniams 
rinkimams arba iš tikrųjų kandidatų pasiūly
mams suprojektuoti — tai kompartija su savo 
satelitais. Ir kandidatai parenkami iš partinių 

j komunistų ar tų pačių satelitų, pasiryžusių lai- 
ikytis komunistų direktyvų.

O kadangi dėl aukščiau minėtos kompartijos 
prerogatyvos visas ir visų kandidatų siūlymas 

I koncentruojasi viename centre, vieno veiksnio ga
lioje, tai visoumet kiekvienam mandatui tėra tik
tai vienas kandidatas. Jeigu tas veiksnys, nuo ku
rio vieno tatai pareina, kompartiją nustatė ir 
pasiūlo tam tikram mandatui tiktai vieną kandi- 

■ datą, kurį, matyti, laiko tinkamu, tai žinoma, 
; nėra prasmės be jo siūlyti dar kitą, kuris būtų jo 
konkurentas ir tokiu būdu diskredituotų savo pir-

mą pastatytą kandidatą. Tad kiekvienam man
datui tėra Sovietuose vienas kandidatas, ir visuo
tinis balsavimas net pasirinkti tarp kelių komu
nistiškai lygiaverčių kandidatų negali. Visuotinis 
balsavimas tegali tiktai pasisakyti už vienintelį 
pasiūlytą kandidatą ir jį “išrinkti” arba boiko
tuoti rinkimus nebalsuojant. Tačiau susilaikymas 
nuo balsavimo Sovietuose laikomas dideliu nusi
kaitimu, lygiu sabotažui ir kontrevoliucijai, ir 
susilaikiusiam gali grėsti tikru pavojum, tad rei
kia didelės pilietinės drąsos ir pasišventimo ne
balsuoti. ..

Šis tarybų (nuo aukščiausios iki žemiausiųjų) 
sąstatų sudarymo būdas, kuris nustato jų visų 
pareinamumą nuo kompartijos ir jas atiduoda į 
kompartijos dispoziciją, užtikrina ir tą kompar
tijos vadovavimą pačiai valstybei (valdžiai), apie 
kurią kalba mūsų aukščiau cituotas Stalino kons
titucijos 126 str. Visi kiti valstybės valdžios or
ganai (Aukščiausiųjų tarybų prezidiumai, Liau
dies komisarų tarybos, vykdomieji komitetai, sky
riai. ..), kurie patys nėra betarpiškai balsavimų 
renkami, yra kilę iš tarybų ir joms atsakingi.

(Bus daugiau)

PATS ^A’-^K K’Ttr* P AP A GINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS'*

Naujienos, Chicago, HI., Sept. 10, 1981
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LENKIJOS LIETUVIŲ SĄSKRYDIS minė-
TEL 233-5893

FLORIDA

RetorikaPERKRAUSTYMAI

SOPHIE BARČUS

dova- 
duktė

ją važiuoti.
Šiais metais didžiausią žuvį 

— 10 svarų lydeką pagavo Zel- 
ma- Juškėnienė.

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AMCiAcijoe

VALANDOS: 8—0 darbo dienomis ir 
kas antra Wtadienj 8—3 vU. 
Tai.: 562-2727 arba 562-271?

INKSTŲ, pūslės ir 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2380,

Reridendlw toleL: 448-5543

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Našlių ir Našliukių klubo susirin
kimas įvyks penKUdiem, rugsėjo 11 d. 
Vyčių saieje, 4 z-tos ir Campbell gat
vių sankryžoje, 6 vai. vas. Po susi- 
ruiKimo dus vaišės.

E. McNamee, pirm.

prąėitiį;dar^tiimingĮau ir siit- 
raiiktų daugiau tautiečių. ■■■■ - ;

Tai dienaik pritaikytą progra-Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 :•
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai?

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos Kiuoo poatostoginis susirinkimas 
ĮvyKs sekmauenį, rugsėjo 13 d., 
i vai. popiet, Anelės nojak salėje, 
•±5Uu S. caiman Ave. Nanai prašomi 
acsiianxyu, nes yra svarbių reikalų 
apuuu. 15us ir vaišės.

Rožė Didžgalvis

1 kia 5 mylias miško keliuku į

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos ii WOPA, 

1490 kiL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daolcut 
telef.: HEmlock 4-2413

’159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO. IL 60629

imth v. DARGIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

kerf ar Cernnundty klinlkec 
MacHcIitec dlrektoduc

DR, FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 *t St Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.—

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS.' TeL 925-8043
—----------------------------

fiVENTO RASTO 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 iiiana”, 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

SUSIRINKIMU

Prisigaudę žuvų
t

j Leonas Gružas su šeima, Pra
nas ir Emilis Peteraičiai su šei
momis, Gytis Vadopalas su šei- 

sma,- Stasys ir Kastytis su žmo
nomis, dvi savaites žuvavo šiau-

! rinėje Kanados dalyje. Žuvų bu- 
Dr. LEONAS SEIBUTIS ivo gaIima tiek Prisisa^dyti’ kad

jas į Chicagą parsivežti reikėtų 
net sunkvežimio.

Deja, iš Kanados į Ameriką 
galima atsivežti tik 6 lydekas, 
6 starkius (Wolley) ir tik vie
ną muskę. Visi leidžiamą kiekį 
atsivežė. Vietoje prisivalgė so
čiai iki kitų metų. Truputį blo
giau. su maistu.

Vietoje maistas neparduoda
mas. Artimiausias miestelis nuo 
žuvautojų stovyklos 60 mylių 
atstume. Pati stovykla įrengta 
dideliame miške. Norint ją pa
siekti, nuo pagrindinio kelio rėi-

— Tai kuomet gi sumokėsit už 
tą dulkių siurblį, kurį jums seno
kai jau pardaviau į kreditą?

— Kaip tai sumokėsiu? Argi 
tamsta nesakei, kad siurblys 

j trumpu laiku pats išsimokės?

S ., . A
bE -

S'
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika & Evans
Liepcs 19 d., prie Stp. Dariaus 

r St. Girėno paminklo Pščelni- 
ke, Lenkijoje LVKD Štetino Ra
telis surengė 48-jį metinių mūsų 
lakūnų tragiško žuvimo minėji
mą, j kurį suvažiavo daugiau 
kaip 500 lietuvių iš visos Lenki
jos. Dalyvavo LVKD centro vai 
Lyba iš Seinų ir kitų ratelių val
dybų nariai ir tautiečiai iš Su
valkų, Punsko, Gdansko, Slups- 
ko, Bydgoščio, Vroclavo, Pozna
nės ir Varšuvos; Iš Kanados bu
vo aotvykęs V. Pečiulis. Taip

vykę svečiai Ir apylinkės gyven 
to:ai.

Štetino ratelio valdyba padė
kojo girininkui P. Nivinskiui, 
kurio.globoj yra paminklas.

LVKD centro valdybos vardu 
Juozas Sigitas — Paransevičius 
dėkojo štetino ratelio nariams 
už puikiai suorganizuotą minėji
mą ir paminklo priežiūrą. Taip 
pat pranešė;; kad yra surinkta 
215 tūkstančių zlotų paminklo 
remonto darbams: reikia atnau- 
jintj užrašas ir uždėti granito 

oat atsilankė ne mažą ir-lenkų plokščių'sujungimų apsaugas, 
svečių. Paminklų, Apsaugos Centro

Iškilmės prasidėjo 11.30 vai. Vildyboš Komiteto sekretorius 
ir’kartii 'Slupsko LVKD sek. 
Antanas - Suraučius lenkų kalba 
nušvietę; krašto paminklų prie
žiūros. rėikiabę ir padėkojo Mys- 
libodžio miesto ir valsčiaus vir
šininkui 'J. Vinečikui ir girinin
kui P. Nivinskūt už Dariaus ir ». ’’ ' - - -.y • \ ' ’
Girėno paminklo globą ir prie
žiūrą." "ysT;

Myslibožio miesto viršininkas 
savo , kalboje padėkojo už pak
vietimą atvykti į iškilmes ir pa-

Štetino liet, ratelio pirm. Žele- 
nienis pasveikino visus atvyku
sius lietuvius, apylinkės svečius 
ir kun. A. Jurkevičių, kuris at
vyko laikyti mišių.

Po to prasidėjo mišios, atsis* 
tuojant J. Marcinkevičiui iš Vro 
clavo ir B. Makauskui iš Varšu
vos. Prieš mišias kun. A. Jur
kevičius pareiškė Vroclavo ar
kivyskupui padėką už leidimą 
atvykti. Savo Sąmoksle kunigas

* t’ - - 7 _ wfer* . ’ • * *r'*^***^ VA. į -ra.

įbrėžė mūsų, didvyrių pastry- iin^o; kWsO niėtų jninėjimaą 
žimą ir auką Jaunajai ‘Lietuvai*; - - * - - -
Pasimelsta .už/žuvū^us kcfoęėn- 
traeiioš stovyklose ir už visus

' , .. ' A Vtl V4> VrlLLU /, VA X VUALY Y MCA U/A W t A(CA

n0 2-jo Pas. karo išblaškytuosius didžių skrydį iš Ndw
auriečius. Migių pabaigai jauni
nas sugiedojd giesmę ir Tautos

. himną. / - n -
Po mišių sekė vainikų ir gėlių 

žadėjimas. Pirmasis buvo Vroc
lavo LVKD skyriaus “Atlanto 
nugalėtojams^ vainikas, kurį 
padėjo tautiškais rūbais apsiręn- 
ąę jaunuoliai. Toliau-dėjo vai
nikus Suvapu, Punsko, Seinų. 
(Dainavos krašto) jaunimas. 
Paskutinis bnvo Štetino ratelio 
vainikas- DaĮig gėlių atnešė at

Yorfto į Katutę, atliko Suvalkų. 
Punsko ir Šeirių .Dainavos kraš- 
to-^aunimas. Tai buvo to ištori- 
nioL žygio- meninis atvaizdavi
mais: išskridimu iš New. Yorko, 
kova -per Atlantą,, žuvimu Sol
dino miške liūdnu didvyrių kū 
nų sutikimu JKaūnę.

Tikimasi, kad per 50 m. mi- 
ne'imą tšis jaunimo pastatymas 
bus pakartotas, ir daugiau bus 
svečių Iš’ užsienio. .

Po menines, daies, Štetino ra
telio pirm. J’ Zelėpienis padėko
jo jaummuir visiems atvyku
sioms ir davė^ pranešimą apie ra 
telio veiklą. Iš viso rateliui pri
klauso 3 nariai, daugiausia senes
nio amžiaus, pasigendama jau
nimo. Susirinkimai vyksta ukrži 
niečių patalpose. Ratelis palaiko 
ryšius su karimyniniais LVKD 
rateliaLs Valdyba leidžia savo 
informacinį biuletenį. Buvo pa-

Laidotuvių Direktoriai
i /

dėkota Štetino ir Gožovo laik
raščių redakcijoms už šio 
jimo paskelbimą.

Toliau sekė diplomų ir 
nėlių įteikimas, Eigulio
M. Durko, kuri laisto gėles ir 
prižiūri paminklą, gavo padėkos 
diplomą, gėlės paveikslą ir lie
tuvišką lėlę, o girininkas P. Ni- 
vinski, už vietovės apsodinimą 
eglaitėm ir suoliukų pastatymą, 
taip pat priėmė raštišką padėką 
ir lietuvišką paveikslą^ kuriame 
nupiešta Gedimino pilis ir Vii- ■ 
niaus Katedra, o užrašas toks: 
'‘Kur Vilnius senasis, kur Bal
tijos jūra, ten mūsų tėvynė gra
ži Lietuva.

Padėkos raštas įteiktas ir ak
tyviajam Štetino ratelio ' valdy-i 
bos nariui Juliui Sanvaičiui, ku
ris pašvenčia daug laiko ir jė
gų visuose lietuviškuose reika
luose.

Naujiesiems Štetino ratelio na
riams: K. Bartošekr Z. Šaky- 
Kirklis, O^yiežbylienei, J. Viež- 
bylui ir B. Zelepienytei, buvo 
įteikti nario bilietai. Jiems pa
linkėta geros sėkmės, darbe.

Bendras suspažnimo pobūvis 
praėjo, įdomiai/ nors į pabaigą 
sutrukdė lietūs. Keletą dalykė
lių ir dainelių mandolina pas
kambino A. Butrimas.

Suvažiavimo programa baigė
si 16 vai., dar kartą Štetino ra
telio pirmininkui padėkojant vi
siems 'atvykusioms autobusais 
ir privačiom mašinom, o taip 
pat ir milicijai, kuri palaikė 
tvarką, ypač prie bufeto.

Šiais metais Štetino ratelis įsi
gijo ir svečių knygą, kuri liks 
archyviniu dokumentu.

Senojo paminklo kryžstulpio 
statulėlės, kurios per daugelį 
metu gerokai nutrupėjo, perduo
tos Punsko muziejui. '

Red. pastaba. Informacijas 
šiam straipsniui ir foto nuotrau
ka prisiuntė vienas aprašytų iš
kilmių dalyvis. Sutrumpinimas 
LVKD reiškia Lietuvių Visuo
meninę Kultūros Draugiją Len
kijoje.

(Iš Eur. Lietuvio)

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

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
4 .

JAV TAUPYMO BONUS'

CAT CHAT 1

( et Y Ards 7-1111

T*L: OLympic 7-1003

nrnai

AMSULANSC
PATARNAVIMAI

1

11
i

'iI

J

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376^996

JEAN VANCE ir GEORGE SORtNI

Aikštės automobiliams pastatyti

PHILLIPS - LABANAUSKAS
W«7 So. UTUAN1CA AVK Tel: TArt, 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
144b rto. 50to Avė., Cicero, 111,

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfgyettc 3-3572

P. J. RIDIKAS
So. HAJL^lhD bTREET

GEORGE F. KliDMlNAS
Mil 8o. l.iTUANICA AVĖ. TeL: YArd« 7-UŠ8. uj|

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
i (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubH« 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* HUU, I1L 174-4414

CMJCOS
CALICO CAT5 ACE ŠMOTO 1 
ALWAYS BE FEMALE, BUT 
A RACE MALE DOES 
APPEAR OCCASIONALIX 
THE RATO OF MALES 
ID FEMALES AMONO 
CALICOS 151 K) A000.

LAST YBMA tMO K**OCV
MTYMP

-Mg KMf 0* > AMC 
rr. Mc~c*

M. **YVt, 
«r yms e»c**

I
I
I 
i

Lietuvos Aidai’
KAZĖ BRAZD1IONYT8 

Progrerpot vėdėj*
TO SMCOUR*£8 : 
puss io use mb

Kasdien nuo pirmadienio iki pent 
tedienio 8:30 vai. vakaro 

Visos laidos iš WCEV stoties.
banga 1430 AM.

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

2646 W. 71št Street

Chicago* IlUnbis 60629 
Telef. 778-5374

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS*

30ME RAW FfeW COMTMH3 
TL[AMINAS*. AN EMtYMft THAT 
DESTROYS SOME OF THE 
8 VITAMINS. COOKED OR.

- -Naujienos, Chicago, S, TH. Thursday. September 10, 1981 ‘



PAVERGTOJE LIETUVOJE
SUIMTI ŽUDIKAI

Viln'aus spauda pr. - . 
piktadariai, kurie 1980 
lio 9 d. naktį nužudė 
kleboną kun- Leoną Ša 
apiplėšė kleboniją, paga
vo suimti “Tieses” korė 
tas Vytautas Žeimanta 
kad nusikaltimą padar 
Sabaliauskas (g. 1955 m 
mas Lukšas (g. 1950 b.) ir Da 
nielius Mockevičius (g. 1961 
m.). Pirmieji du vyrai buvo jau 
anksčiau padarę nusikaltimų ir 
šiuo metu sėdi kalėjime už va-

KOLEKTYVINIŲ SODŲ 
NAMELIAI

m. spa- 
Lrckės 

poką ir 
iau bu-

Dėl užsienio lietuvių spaudos 
užmetimų, kad policia nesisten ; 
gia suimti nus’kaltėlių, komunis ! 
tinė prokuratūra dabar aiškina i 
per spaudą, kad yra išaiškinta ir ( 
antra t grupė nusikaltėlių. Jie • 
ppiplėlt^ūĮųutuvos kleboną į 
Ahtang Bitvinęką ir o šeiminin
kę Vcgeriją r^Suvereckaitę bei • 
Griškabūdžio klebeną Vytautą j 
Užkuraitį ir jo šeimininkę Bro-į 
nę Zaleckaitę. Nusikaltėliai A. ’ 
Kantautas, A. Ūsonis ir S. čiu-j 
brevicius nuteisti po 12 metų 
laisvės atėmimo, konfiskuojant 
jų turtą.

DAR DU ŽUDIKAI ‘

“Ut. ir Menas” rašo apie apie 
tie u ves miestų statomus name- ■ 
uus: ,

Kolektyvinių sodų nameliai — ‘ 
ištisa architektūros sritis. Prade- • 
ię savo ūgi nuo 5 kv. metrų,1 
šiandien jie pasiekė 45 k v. met-1 
rus, nuo neišvaizdžių, bet kaip 
ruręstų, šuns būdą primenančių ' 
' varinėlių išaugo į prašmatnius, ' 
d’.yn lendančius ir aukštyn be 
-istenbiančius statinius. Praėju- ' 
-iais metais Architektų sąjungos 
rganizuotas jų projektų konkur ! 
ūš parodė, kekių užmojų gali pa ’ 

niekti architektūrinė minti, ypač 
olau-k-ianti iš jaunų architektų... (

Keli variantai taip pat kelia Į 
-mimą. Pasižūrėkime, važiuo- I 
domi respublikos keliais pro ko- ; 
iektyvinius sodus, ap^ųepamaty-1 
em besistiebiančių viršun naujų 
dviaukščių gyvenviečių? Kaip 
kolūkv'e, kaip didelių miestų 
pakraščiuose! Namukų. ..stogai į 
iau perauga medžius..

NUSKENDO

Per birželio mėn. 
besimaudydami nuskendo 26 mo 
kyklinio amžiaus jaunuoliai. Vi
so per mėnesį nuskendo 111

Vilniaus “Tiesa” (1981. VIIL 
21) pranešė kad 1981 m. rugpiū- 
čio 14 d- per televiziją buvo pra
šyta surasti klebono Leono Ma
žeikos ir jo šeimininkės Teklės Į 
Martinaitytės žudikus. Nusikal
timas buvo padarytas Pakruo
jo rajone.

Prokuratūra pranešė, kad nu
sikaltėliai AdorLas Kazlauskas; 
(g. 1941 m.) ir Ona Baltramie- j 
jūnieriė (g 1947 m.) yra sulaiky
ti.

MIRĖ DAIL. L. KAZOKAS

Rugpjūčio 15 
uosius metus, 
dail. tapytojas 
kas.

Jis gimė 1005 m. liepos 27 d. 
Kaune. 1920 m. baigė Kauno me 
no mokvkla. Vėliau studijavo 
Paryžiuje. Parodose pradėjo da
lyvauti nuo 1927 m- Nemaža dJ 
lininko kūriniu saugoma Vil
niaus ir Kauno dailės muziejuo
se.

d., eidamas 77- 
Lietuvoje mirė 
Leonardas Kazo

TEMPERAMENTAS
Oksfordo universiteto psicho

logas M. Argyle apkeliavo pa
sauli, tirdamas įvairiu rasiu bei 
tautų žmonių gestikuliaciją. Jis 
pastebėjo, kad anglas per 1 vai. 
nepadaro nė vieno mosto, suo
mis — vieną, italas — 80, pran
cūzas — 120, o meksikietis — 
180.

(Iš Eu, Lietuvio)

Pauliaus Jasiuk *aio padarytas, 
ir tikrai vertas visiems pamaty
ti. Įėjimas 2 dol. asmenini. Mo
kyklos vaikams, einantiems su

• suaugusiais, veltui, i
— Onos Razutienės pagerbi- 

Lietuvoje mas rengiamas spalio 3 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak., Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos viršuti- 

t nėję salėje. Bus įdomi: progra- 
; ma, karštą vakarienė ir pasi- 
{linksminimas. Vietų skaičius ri- 

■ botas. Prašom stalus užsisakyti 
iš anksto. Bilietus ir stalus užsi
sakyti pas šiuos asmenis: Dan
guolę Vizgirdienę — 889-7157, 
Rimą Dabšį — 665-4303, Aldoną 
Variakojienę — 1-714-998-0790 
ir Ireną Raivydienę — 895-1968. 
Kaina $15 asmeniui. Visi kvie
čiami dalyvauti ir pagerbti tą 
asmenį, kuri viską padėjus į šalį, 
taip ilgai, kantriai ir patvariai 

' dirba su mūsų jaunimu^ kad jis 
išliktų lietuviškas ir savas.

11 •i j — Los Angeles skautų sukak-

— Buv. Lietuvos prez. Anta
no Smetonos filmas bus rodo
mas rugsėjo 20 d., sekmadienį, 
12:30 vai. popiet, Los Angeles 
šv. Kazimiero parapijos viršuti
nėje salėje. Filme matysite svar
bius jo gyvenimo įvykius Lietu
voje ir čia, jam atvykus į Ame
riką. Filmas yra istorinis, gerai ,

■ 18 dienomis, šiai šventei numa
tyta tokia programa: šeštadienį, 
7- vai. vak. parapijos salėje 
skautiška vakaronė su progra
ma ir vaišėmis. Sekmadienį 
10:30 vai. Šv. Kazimiero šven
tovėje Mišios, o po to parapijos 
salėje iškilminga skaučių ir 
skautų sueiga.

CASH 
csS©LD

Now or Used or
* Old Broken Jewelry 
Watches, Bracelets, I 

Pins, Rings,
Class Rings, Dental Gold... Any Karat 

Turn It Into CASH!
Dig Out Your Old Treasures — 

Put The Money In The Bank & Draw Interest

WE PAY THE HIGHEST PRICES!
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

MIX ’n MATCH 
x14KT GOLD 
,, Neckchains 
z and Bracelets

Earrings, Charms, 
Religious Medals

rugsėjo 12 d., Chicago Savings, 
bendrovės patalpose, 6215 So. ’ 
Western Ave., Chicagoje. Pra- Į 
džia 12 vai. Visos narės kviečia-. 
mos dalyvauti. Po susirinkimo. 
Lūs kavutė. V-ba J

— Chicagos Lietuvių žuvau-l 

tojų - Medžiotojų klubas rugsėjo 
men. 13 d., sekmadienį, rengia 
gegužinę šaulių Namuose, 2417 
W. 43rd St., Chicago. Veiks vir
tuvė, baras. Šokiams gros Eval
do orkestras. Pražia 12 vai. die
ną. Įėjimo auka 1 del.

Kviečia Klubo Valdyba

—Mažosios Lietuves Rezistenci
nio Sąjūdžio suvažiavimas įvyks 
rugsėjo 12-13 d. Liet. Tautiniuo
se namuose, Chicagoje, sekančia 
dienotvarke:

• šeštadienį, rugs. 12 d., 1 vaL 
p. p. — Atidarymas ir referatai:

l M. Gelžinis — “Maž. Lietuvos 
politinė ir etninė genezė po Ant
ro Pasaulinio karo".

A. Lymantas — “Maž. Lietu
vos idėjos ir praeities

' — Los Angeles šv. Kazimiero 
parapijos 40 metų jubiliejaus už
baigimas, dalyvaujant solistei 
Karen Vidžiūnienei, ir Raimon
dai Apeikytei, įvyks spalio 25 d., 
sekmadienį, šia tvarka: 10:30 
vai. iškilmingos Mišios su Tėvo 
Bruno Markaičio SJ pamokslu. 
L vai. popiet parapijos viršų ii- val- vak. 
uėje salėje banketas, programa °"’ 
ir vaišės. Įėjimas asmeniui 12.50 
dc'L, įskaitant maistą, koncertą 
ir gėrimus. Prašom stalus ir bi
lietus įsigyti iš anksto. Bilietai 
parduodami prie, salės sekma
dieniais arba užsakant pastik j Suvažiavimą globoja Maž. Lie-

, tuvos lietuvių draugija. Kviecia- 
Balys ir Dalila Mackialai, vjsį mažiįetuviai ir visuomet 

pardavę savo nekilnojamą turtą ng Vietas banketui nedelsiant 
Los Angeles mieste, .išvyko į Or-. užsjsakyti: y Trumpjonas, tel, 
mand Beach, Floridoje. j 778-8483 arba R. Buntinas, te-

-— Policijos kapitonas Rai- t ^eiOnas 778-4282. 
mondas L. Balčitis tarnauja; ZI
Morgan Parko distrikte.

j
— Chicagos kardinolas John : 

Ccdy laišku kreipėsi į visus ti
kinčiuosius, kad savo auka prisi- ni? 
dėtų prie popiežiaus Jono Pau- 13 d., sekmadienį, Vyčių salėje, 
liaus II Romos kurijos išlaiky- esančioje 24o5 W. 47-toje gat- 
mo. Chicagos šv. M; Marijos Gi-.vėje (Cam'bpell ir 47-tos gatvės 
mimo parapijoj Marquette:<Par- sankryžoje). Pradžia 1 vai.
ke rugpiūčio 30 d. per pamaldas ’ Kviečiame visus gausiai atsi- 
surinkta $2,135 (parapijos bįu- lankyti. Veiks baras, laimės šu

linys ir Įvairių skanių užkan
džių bufetas. Na, žinoma, sve 
čius linksmins geriausia Čikago- O o
je

letenis rugsėjo 6’d.).

— SLA 134-tos Moterų kuopos 
susirinkimas įvyks šeštadienį,

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus. •

A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 pslų liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą---------------------------------------\ . |8.Q0

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais__________ 1_—

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik $2.00 

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

dedant SI persiuntimo išlaidoms.

Dr.

18.00

$3.00

atmintis

Lietuvos 
politikos

M. Brakas — “Maž 
problema tarptautinės 
eigos rėmuose”.

Banketas su programa — 8

Sekmadienį, rugs. 13 d., 2 vai;
P- P-:

J. Stiklioriaus referatas —: 
“Maž. Lietuvos reikalas ir lietu
viška visuomenė tremtyje”.

Narių posėdis.

DĖMESIO'!

XX V A A., VZ kJ,

173? So. HALSTED ST., CHICAGO, IL B0608

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yrs seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu ^ratemalinė or- 

^anixaclja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultūrinius darbui, gelbsti ir kit’emi, kurie tuo 
darbus dirba, z

< t
SLA —ifanokėio daugiau kaip ASTUGNIS MILIJONUS doleriu 

apdraudę tavo nariami-

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. StA neietto pelno, n* 
narna patarnauja tik saviialpos pagrindu-

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač, naudinga jaunimui, Riekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

^LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudau ui 
$1,000 apdraudof sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopų vyra visoje lietuviu kolonijoje. Kreipldtėf 
1 iwvo apylinkė® ŠIA kuopu veikėjui jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galit* kreiptis Ir tiesiai I SLA Centre 4

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

T*L (111) W-ttll

N«naL Žemė — Pardavimui • Nitnal, Žemi — Fardevh.vafc
REAL ESTATE FOR- SALK | REAL ESTATE FOR SALI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

FEU RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA'

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave.778-2233

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,
i butų. Parduotas.

Brighton Parke mūrinis — 3 butai 
krautuvė. Parduotas.

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui.

2

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Notary Public

Insurance, Income Tax

Amerikos Liet. B-nės (R) Va-: 
karų Apygarda ruošia labai šau- j 

gegužinę-pikniką . rugsėjo
Pirkite senoviškai

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

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

orkestrantų grupė.
R JAV LB Vakarų 

’ • Apygardos V-ba

1 ------------------------- ' *

• Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ.
Tel. 523-8775

Dengiame ir teųsomę’ Visų ru-■ 
stbgusi ;Ūž darbą garanį 

[ tuo jame ir. esame apdrausti*
ĄRV^ĄŠ MELĄ’

6557 S. Talman iAvėnue t’ /
U-. Chicago, IL 60629 - ;
434-9655-ar 737d

Laikrodžiai Ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
Ž645 West Streat 
Tel. Republic 7-lf«

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pšvaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo’ XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumnssni apsa

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

Ave., Chicago. IL 60629.

Simas Kudirka 
televizijoje

š. m. rugpjūčio 4 d. 38 tele
vizijos kanale apie penkiolika 
minučių kalbėjo Simas Kudirka. 

r. Televizijos pranešėjas trumpai 
■ papasakojo apie Kudirkos grą- 

i žinimą į rusų įaivą ir va atsi
radimą Amerikoje, paprašė pa
pasakoti apie pergyvenimus Lie
tuvoje ir rusiškame kacete.

Simas Kudirka, papasakojo 
apie žmonių persekiojimus Lie
tuvoj? kitur;.\papas^kojo ir 
kacete pergyventus vargus. Be 
to.priminė, kad Stalinas, Andro
povas, Chruščiovas ir dabartinis 
Brežnevos yra kacetuose ir ki
taip išžudę apie 60 milijonų ne
kaltų žmonių.

Televizijos pranešėjas sakė, 
kad Amerikos žmonės vargu tam 
patikėtų. Kudirka atkirto, kad 
ir afganistaniečiai vargu ar tam 
tikėjo. Dabar jau jie tiki.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

/ ' -

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

i ‘
P. MEDAS, 4059 Archer Avcnuo, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

MISCELLANEOUS
Įvairūs Calykel

PLUivfBING
ANY RODDING AND 

DRAINING — $30.

If not open — no charge.

CALL 656-8387

T<fcF 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

FUR SALE — dining room set, 
living room set, air conditioner 
10,000 BTU, colored TV con
sole 25”. Call 227-4839.

RENTING IN GENERAL
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 5 kamb. butas 
2 aukšte. 2 miegamieji, suaugu- j 
siems, be gyvuliukų. 7300 South' 
Artesian gatvėj. Tel.: 436-1586

"NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

M. ž l K U S į

INCOMS TAX SERVICE

I
’ 4239 S. Maplewood. Tel. 254-743® j 

Taip pat daromi vertimai, giminiu; 
Iškvietimai, pildomi piiiatybėa prl- į 

šymai ir kitoki blanki L

HOMEOWNERSPOLICY
F. Zapelia, Age-.rt 
J2034 W. 95th St 
Evarg. Perk, III. 
40642, - 424-3654

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V, BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St 
Darbo vaL: nuo 9 ryto iki 7 Tik. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tci 

arba pagal susitarimą-
* Telefonuoti 778-8000

ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą. į
A Telefonuoti 778-8000

Advo^tM
GINTARAS P. ČEFSNAS

IMrbo valADdor nuo 9 vai r/U 
iki 6 vaL vak. Šeštadieni nuo

9 viL ryto iki 12 vaL d.
Ir pa^al susitarimą.

TdL 776-5162 arba 776-5181
1649 We*t 63rd Strtd

Chieafftų RL 6062»
_ <

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700
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