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In The United States

.. International Harvester planuoja 
= atleisti 2,000 darbininkų

1 REORGANIZUOJAMOJE GAMYBOS BENDROVĖJE
DABAR DIRBA VIRŠ 73,000 DARBININKŲ

Jau seniai International Har
vester bendrovė turi finansinių 
problemų, kurioš kiekvienais 
metais sunkėjo bei didėjo. Šįmet 
fiskalinių metų pabaigoje spalio 
1 d. bus apie 500 mihjdnų dole
rių nuostolio.

Bendrovė išrinko naują vado
vybę, kuri trejų metų laikotar
pyje pasiryžo atstatyti bendro
vės finansinį prestižą ir vėl pa
daryti pelningą organizaciją. 
Ąrchie R. McCardall išrinktas 
bendrovės pirmininku, Ben H.

BERLYNO SIENOS 
SUKAKTIS ;----- .<

Abiejose Berlyno dalyse:buvo 
paminėtas- miestą padalinusios 
sienos dvidešimtmetis. Rytu Ber 
lyne buvo surengtas 10.000 mi
licininkų paradas, susilaukęs 
120.000 sutelktų stebėtojų. Kom- 
partijefe vadas E! Honeckeris >

Patrick Kaine — žemės ūkid 
sunkvežimių gamybos pirminin
ku, Marvin Pomerantz — maši
nų bei įrankių sk. pirmininku, 
Donald D. Lennox —gamybos 
priežiūrai, Robert J. Potter — 
inžinerijos direktorium. Jie pri
žiūrės dabar bendrovės

■virs /3, 
nautojų

gėdingą komunistų sieną p ava- ; 
dino laisvę atnešusia tvirtove.! 
Iš tikrųjų ta siena atnešė nelais- * 
vę, sustabdydama masinį vokie- Į 
čių bėgimą į V. Vokietiją. Vaka- Į 
rų Berlyne gėlėmis ir plakatais-j - 
buvo prisiminti komunistinės | - ■ 
milicijos nužudyti bėgliai, ban
dę įveikti sienos kliūtis. Bendras 
tų aukų skaičius per 20 metų 
pasiekė 72. *- S. '*•

Sukakties erosą Vak. Berlyne
trijų- dienų bado streiką buvo

nių išleidimą iš komunistinės ii-
; Taupumas bei taupymas pasi

reikš visose srityse. Naujoji va
dovybė trečiadienį pranešė, kad 
iš bendrovės institucijų visame!
pasaulyje bus atleista iki 2 000 flot„ - Vak g£rlyn

vonijos. Vienas plakatas skelbė: 
“Negali būti vieningos Europos; 

. kol laisvės neturės Berlynas!” 
1 Prie Sovietų oro linijos “Aero-
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WASHINGTON, D.C... —

darbibinkų bei' tarnautojų. Dau
guma jų dirbą žemės ūkio ma
šinas, kurios jau yra pąsėnusios 
ir jau ndbeperkaiIiQ^^Pradeta 
gaminti žemės ūkio' mašina :— 
kombinatas, - kuris į’ .'sutaupys 
daug darbininkų žemės ūkj’je. 
Apie tą kombinatą dabar jokįų 
žinių neduodama. Spalio pabai
goje ji bus rodoma žemės .ūkią 
parodoje. Pranešime nerašoma, 
kiek asmenų bus atleista iš dirb
tuvių Čikagoje ar lytose vieto
vėse. Tačiau atleidimais MUpia- 
toma sutaupyti apie lOC^nili- 
jonų dolerių. ž '
i International Harvester bend

rovė tais pat tikslais anksčiau 
atleido 9,009 darbininkų, tikslu 
įrc’dyti 225 kreditoriams apie 
pastingąs taupyti, šis atleidimas 
yra rišamas su taupymu gamy
boje bei kitose operacijose. Dau
giau atleidimų tuo tarpu nenu
matoma.

— Buvęs Illinois senatorius 
Adlai Stevenson pareiškė demo
kratų partijai, kad nori paramos 
kandidatuoti Illinois valstijos 
gubernatoriumi.

šį mėnesį numatoma at
leisti 1,211 biurokratų iš JAV 
energijas departamento.

— Sovietai vis grasina, kad ir 
jie ims gamintis neutrino bom
bas. ,

KALENDORĖLIS
Rugsėjo 11: Teodora, Medei

na, Sungailė, Daugėlė, Kiteinis.

Saulė teka 6:26, leidžiasi 7:08.
Oras giedras, šiltesnis.

denibpątran.tąf-pąstatė siffib^Įin^. 
sieną. /Rytų Berlyne .pri^’SH^S^ 
buvo "suimtą. 1’6 ;vokiečių; • šąyč' 
šūkiam^^'sIrKikus^įvieriihgčs 
Voki<tj|b^^ėj^<- - ' L X

. • ---X’ ' t į ■

IŠTEISINO VEžMųUNIJOS
■ ViĘŠIN'lNM'-’.'' ' ■. >' ' 

CHĮCAGtį Ui; hįįį JĄV Dis- 
trikto teisėjas^ Prentice H. Mar
shall nutraukė bylą prieš Team- 
steriųį. unijos .^ pirmininką. Roy 
Lee Williams dėl' įrodymų sto- 
ko’s. Williams buvo įtariamas 
kyšių davimu senatoriui How
ard W. Cannon, demokratūikįš 
Nevados. 1979 metais \Villiams 
tikėjosi gauti išimtiną teisę 
pirkti 5.8 akrus žemės senato
riaus kaimynystėje už $1.4 mil. 
Jis dėl lengvatų kreipėsi į sena
torių Cannon. Valdžios advoka
tas pristatė teismui virš 2,000 
pasikalbėjimu juostelių, kurioms 
išklausyti reikėtų 52 savaičių ir 
atrinkti 70 naudingų šiai bylai.

Prcz. Ronald Reagan.
Izraelio premjeras Beginąs 
įtikinėjo prez. Reaganą nau
doti kitą planą lėktuvams 
parduoti Saudi Arabijai, bet 

prezidento neįtikino.

ėjęs iš prezidentūros, savo 
draugams pareiškė, kad jis- pa-. 
jėgęs įtikinti prezidentą pakeisti 
savo planus, liečiančius Ameri
kos žvalgybinių radaro’ lėktuvų

I pardavimą Saudi Arabijai. • z 
jz. t. c • • igT »ui'uuęą-e uaue,-oyrue gavo <pou 1

< v r<^’ i milijonų paskolą iš trijų bankų. 1 Pats prezidentas pareiškė,
-pątiare^ iddipų pranešimą W’j paskolin0 First pasikalbėjimas ąų;-BeginuĮy^ko;
savn. odisėją. {National of Chicago-, ^£0! milijOA labai gražiai, bet’jjs savo ,p!anų

BaLFo pirmininkė p. Marija j nų gauta iš Citibank New^Yo'rkė I nepakeitė. Prezidentas pridėjo, 
$3 milijonus ipaskolino Amal-jkad pasikalbėjimas visą laiką 
—j• v—-et-.- Ai.: —| buvęs labai draugingas. Kilo ne- 

‘ ' ' J sutarimai, kai abu išėjb iš Bal-
- h tųjifc-Rumų pasivaikščioti. Begi

nąs prasitarė apie Izraelio sos-' 
'tinę Jeruzalę. Preizdentas tuoj 

' pastebėjo,,, kad JAV Jeruzalės 
Izraeliui nepripažįšta.

i IŠVENGTA LĖKTUVŲ 
i KATASTROFOS FLORIDOJ.’

MIAMI. — Republic- orPilSji-1 
jos lėktuvas DC-9 su 4 įgulos 
nariais ir 80 koleivių antradie
nio rytą pakilo iš Orlando aero
dromo skristi į Fort Lauderdale 

i pilotas pranešė, kad 
1,500 pėdų aukštyje pro jį 15 pė- j

čiadienį, rugsėjo! 9 d. vakarą; . .MIESTAS GAVO PASKOLĄ 
67-toj gatvėj esančiose BALFo 
patalpose šiomis dienomis .iš ru-1 
sų pavergtos Lietuvos ištrūkęs > 
prof. A. Eringis susitiko su Chi-Į 
eae»SSS,natSl0V“S’ kUri«.Lurmistrė Jane Byme gavo si

d SUSLSIEKIMUI

‘ CHICAGO, Ill. — Miesto kon
trolierius Daniel JI Grimm tre-

- čiadiehį pranešė, kad miesto

save, odisėją.

Rudienė įvadiniame žodyje pa
reiškė, kad BALFas esąs arti
mame kontakte su Baltaisiais 
Rūmais, todėl'ir galįs padėti ne
laimėn patekusiems mūsų tau
tiečiams.

Netrukus į salę įžengė inž. An-) šiam .reikalui užtraukti $70 mi-

ir
gainated bankas. Chicagoje. i i

Minimi pinigai padės-išlaikyti.' j 
miesto susisiekimo sistemą CT A , 
visą rugsėjo mėnesį, i Miesto ta
ryba rugsėjo 3 d.--nutarė leisti

tanas Rudis kartu su biologijos 
prof. Eringiu. Jis nepaprastai 
gyvai papasakojo apie rizikingą 
lietuvio mokslininko -pabėgimą 
nuo*" saugojami^ ' mokslininkų, 
vykstančių Į užsienį mokslinio 
tyrinėjimo jikslams. Pačioje' Lie
tuvoje kiekvienas mokslininkas 
įtarinėjamas, sekamas, turi ap
galvoti kiekvieną'ištariamą žodį.

lijonų paskolą, kad užtektų spa 
lio' bei lapkričio mėnesiams.

SADATAS NESIRENGIA 
SKELBTIS ŠACHU

KAIRAS, Egiptas. — Praeitą 
savaitę prezidentas Anwar Sada
tas, pasitaręs su kabineto na- 

. a . I UI U11 IV O
riais, įsakė suimti 1,;>86 egiptie- j pakeliui 

r, , , . :■ i. , -z.-’, - ličius: Kai kuri JAV ir keliu ara-j,Mokslininkai privalo būti laisvi, •, 1 T . , , z.------ *
- ■ -■ ;,by valstybių spauda paskelbė, dli distancijoje praskrido Beaeh-

kad Sadatas rengiasi pasiskelbti craft Baron lėktuvas.

Kyotą daro Federalinė Aviaci
jos Agentūra. Paaiškėjo, kad iš

kad galėtų pareikšti savo abejo
nes ir jas patikrinti, bet mokslo 
įstaigose mokslininkai dabar pri
valo sekti nustatytas dogmas ir 
jas dėstyti studentams. Kiekvie
nas mokslininkas jaučia uždėtą 
sunkią okupanto leteną. . . j chu nepasiskelbs. Jis tvirtina^

ProC Ėringį.. pirniįausia pa- j kad jis rengiasi padėti pagrindus 
Egipto demokratijai. Jis įsakęs 
suimti visus Egipto išdavikus. 
Jis nenorėjo, kad pasinaudojant 
tikėjimo laisve, Egipto moskėse 
būtų ruošiama kdnspiracija 
prieš demokratinę santvarką, 
kaip ji buvo paruošta Irane. Sa
datas mano, kad ilgai užtruks, 
kol Irane bus atstatyta demo
kratija.

šachu ir tikrumoje virs krašto 
diktatoriumi. .

Sadatas ketvirtadienį-paskelbė, streikuoti lėktuvu -trafiko 
kad "jis diktatoriumi nebus ir ša- !kontroHeriai tame. mažame lėk-

sveikino Lietuvoj generaline 
konsule pcTiia Juzė Dabžvar- 
dienė.

Po, įdomaus pranešimo, prof. 
Eringis atsakinėjo į spaudos at 
stovų klausimus, žurnalistas An
tanas Pleškys visą pasikalbėji
mą užsirašė į magnetinę juos
telę. Reikia manyti, kad šiųmis 
duno’mis jis padarys visiems či- 
kagiečiams reportažą apie pasi
kalbėjimą su Eringiu.

Atvykusį profesorių Amerikos 
Lietuvių Tarybos vardu sveikino 
jos pirmininkas Kazys Šidlaus
kas. Mokslininką sveikino ir kiti 
spaudos atstovai. ' A- ,

Vėliau BALFo vaddvybė sve
čius pavaišino. Spaudos atsto
vai pradėjo skirstytis tiktai 
11 vaL vakaro. . - KP.'1

tuve ruošė saugaus skraidymo 
propagandinį filmą. Ėilmas buvo 
rodomas trečiadienį per NBC 
televiziją. ' ' *

— Kuba nori perkelti į JAV 
dar apie 200,000 nepageidauja
mų savo piliečių.

200 MOKYTOJŲ PASODINO 
BELANGĖN

— Libano palestiniečiai sutin
ka nešaudyti į Izraelio teritori- 

I j?, jeifiu Izraelis pažadės ne- 
| bombarduoti palestiniečių po- 
zicijų.

PHILADELPHIA, Pa.— Filą- ten pat, teismo rūmuose, uždarė 
delfijos teisėjas įsakė teisman. 24 valandoms.
atėjusiems 200 mokytojų baigti | Ketvirtadienio rytą teisėjas 
streiką ir tuojau eiti į mokyklas .nuėjo pas mokytojus, juos ge- 
ir pradėti darbą.; Mokytojai iš-^rokai apibarė už tokį užsispyri- 
klausė teisėjo ‘ argumentą, bet mą ir liepė eiti namo ir grįžti 
ten pat atsišąkė. Tada-, teigėjas į darbą, jeigu jie nenorės eiti il- 
at*aakiušiuišdirbti 4 mokytojus' gėsniam laikui į kalėjimą.

KUBIEČIAI PRIEVARTA NORI 
PRIMESTI SAVO VALIĄ

SIŲS DAUGIAU PATARĖJŲ IR TEIKS EKONOMINĘ 
PAGALBĄ DABARTINEI VYRIAUSYBEI

WASHINGTON, D.C. — Sek
retorius Haig pareiškė, kad JAV 
rengiasi siųsti didesnę pagalbą 
dabartinei Salvaddro vyriausy
bei ir karo jėgoms. Dabar pa
aiškėjo, kad Kubos agentai da
lyvauja susirėmimuose su Sal
vadoro karo jėgomis. Valstybės 
departamentas svarsto .priemo 
nes, kuriomis būtų, galima ge
riau padėti legaliai Salvadc’ro 
vyriausybei. . ■■

Trečiadienį Valstybės departa
mentas paruošė spaudai ir užsie
nio atstovams pranešimą apie 
dabartinę padėtį Salvadore ir 
apie JAV teikiamą paramą. Iki 
šio meto Salvadore buvo 50 JAV 
karo patarėjų, ipareiškė Valsty
bės departamento atstovas Dear 
Fischer. JAV taip pat teikė ka
ro medžiagą prieš įsibrovėlius 
kc’vo j autiems -Salvadoro ka- 
riams.- < j ;
' 4 Salvadorą įsibrovusieji ku 
biečiai pradėjo gadinti elektros 
laidus, kelius ir sostinės prie 
miesčiuose žudyti žmonės, tai 
JAV svarsto apie reikalą padi
dinti Amerikos patarėjų «.’:aičii 

iSalvadoro-karo jėgerms. Iki šio
meto nė.jyienąs Amerikos karys 
patarėju nfedalywavo Salvadoro 

/mūsiuę^bėt atrodo, kad pata
rėjų skaičių Teks padidinti, ši" 
klausimas svarstomas Valstybė: 
de^Į^tamente, bet nutarimą olai 
nėra.-.- .''•■■■$;. ■ ■:

Dean Fischer taip pat pareis 
kė JAV nepasitenkinimą Meksi 
kos . Prahcūzijos vyriausjbii.. 
pripaižnti Salva< I ore kovoj ančių 
maištininkų vadovybę ir patari 
mu Salvadoro vyriausybei tarti' 
su maištininkais. Prancūzijos ir 
Meksikos pasiū ly m as n eapgalyo^ 
tas...s41vado'ran prigužėjo gink 
iiidlų’‘įsibroveiių iš įvairių vals 
lybių. Jie žudo nekaltus žmone.- 
Salvadoro kaimuose, miesteliuo
se .kalnuose, uos uose ir Sesti 
nėję, šieis dvi valstybės pataria 
dabartinei Salvadoro vyriausy-

Sekretorius A. Haig. patyręs, 
kad Kubos kariai Salvaddre 
kovoja prieš vietinius karius, 
siūlo saugumo tarybai pa

siųsti didesnę paramą
Salvadoro kariams,

NORI PATIKRINTI KARDI
NOLO CODY FINANSUS

CHICAGO, Ill. _ Federalinio 
teismtf prisiekusieji teisėjai pa
noro patikrinti Chicagos arki
vyskupo John Cody paskutinių 
15 metų finansus.

Manoma, kad kardinolas da»ė 
pinigų St. Louis mieste gyve
nančiai poniai Helen Dolan Wil
son, padėdamas jai įsigyti nar 
mus. Jiedu susipažino jaunystės 
dienomis .ct. Louis mieste.

Prisiekusiųjų teismas pareika
lavo kardinolo asmeniškos ir ar
kivyskupijos bankinės atskaito
mybės, liečiančios paskutinius 
du metu. Kardinolas įsakė viską 
parodyti. Tuos visus reikalus 
tvarko kanceliarijos pareigūnas 
Peter Fc'ote. Kardinolas atsisa
kė asmeniškai-atsakyti.

REDGRAVE VAIDINS PLO 
DOKUMENTINIAME FILME

* BEIRUTAS, Libanas. — Gabi 
artistė Vanessa Redgrave, čia 
atvykusi dalyvauji tarptautinėje 
solidarumo su Libano ir PLO 
žmonėmis konferencijoje, pa
reiškė, kad ji vaidins filme, fi
nansuojamame Palestiniečių'Iš- ■ 
laisvinimo Organizacijos. Filme 
bus rodoma kokios didelės įta
kos .. naciai Vokietijoj e turėjo į 
žydų nacionalizmą 1930 metais.

Artistė Redgrave arabams jau 
trečiąjį filmą vaidina. Kiekvieną 
kartą žydai ją aštriai kritikuoja, 
bet;yra įsitikinusi, kad patys žy
dai yra kalti dėl filosofinių ne
susipratimų ir reiškia savo nusi
statymą už PLO sąjūdį. Rėd- 
gravs-glaudžiai! bendradarbiauja 
su Anglijos kairiasparniais ir at
virai pasisako prirš žydus nacio
nalistus.

— First Chicago bankas davė 
Sovietams 25 milijonų dolerių 
paskolą ir dar numato duoti 
$15 milijonų.

— Ketvirtadieni aukso uncija 
kainavo $148.

bei tartis su įsibrovėliais, nenu
stačius, ką jie atstovauja..

Meksikos ir Prancūzijos nuta
rimu yra pasipiktinusios ir Piė 
ų bei Vidurio Amerikos valsty

bių vyriausybės. Pirmon eilėn 
šalvadore privalo būti sudarytos 
taikos sąlygos, kurių metu būtų 
galima pravesti laisvus, demo
kratinius rinkimus. Išrinkti at
stovai galės sudaryti krašto vy
riausybę. kuri atstovaus Salva- 
Imą. Kol rebus sudarytos lais
vų rinkimų sąlygos, niekas ne
ari teisės kalbėli ir tartis Sal

vadoro vardu. Jokia vyriausybė 
aėra įpareigota tartis su įsibro
vėliais į Salvadorą, gadinančiais 
elektros laidus ir griaunančiais 
tiltus ir kelius. Argentina, Rra- 
zii:ja, Čilė, JAV ir kitos Ameri
kos valstybės nepataria dabarti
nei vyriausybei tartis su įsibro
vusiais kubiečiais ar kitų vals
tybių maištininkais.

*



J. KUZMICKIS

JUOZUI PAUKŠTELIUI MIRUS
Eidamas 83 metu*, liepom 20 _ buvo paskirtas Kėdainių gimna 

d. Lietuvoje mirė buvęs gimna
zijos mokytojas ir produktingas 
rašytojas Juozas Paukštelis.

Oficialiuose nekrologuose jis 
vadinamas “ištikimu savo liau
džiai rašytoju ir sudėtingų tau
tos istorijos lūžio metais” (J. 
Baltušis), “ne kaitą koregavo 
siu savo pasaulėžiūrą ir visuo
menines pozicijas’ (J* Laukai ; 
tis), “ta entingu žodžio meistru. Į 
savo kūriniuose giliai meniškai • “ 
atskleidusiu liaudies gyvenimą*'.

VARGINGAS GYVENIMAS

Gimęs 1899 m. kovo 3 d. Tito-4 
nių k., Linkuvos valse, valstie
čių Ptašinskų šeimoj. Tėvui mi
rus aštuonerius metus ganė žą j 
sis, o kampininkės Beleckienės 
išmokytas skaityti, porą metų 
lankė Linkuvos mokyklą. Po 
karo, ‘‘per žiemą kietai mokęsis”, 
įstojo . į Linkuvos progimnazijos 
ketvirtąją klasę, eidamas dvi
dešimtuosius metus.

Nors buvo neturtingas, daug 
vargo ir skurdžiai gyveno, ta
čiau ligi sovietų okupacijos ne
sižavėjo Markso teorijomis. Prie 
šingai, kaip pats prisipažįsta, gi
mnazijoje pasidavė dešihiajai 
srovei ir paskui ilgai buvo jos 
nesamas.

zijos lietuvių kalbos ir literatu- 
ros mokytoju. Porą metų buvo 
vos gimnazijos direktoriumi.

1946 m. rašytojų d-jos pirm. 
P. Cvirka padėjo jam aisipalai 
duoti nuo mokytojo darbo ir at
siduoti literatūrai. Deja, kaip 
pats prisipažįsta, dvylika Stali
no akmens kulto metų, vadina
moji nekonlliktiškumo teorija”, 
jam buvo ypač nepalankūs: “Pei 
tuos metus, neskaitant vertimų, 
>avo aš labai mažai teparašiau’*.

LITERATI ROS BARUOSE

Mokydamasis Šiaulių gimna
zijoje, uždarbiavo grimuodamas 

' tartistus ir pats išgarsėjo kaip 
režisierius, artistas ir poetas 
Savo kūrinėlius siuntė Vaižgan
tui. Jakštui, Girai. Vaičiūnui. 
Deimančiukų ieškotojas Vaiž
gantas 1920 m. jam atsakė: “Ei
lėse stinga poetinių vaizdų, nors 
griebiamasi formų- Bet drjsi- 
mas siekti jau reiškia talento 
galimybę. Ką gi pakenks ban
džius?”

Nors vargingai gyvendamas 
susirgo tuberkulioze, tačiau 1923 
m. baigė gimnaziją ir įstojo į 
Kauno universiteto teologijos— 
filosofijos fakultetą
studijuoti. Baigęs universitetą.

Juozas Paukštelis, ne maža 
casęs besimokydamas gimnazija 
je, spaudoje pradėjo rodytis 1921 
m. Jo kūrinėliai buvo spausdr 
aami Trimite. Ateityje, vėliau Ži 
dinyje, Nauj. Romuvoje. 1926 
m. iš spaudos išėjo pirmasis 10 
apsakymų rinkinys “Vidurnak
čių baladė”. Jaunam rašytojui, 
lietusiam meilės temas, stigo 
kompozicines patirties, epinio 
šaltumo, gilesnės veikėjų cha
rakteristikos. Tų pačių klaidų 
neišvengė nė “Našlės vaiko” ro
mane, kuriame žymu autobio
grafinis elementas, o taipgi tas 
pats sentimentalumas.

1936 m. buvo išleistas J. Pau
kštelio romanas apie mokytojų 
gyvenimą “Pirmieji metai”. 1958 
m., taikindamasis marksistinei 
kritikai, parengė naują to roma
no laidą, stengdamasis 
socializmo raugu, tačiau 
to kritikams neįtiko.

1939 m. J. Paukštelis
jo “Kaimynų” romanu, kuriame 
’yriškai pavaizdavo Lietuvos kai 
mą, valstiečius ir jų gyvenimą- 
1956 m- mėgino pritaikirLtr ir šį 
romaną naujoms sąlygoms: iš
braukė ne maža religinių vaiz
dų, prikaišioję socialinių moty
vų, tačiau, pasak V. Galinio, dėl 
to nukentėjo lyrizmas. Vis dėl
to, šliedamasis prie marksistinio 
realizmo, laimėjo kritikų sim-
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literat'ūros

atmiešti 
vis bei

išgarsė-

patijas “kaip blavus buržuazinės moji dalis “Jaunystė” kritikų 
buvo rezervuotai sutikta, tačiau 
A Venclovos panegirikos įkvė
pė pradėtą darbą tęsti toliau. 
‘ Netekėk, saulele” knygoje au
torius rizikavo pavaizduoti pir
mąją sovietų ir vokiečių okupa
ciją ir, pagal socialistinį realiz
mą, komunizmo hegemonijoje 
tik gera tematyti. Trečiojoje tri
logijos dalyje “čia mūsų namai-’ 
rašytojas šokosi išgelbėti kolū
kį iš vagiliaujančių bei valstie
čius išnaudojančių pirmininkų 
balos ir savo herojų Bernotą Va
lentą įkurdina visagalio valdovo 
kėdėje. Nuolat savo pasaulėžiū
rą koregavęs rašytojas kolūkio 
realybę aprašo tikrais socialisti
nio realizmo vaizdais:

“•. .Pradžioje visa buvo daro-

Lietuvos gyvenimo vaizduoto
jas, sugebąs atskleisti nemaža 
jo esminių prieštaringumų bei 
negerovių” (Lietuvių literatū
ros istorija, III t., 579 psl.)

Pažėręs eilę daugiausia kaimo 
būties psichologinių apsakymų, 
1971 m. J. Paukštis parengė įdo
mų “Apyniai kvepėjo” rinkini. 
Nuosaikus lyriškas antspalvis, 
geras įsigyvenimas į jam pažįs 
tarnų kaimo žmonių charakterį, 
beveik klasiška kompozicija tuos 
apsakymus įrikiuoja į klasinių 
kūrinių eiles. Galbūt tik pro 
per daug tamsius akinius rašy
tojas žiūrėjo į tikrovę, maginda- 
masis tais pačiais skurdo ir su
dužusi ų - meilių vaizdais. Tačiau 
ten, kur jis rausėsi kaip ir savo
vaikystėje skurdo ir nelaimių ma lyg ant juoko. Tik pagalvo- 
daubose, jautėsi kur kas geriau kit,... ar gali tvarkyti pusantro 

tūkstančio hektarų ūkį buvęs 
siuvėjas, kuris lauko darbų nė iš 
tolo nėra matęs? Arba kitas va
dovas, kuris reta diena, kad ne
būtų girtas? Arba prieš manė 
buvusis — atvažiavo su tuščiu 
portfeliu, po dviejų metų išva
žiavo, septynis sunkvežimius pri 
sikrovęs? Suardė, sunaikino, iš
grobstė. Žmonės dirbti nebeina 
Kaip dirba, jei už metų darbą 
du tris centnerius vikių ar pa
birų ir keletą rublių tegauna?”

“GIRIA, GRAŽINA, ' 
MELUOJA”...

įkvėptas.
EPINĖ TRILOGIJA

Savo literatūrinę kūrybą J. 
Paukštelis pasiryžo apvainikuo
ti epine valstiečių buities trilo
gija, kuri 1969 m. buvo atžymė
ta “respublikine premija”. Pir-

Cold wa J. Paukštelis gražiai pasišaipo 
iš Stalino kulto laikų šūkių (“at
siliekančius muša”), “liaudies 
priešu apšaukimo”, iš laikraščių, 
kurie tik “giria, gražina, meluo
ja”, iš įvairių valdovų, nes “jei 
jau į aukštesnę kėdę katras atsi-
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fecihcft on money 
And then die money came, 

foeae $17,000,000 the

čiūną, V. Mykolaitį-Putiną, A. 
iVenuolį ir A Venclovą.

V. Mykolaitis-Putinas, kurį 
“kankindavę mintys ir dėl gyve
nimo beprasmiškumo, dėl žiau
rybių, kurias jam, kaip ir dau
geliui, tekę matyti ir patirti”, 
1932 m., parašęs “Altorių šešėly” 
I dalį, J. Paukšteliui pasakęs: 
“Bet negi mes kuriame — rašo
me tik tam, kad mus glostytų, 
girtų. Rašome, išsakome tai, vi-

nutylėti”.
Taip buvo anais laisvės laikais, 

kai Lietuva be kitų pagalbos sto 
vėjo ant vis tvirtėjančių kojų: 
Putinas savo principų laikėsi ir 
tada, kai atėjo rūsčios dienos. J. 
Paukštelis savo profesoriaus žo
džius, kaip matome, atsiminė, bet 
rašė, kaip jo “visuomeninė pozi
cija” reikalavo.

PAVERGTOJE LIETUVOJE

sėdame, tada be pagalio niekas 
anyn tegul ir neina”.

Rašytojas leidžia įpykusiai se
nelei net tokį pamoksią pasaky
ti kolūkiečių sueigoje: “Išvartė- 
te visus kryžius pakelėse,... iš
niekinote Dievą, kuriam nuo am 
žiu “šventas Dieve” giedojome, 
jaunimą ištvirkinote. Vakar ma
no sūnaus vaikelis,... dar ma
žas vabalėlis, parėjęs iš mokyk
los, čiupo nuo lango mūkelę, ku
rią man amžinatilsį tėvelis, leis
damas iš namų, buvo dovano
jęs, — ir bloškė į žemę. Čia, gir
di, ne Dievas, bet balvonas. Kas, 
sakau, vaikeli, tau sakė, kad čia 
balvonas? Mokytoja, girdi, sakė, 
kad nėra nei Dievo, nei švento
sios Dvasios... Tai koks iš to vai 
ko išaugs žmogus? Galvijėlis 
išaugs!”

Senutė “naujų vėjų gaudesio 
nebesupranta”, o J. Paukštelis 
patvirtina tai, ką “Lietuvos KB 
Kronika” teberašo, nors už tai 
jų bendradarbiai nuteisiami ka
lėjimu ir įsidėmimu.

Našlės sūnus, pats sunkiai vai 
gęs, turėjo, pasak J. LaukučiOj 
“koreguoti savo pasaulėžiūrą ii 
visuomenines pozicijas”, visa tai 
pateisindamas didele liaudies j ] 
meile...

NEGI KURLAME, 
KAD PAGLOSTYTŲ

1979 m. J. Paukštelis, 
mas 80 metų amžiaus, parengė 
įdomią atsiminimų knygą “Daž
nai atsimenu juos”. Joje vaiz
džiai aprašė Maironį, G. Petke
vičaitę — Bitę, J. Jablonskį, M. 
Pečkauskaitę — Šatrijos Raga
ną, J. Šliūpą, J. Tumą-Vaižgan
tą, S. Nėrį, P. Cvirką, P. Vai-

MIRĖ A. ULPIS
Rugpjūčio 21 d. Lietuvoje mi

rė bibliografas Antanas Ulpis, 
buv. Knygų Rūmų direktorius.

Gimęs 1904 m. vasario 27 d. 
Rygoje, A Ulpis 1923-1940 m. 
dirbo Šiaulių Kultūros b-vės lei
dykloje. Po II karo baigė Lenin
grado bibliotekininkystės insti
tutą ir buvo paskirtas Knygų 
Rūmų Vilniuje direktorium. Jis 
buvo daugelio Knygų Rūmų lei
dinių redaktorius ir parengė 
pats ar kartu su kitais keletą 
reikšmingų bibliografinių dar
bų-

PABRANGS LAIKRAŠČIAI

Gydytoja atsiprašinėjo, sakė, 
kad sanitarės į kolūkius talki
ninkauti išvažiavo...

ATVIRAS LAIŠKAS 
BREŽNEVUI

1981 metų liepos 17-tą TSRS 
Aukščiausios Tarybos Prezidiu
mo Įsaku žymiam rusų rašytojui 
Vladimirui Vojnovičiui buvo 
atimta Tarybų Sąjungos piliety- 

pačią dieną Vojnovičius 
Brežnevui atviru laišku, 
vertimą iš “Russkaja 

(1981. VII. 30) čia patie-

Lapai ir šaknys

kainos nuo 
pakeliamos

Už 7

Dėl infliacijos, Lietuvoje išei
nančių laikraščių 
1982 m. sausio 1 d.
50 nuošimčių.

GANYKLOS
KILOMETRŲ

“Valstiečių laikraštyje” (1981. 
VIII. 20) G. Kulikauskas iš Kli
šių km., Jurbarko rajono, nusis
kundžia:

“Dabar sudaromos palankios 
sąlygos žemės ūkio produktų ga
mybai asmeniniame pagalbinių 
me ūkyje. Tačiau Jurbarko rajo- 
nO'-Dainjų? tarpūkinėj e gyvulin- 
kystės įmonėje, kur dirbu staty
bininku, daug kas taisytina.

Matyt pasitenkinama, kad ūkis 
superka iš gyventojų nupenėtus 
gyvulius ir juos netrukus išveža 
į mėsos kombinatą. .Sutartys ne
sudarytos. Tad ir asmeniniams 
gyvuliams ganyklos, skiriamos 
kartais net už 5—7 kilometrų.

Kalbėti apie našesnį darbą a«- 
j meniniame pagalbiniame ūkyje 

tokiomis sąlygomis sunkoka. O 
ką daryti šiuo atveju pensinin
kams? Juk jiems labai padėtų

atsakė 
kurio 
Mysl” 
kieme:

Ponas Brežnevai, mano veiklą 
Jūs įvertinote nepelnytai aukš
tai. Aš nepakirtau tarybinės val
stybės prestižo. Tarybinė valsty
bė, savo vadovybės pastangų ir 
jūsų asmeninio indėlio dėka, jo
kio prestižo neturi. Tad, po tei
sybei, Jums derėtų atimti pilie
tybę sau pačiam.'

Jūsų įsako aš nepripažįstu ir 
laikau jį ne daugiau nei muilo 
burbulu. Teisiniai jis prieštaraū 
ja Įstatymams, p ’faktiškai aš 
kaip buvau^-šūsų rašytojas bei

būda- sutartys, ūkio parama apsirūpi-

mirties ir netgi pd jos. i

.Būdamas nuosaikūs bptimis- 
tas, neabejoju, jog netolimoje 
ateityje visi Jūsų įsakai, atimah- 
tys mūsų vargšei tėvynei jos kul 
tūrinį turtą, bus panaikinti. Vis
gi manojo optimizmo nepakan
ka tam, kad patikėčiau, jog taip 
greitai bus likviduotas popie
riaus deficitas. Ir maniesiems 
skaitytojams teks atiduoti ma- 
kulatūron po dvidešim kilogra
mų Jūsų veikalų, kad gautų ta
loną vienai knygai apie kareivį 
Čionkiną.

Vladimiras Vojnovičius 
(Iš Eur. Lietuvio)

nant patogesne ganykla, paša
rais”.

TVARKELĖ

Gražią šiltą dieną šešėli ant žemės mesdami 
Medžio lapai šnabždėjo su zefiru; 
Jie gyrės savo tankumu bei žalumu 
Ir jam taip kalbėjo, save aukštai iškeldami:

— “Sakyk tu pats, ar ne tiesa, 
Kad mes esam slėnio pažiba, 
Kad dėka mums medis toks puošnus, vertingas, 
Saulei nepralaidus ir toks didingas? 
Ko jis būt vertas be mūs visų? 
Na, save mes galim pagirti iš tiesų. 
Ar ne mūs vėsus šešėlis visus priglaudžia, 
Kai karščiai siaučia?
Ar ne mes savo grožiu jaunimą šokt pritraukiam? 
Kas vakarą lakštutę mes sulaukiam;
O tu, zefire, mėgsti nuolat mus lankyti”.

— “Ir mums ačiū vertėtų pasakyti”, 
Jiems balsas iš žemės atsiliepė kukliai.

— “Kas drįsta mums kalbėt taip įžūliai? 
Kas jūs tokie, kad kalbate taip grubiai?” 
Lapai medyje pasipiktinę šlamėjo.

— “Mes tie”, lapams iš apačios kalbėjo, 
“Kurie, čia gimę tamsoje, jus maitinam 
Ir per sausras atgaivinam. 
Ar mūsų nepažįstat? 
Mes šaknys medžio, kur jūs gyvenat 
Laimingai'sau klestėkit, 
Tik mūsų skirtumą įsidėmėkit. 
Kas pavasarį užgimsta naujas-lapas, 
0 visus sėlius priglaudžia kapas. v 
Jei šaknys visai išdžius, 
Gamta pribaigs šį medį ir jus

(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psL,
gaunamos Naujienose.
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Z. Baleišienė rašo “Valstiečių 
laikraštyje (1981. VII. 14):

Atėjusi į ligoninę Sakavičienė 
sunerimo: aiškiai blogesnis šian
dien sūnelis Viliukas.. Visą spin
telę apkrovė skanėstais, pasako
jo, kaip šventė atlaidus, kokie 
svečiai buvo... O Viliukas nieko 
neklausinėja, guli toks neramus, 
sutrikęs.

— Pasikelk, vaikeli, truputį, 
pataisysiu aš tau lovelę.

Pakišo ranka po anklode — 
viešpatie, gi šlapioj lovoj vaikas 
guli.

— Mūsų palatoj nianytės nė
ra, — pravirko Viliukas, — tre
čia diena į talkas išvažiuoja. O 
čia nuo mažiukų ateina tokia jau 
na, aš ir gėdijausi basono prašy
ti, laukiau laukiau mūsų nanytės 
ir nebesulaukiau...

— Tai tvarkelė! — šoko Saka
vičienė į koridorių, visą skyrių 
ant kojų sukėlė-

— Sirija tvirtina, kad JAV, 
vetuojamos JT saugumo' tary
bos nutarimą, trukdo Namibi- 
jos nepriklausomybės paskelbi
mui. Jai buvo atsakyta, kad Na
mibija neprivalo išsilaisvinti iš 
P. Afrikos kontrdlės tik tam, kad 
pakliūtų į Sovietų vergiją.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

1 MEET THE CHALLENGE!.

f SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

For constipation 
you’ll call it 

“The Overnight Wonder” 
_ Ever Fed uncomfortable with your laxative? 
Then it s time you tried the gentle medicine they 
call “The Overnight Wonder"

Ft s today s Ex-Lax* and it relieves the discom
forts of constipation by helping restore the body’s 
own natural mythm.lty it tonight You’ll like the 
way you feel In the morning!

or pilk ExLax is “The Overnight
Wondet"
Take on Iv os directed
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ZIGMAS I. GURA

RASPUTINIADA
Dabar toks vardas dažnai pri

taikomas ypatingai įvairių vals- 
fybh] valdančiose sferose pasi
taikančiam paleistuvavimui.

Pirmas tikras Rasputinas bu
vo carų Rusijoj. Jis ten turėjo 
įvairios didelės įtakos, kaip pa
kviestas lengvinti caro sosto 
įpėdinio, ‘ sergančio hemo'filija, 
skausmus, kai daktarai nepajė
gę jam pagelbėti. Tai pasireiškė 
įgimtas ir nesuprantamas, retai 
pasitaikąs organizmo pajėgu
mas hipnozu veikti kilus. Žino
ma, meluota aiškinant ir šiuo 
atveju Dievo suteikiama malcYie 
panašiai, kaip Scientology moks
linėj religijoj irgi taiko pasvei
kimą, remiantis stipriu tikėjimu 
į Dievo pagalbą.

Rasputinas savo hipnozu, pa
liesdamas galvą, sprandą ar 
krūtinę, pajėgdavo sustabdyti 
caro sūnaus kraujavimą. Tokiu 
būdu Rasputinas, pasinaudo'da- 
mas carienės dėkingumu ir pa
lankumu, pavyzdžiui, per ją pa
veikdavo carą priešintis;refor
moms, kas palengvino ir pasku
bino bolševikų įsigalėjimą Rusi
joj, o bolševikų ten atsiradimas 
ir įsitvirtinimas turėjo didžiau
sios įtakos visos žmonijos istori
nei eigai ir likimui, taigi ir Lie
tuvai. Be to, Rasputinas kažko
dėl buvo nusiteikęs , prieš karą 
ir savo įtaka silpnino tautos at
karumą-ir pasipriešinimą ir nu
lemdavo pasirinkimą ministerių. 
Pastebėta, kad jis domėjosi ne 
tik vidaus politika, bet ir karine 
Veikla.
į Kai Grigorijus . Rasputinas, 
tikras jp. vardas Grigorijus, Efi- 
Ąovo sūnus, - Novykas, Sibiro 
mužikas, atvyko į St. Petersbur- 
gą, carienė tuoj patikėjo, kad 
pats Dievas jai siunčia pagalbą, 
išklausęs jos maldas. Tarpininke 
Įfuvo Ona Tariįejeva, ištekėjusi 
už karininko Vynebovo. Jos san
tykiai su. Rasputinu tuoj nulė- 
kė jos santuokos galą. Prasidė
jo paleistuvavimo ir girtuoklia
vimo orgijos, lemiančios kartu 
cąro ir carienės gyvenimą ir vi
gą politinę kryptį. Ypatingai 
E didžiojo karo metu tai panau
dodavo diskredituoti carienę 
kaip vokietę, ir jos atsidavimą 
Rasputihui, kas sukėlė visos 
tautos didžiausią panieką ir ne
apykantą.
vį: Valstybės Dūma, kunigaikš- 
čiai ir generolai pagaliau nu
sprendė, kad būtinai reikia lik
viduoti Rasputina. Net Pūriške- 
ylčius, Valstybės Dūmos atsto
vas ir didžiausias monarchistas, 
pareiškė: “Šis nešvarus mužikas 
tiėturi toliau valdyti Rusij’os”. 
Kunigaikštis JusupOvas entu-
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ziastingai Puriškevičiui pritarė, 
ir sutiko Rasputiną nužudyti, i 
Sąmokslininkai dar prisidėjo 
daktaras Lazovertas ir jaunas 
didysis kunigaikštis Dmilrijus, 
Nikalojaus II pusbrolis. Raspu
tino mėgiamus pyragaičius ap
nuodijo stipriais nuodais, kurių 
pakaktų nužudyti keletą žmonių.

Deja, Rasputinas, suvalgęs du 
apnuodytus pyragaičius ir išgė- 
ręs* Madeiros vyno su nuodais, 

.vienok jo organizmas buvo ne
paveiktas nuodų, nes, esą, jis 
nujautęs, kad taip gali atsitikti 
ir, esą, nuodais užgrūdino iš 
anksto organizmą. Teko dar ke
istą šūvių paleisti ir tik po to 
jis.'-susmuko'. Kai greta gatvėj 
buvęs policininkas, išgirdęs šū
vį, atbėgo ir teiravosi, kas atsi
tiko, jam atsakė, jog šuo tapo 
nušautas. Tuomet Rasputino kū
ną paskandino Nevoie.

Rasputinas pasižymėjo ne Į SOVIETAI VISU SMARKUMU RUSINA 
hipndzu, bet ir nujautimu. Kai j 
premjeras Stolypinas, atsižvelg-J 
damas į tautos nuotaikas, drįso j 
Rasputiną pašalinti iš St. Peters- i 
burgo, Rasputinas buvo išvykęs 
net į Jeruzalemą ir kitas šventas 
vietas aplankyti. Už kiek laiko 
Nikalojus II su Stohpinu ir mi- 
nisteriu Kokovcovu apsilankė 
.Kijeve vieno’ paminklo atidengi
mo iškilmių proga. Stolypinui 
važiuojant ir Rasputinui pripuo- j lizmą, vadinant jį dar ir buržua- 
lamai būnant gatvėj, Rasputinas Į žinių. Pasirodo, kad sovietinių 
pradėjo rėkti: “Mirtis lydi Sto
lypina ir važiuoja greta jo”. Ir 
iš tikro, sekančią naktį Kijevo 
operos rūmuose pirmose eilėse 
jaunas vyras dviem šūviais jį

ii Ji

LIETUVA IS KITAS RESPUBLIKAS
PASAKOJA NESENTAI PASITRAUKĘS Iš LIETUVOS

Dabartinės Lietuvos spaudoje' 
su žiburiu nerasime tokiu žo
džių kaip “Šovinistinis rusiškas 
nacionalizmas”, ar aplamai “ca
riškas nacionalizmas”, tačiau tū
kstančiai knygų ir brošiūrų iš
leistą prieš lietuviškąjį nacicna-

požiūriu rusiškas nacinalizmas 
negalįs būti šovinistiniu; tačiau 
lietuviškasis — taip! Kaip gi 
yra ištikrųjų? Pažiūrėkimę^kajp 
“vagies kepurė dega^ /Įvilįtęl- 

nužudė^ Liko neaišku, ar tai at-'į kime tik į keletą momentų-fak- 
liko revoliucionierių partijos ar ka’P. rusiskasj komunistinis 
reakcininkų sąmokslu, nes ir imperializmas, prisidengęs tary- 
vienu ir kitų jis buvo neken- j hinio broliškojo iiiternacionaliz- 
čiamas i mo vėliava ir šūkjaisį rusina vi-

Be to, savo laiku Rasputinas] 535 užgrobtas tarytas nuo’. Baltį
buvo parašęs pranašingą laišką, 
turėdamas galvoj Nikaldjų II,- 
šia prasme: “Aš jaučiu, kad ne
sulauksiu Naujųjų Metų. Todėl' 
norėčiau pareikšti, kad jei mane 
nužudys eilinis asmuo, Pvusijos 
carui nereiks baugintis... Bet jei 
tai atliks iš caro giminės, tai nei 
vienas iš visų caro giminės ne- j 
liks gyvas ilgiau dvejų metų. Jie 
visi liks nužudyti rusų žmonių”.

Dar jis išpranašavo, kad jis 
bus sudegintas ir pelenai išbars
tyti ir vėjo išnešioti visur. Irgi 
tai taip ir atsitiko. Kai jau ca
ras Nikalo’jus II buvo sargybos 
priežiūroj, tuoj pat kareiviai iš
draskė Rasputino mauzoliejų, ir. 
kūną apipylė gazolinu ir pade
gė, o pelenus išbarstė.

“NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

jos iki Vladivostoko, nuo Vor
kutos iki KaukazĮy). — jų riafpė 
ir mūsų tautą.

Lietuva, šimtmečiais atlaikiusi 
kryžiuočių puolimą iš vakarų, 
o taip pat ir lenkų kalbos skver
bimąsi, ginasi šiandie nuo rusiš
ko imperializmo, einančio su rau 

Į dona pjautuvo ir kūjo vėliava 
* okupuota Nemuno krašto teri

torija dviem kryptimis — iš 
Maskvos ir iš buvusios Kara
liaučiaus srities, Rytprūsių. Tiks< 
las — sunaikinti lietuvių kalbą- 
pakeisti lietuvių širdis ir pro
tus, kad po kiek laiko ant Ne
muno kranto teliktų tik kryžius 
su užrašu: “Čia gyveno lietu
viai!”.

Niekad lietuvių istorijoje ne 
buvo tiek daug pajėgių tautie
čių rusinimo pasipriešinimui.

čia ma- 
pailsėti,

Bet niekad istorijoje ne\uvo ir 
tokios baisios situacijos, rusis; 
ko puolimo — plačiai organizuo 
to, rafinuoto, apsiginklavusio 
šiuolaikinėmis XX amgiaus te
chnikos priemonėmis, ‘i ' ? 4

Štai kėli būdingi rusinimo mo
mentai iš daugelio.

Ryškus rusų tautybės gyven
tojų iš Rusijos Federatyvinės p riškiai grįžta atgal į Rusiją, tai 
respublikos skverbimasis į Lie-' savo butus, kaip taisyklė, per-respublikos skverbimasis i Lie-- 
-tuvą, į-Lietuvos . ekonominius 
-centrus, prisidengiant “nepamai ' 
nomų” -, specialistų titulais,' ar 
“tautų draugystės” skraiste. Pa
minėtina šios stambesnės gamy
bos ar įmonės: atominė elektri- 
nė Ignalinos krašte prie Visagi-' 
no ežero, Mažeikių'naftos pėr-" 
dirbimo gamykla, Pakuonio-Kai-* 
šiadorių akumuliacinė hidroe
lektrinė,..Elektrėftų VRES-,7 Aly
taus medvilnės' kombinatas; Klaį 
pėdos laivų, statykla, Vilniaus ku 
ro aparatūros ' gamykla, Kauno 
dirbtinio pluošto gamykla. Ute
nos': trikotažo fabrikas, Jonavos 
azotinių trąšų' gamykla, Kėdai
nių chemijos kombinatas ir kt.

Nepaprastai didelis rusų ant 
plūdis į Lietuvos kurortus: Pa
langą, Druskininkus, Birštoną, o 
vasaros metu ištisai nenutrūks
tantis “turistų” ir “svečių” sriau 
tas į šiaurės rytų Lietuvos mies 
tus ir kaimus, ypač Zarasus. Pa
langoje veikia TSRS dailininkų 
namai, Vanagupėje itisas kom
pleksas vyriausybinių poilsio 
namų, Neringoje, Preiloje ple
čiama Maskvos “Žinijos” drau-

laikomi

tyboms vartojama rusų kalba,1 
nes ja kalbėjo Leninas! Niekas 
neišdrįsta paklausti ir pasitei- 

! rauti, kodėl ne vokiškai, nes 
: Marksas ir Engelsas tai vokiš- 
; kai kalbėjo, atrodytų — vokie- 
i čių kalba turėtų pirmenybę?! 
i. Nėra ir čia logikos!.. .

Lietuvos gelžinkeliai — tipiš
kai rusiški. Užrašai geležinkelių 
stotyse išimtinai rusiški, bilietai 
pirkti Lietuvoje, nors ir priemies 
tiniams traukiniams — rusiški.

Daugelyje viešojo naudojimo 
patalpų — kaip pav. geležinke
lio stotyse, autobusų laukimo 
salese, valgyklose, restoranuose, 
kavinėse, valstybinėse įstaigose 
— dažnai kabo rusiškas, tipinis 
visai Rusijai paveikslas, kuria
me pavaizduoti trys raiti rusų 
bajorai-kariai: vienas su kardu, 
kitas su kuoka, o trečias su lan
ku ir strėlėmis — visi pilnoj ru
siško stiliaus uniformoje iš se
nų laikų. Tose vietose nepama
tysi nė vieno mūsų Lietuvos ku
nigaikščio paveikslo, ?,

Civilinės gynybos kursams 
pravesti, kursų vadovais kvie
čiami atsarginiai rusų karinin
kai: kapitonai ir majorai, kurie 
kursus, veda tik rusų kalba.

Pastaruoju metu, valstybi
nėms šventėms pažymėti, išlei' 
džiami plakatai ir lozungai, kaip

gijos poilsiavietė ir t. t. Druski
ninkai tapo beveik rusišku mies
tu. Visur tegirdėti rusų kalba, i 
Lietuvos gyventojams 
žai telieka galimybių 
pasigydyti.

Lietuvos teritorijoje
sovietu kariuomenės daliniai tei
kia dideles, privilegijas savo ka- pav. spalio revoliucijai ar gegu- 
reiviams ir karininkams. Rasi- Į žės pirmąjai—viskas’ yra spaųs- 
■baigus kariškių tarnybos laikui,! dinama rusų kalba, labai retai 
jie turi teisę pasilikti gyventi kur lietuviškas

respublika, su prezidentu Ci- 
kovskiu ir komisarų tarybos pir 
mininku Vincu Kapsuku-Micke- 
vičium priešaky, iš kelių Balta
rusijos ir Lietuvos gubernijų su 
7 milijonais žmonių.

Iškreipiama, suluošinama Lie
tuvos istorija. Svarbiausi Lietu
vos praeities momentai pavaiz
duojami taip, lyg žiūrėtume:iš 
Maskvos Kremliaus sienų, kla
sių kovos ir kt. subankrutavu
sios komunistinės ideologijos at
žvilgiu. Visur nepaprastai dirb
tinai, perdėtai, tyčia iškelliami 
rusų nuopelnai, daromi sąmo
ningi reveransai “Didžiajai Rusų 
Tautai”, Petrui Didžiajam, Eke- 
terinai ir t.t. Ryškiausias pavyz
dys: Žalgirio mūšiui toną davė 
ir jo eigą nulėmj, girdi; rusai — 
Smolensko pulkai. Gal jie ir kie
tai kovojo, bet ką gi tačiau jie ki 
tą galėjo daryti Vytauto val
džioje?! i

Fizikos, chemijos, biologijos 
geografijos vadovėliuose —skir
tuose Lietuvos vidurinėms ir 
aukštesniosioms mokykloms ■— 
pagrindini vaidmenį perdėtai 
turi mokslininkai su rusiškomis 
pavardėmis: jie visur pirmieji 
išradėjau pirmieji pionieriai, mo
kslininkai —netgi ir keliaūtojai- 
tyrinėtojai. Kitų tautybių be
veik ten nėra-

(Bus daugiau)

Lietuvos teritorijoj su šeimo
mis, savo butuose. Jei kurie ka^

;uzra$as.
Kelių paskutiniųjų metų lai

kotarpyje, buvo jau’ labai ryš
kiai pastebėta, kad ' Vilniaus, 
Kauno ir kt- miestų centriniuo-

— Precinkto’ kapitonas Ron
ald Rodnig prisipažino, kad rin
kimų. metu suklastojęs kelis bal
sus, todėl gavo 30 mėnesių.

leidžia savo giminėms iš “pla-jj se knygynuose nepaprastai pa- 
I did/ain riicii VoTko naro 11 lrr»xr_didėjo rusų kalba parašytų kny

gų skaičius. Rusų kalba knygų 
lentynų skyriai plečiasi, rusiškų 
knygų antplūdis vis didėja. Sa
vaime aišku — lietuvių kalba 
traukiasi. Dingo ’ “Lituanistinė 
biblioteka” ir kiti lietuviu klasi
kų leidiniai. Jų ir su’žiburiu ne
berasi. >

nusų setmos reiKatauja naujų| Valstybinė leidykla vis dau- 
rusiskų: raku darželių-lopšelių,. -au špausdina vokus ir atviru.- 
yidųtmių - ^mokyklų, muzikos;
mokyklų.’Į tokias mokyklas mo
kytojais, auklėtojais ir direkto-f 
riais kviečiami rusai — lietu
viams nėra ko ten veikti!... į

Iš Vilniaus, Lietuvos sostinės, 
beveik visų ministerijų raštai 
siunčiami rusų kalba. Dvi lietu
viškos žinybos, įstaigos, susiras

čiosįos tėvynės”. Didžiulis pro-I 
centas naujai pastatytų gyvenai 
mų namų tenka kariškiams. Be 
to, jie gauna specialias lėšas sta
tydintis naujus daugiaukščius 
gyvenamus namus pačiose ge
riausiose’ir gražiausiose mūsų, 
miestų vietose — Vilniuje, Kau
pe, Šiauliuose,. Alytuje ir kitur. 
Rusų šeimos reikalauja naujų.

tes su rįsiškąis užrašais apie Lie
tuvos kurortus, Lietuvos pamin
klus, netgi Lietuvos vietoves ir 
gamtą. ■

Kažkodėl vis dažniau pastebi 
ma tendencija mūsų tautą dau
giau rišti su Baltarusija. Tai čia 
ir socialistinis lenktyniavimas su 
ja, ir : specialistų pasikeitimas, 

šinėja rusiškai. Pilna čia viso- patirtimi. Ne su latviais — bet 
past su baltarusaisl Ir vėl iškyla prieš 

tanovlenijų”, “instrukcijų” rusų akis 1918-19 įvykiai, kai Lenino
kių “prikaz’ų”, “ukaz’ų”, u\

kalba. Statybose dominuoja ru
sų kalba, keikiasi žmonės rusiš
kai, ruošiami žiniaraščiai, pasky
ros, tabeliai ir aktai rusiškai, vi
sur naudoj amos blankos, paruoš
tos rusų kalba.. Komunizmo sta-

nurodymu buvo sudaryta Lit- 
Bei SSR, Lietuvos-Belarusijos
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENŽ

J 2608 West 69th St, Chicago, EL 60629 ♦ Tel. 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

V. YALANTINAS

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

• tC rftP TINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAT SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEIT
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 S2?

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATORA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, 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. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tan« 
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 pus]., kainuoja ?2.

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

• LIETU V IfiKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJansko 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 post knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

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

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupral- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jaš in sk a knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų ir poe
zija. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ?6.

'• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 p«L knygoje yr* 40 sąmojingų novelių. Kaina F2.

Knygo* gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IE BOCOS. Užsakant pridėti dolerį pmrfxutimo Hlaidoma,

3 — Naujienos, Chicago, 8, EL Friday, September 11, 1981
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Reagano administracijos galvosūkiai
Iš daugelio metų patirties žinoma, kad rinkiminiai 

pažadai, ar net siūlomi esminiai pakeitimai vidaus ir už
sienio politikoje, ne visuomet Įvykdomi. Tai Įvyksta ne 
dėl bogos valios su tikslu apgauti rinkėjus, bet dėl klai
dingų ideologinių teorijų, netikslingų prielaidų, ar tiesiog 
dėl nenumatytų Įvykių, kurie iš pagrindų pakeičia anks
tyvesnius apskaičiavimus.

Prezidentas Reaganas buvo išrinktas didele rinkėjų 
balsų dauguma, nes Įtikino, amerikiečius, kad reikia sku
biai apsiginkluoti ir pastoti kelią Sovietų plintančiam 
imperializmui visame pasaulyje, ir atstatyti krašto ūki 
ant tvirtų pagrindų. Ronald Reaganas per rinkimus ža
dėjo sumažinti valstybinius pajamų mokesčius iki 30%, 
subalansuoti biudžetą iki 1984 metų bei tuo pačiu laiku 
išvystyti milžinišką apsiginklavimo programą, kuriai tu
rėjo būti išleista per penkerius metus 1.3 trilijono do
leriu suma. V

Reagano administracijos drąsi, bet drauge ir neįtikė
tina, programa sulaukė pradžioje entuziastišką ameri
kiečių daugumos pritarimą, nuo kurio neatsiliko spauda 
ir Kongresas, nes Amerika ir visas laisvasis pasaulis yra 
pastatyti prieš Sovietų veržimąsi į visus žemynus ir prieš 
ūkinius negalavimus krašte.

Negalima buvo pasitenkinti pusiau-priemonėmis. 
kaip tai būta prie ankstyvesnių administracijų, bet rei
kėjo imtis drąsios iniciatyvos ir rizikos užbrėžtiems tiks
lams pasiekti. Tam tikslui biudžeto direktorius David A. 
Stockman paruošė taip vadinamą Supply-Side teoriją, pa
gal kurią reikėjo drastiškai sumažinti valstybinius mo
kesčius. Valstybė iki šiol mokesčiais išimdavo iš krašto 
apyvartos milžiniškas sumas pinigų, kurių nelikdavo pa
kankamai naujoms investicijoms į įvairias ūkio šakas, 
nuo ko nukentėjo spartesnis pramonės augimas. Atpa
laiduotos nuo mokesčių sumos, pagal Stockmano Supply- 
Side teoriją, turėtų sugrįžti Į viso krašto ūki, kuris spar
čiai pagyvėjęs atneštų valstybei žymiai didesnius mokes
čius, iš kurių būtų finansuojamas apsiginklavimas ir dar 
liktų perteklius biudžetui subalansuoti.

Nežiūrint, kad Reagano administracijai

savo programą pravesti Senate ir Atstovų Rūmuose bei 
prezidento parašu patvirtinti valstybės įstatymu, tačiau 
krašto gyvenimas nepakluso Supply-Side teorijai. Vos 
priėmus įstatymą, pradėjo smarkiai kristi akcijos, kurios 
per paskutinį pusmetį prarado 125 punktus. Valstybė, 
norėdama gauti daugiau pinigų deficitui dengti ir apsi
ginklavimui finansuoti, ėmė leisti aukštais nuošimčiais 
vertybės lakštus, kurie pardavinėjami per, taip vadina
mas, money market institucijas, mokant už indėlius 
14-15% Į metus. Taupytojai ėmė masiniai išimti savo 
turėtas santaupas iš taupymo ir skolinimo bendrovių ar 
bankų ir nešti savo pinigus į money market institucijas.

Tokia padėtis sukėlė nerimą finansinių institucijų ir 
pramonininkų tarpe, nes valstybė savo deficitams dengti 
ir apsiginklavimo reikalams išima iš apyvartos kapitalus, 
kurie būtini krašto ūkio pagyvinimui. Ypač sunkioje pa
dėtyje atsidūrė taupymo ir skolinimo bendrovės, kurios 
pagal Įstatymą negali kelti nuošimčių už įdėtus indėlius, 
bet šios institucijos plačiai finansavo namų statybą ir 
pirkimą, nekalbant apie mažesnius objektus. Pagal ži
novų tvirtinimus, jei taupymo ir skolinimo bendrovės 
nesulauks iš Kongreso ar Reagano administracijos sku
bios pagalbos, joms gresia masiniai bankrotai, kurių ne
įstengs padengti net valstybinė apdrauda.

Tuo pačiu laiku Federalinis Rezervų bankas pakėlė 
aukštus nuošimčius už teikiamas paskolas privatiems 
bankams, kad sustabdžius Įsibėgėjusią infliaciją. Inflia
cija šiais metais kiek sumažėjo, palyginus su praeitais 
metais, bet aukšti nuošimčiai už kreditą piauna ypač 
smulkesnius pramonininkus, prekybininkus, ūkininkus ir 
eilinius pirkėjus. Pasėkoje produkcijos rodikliai pasku
tiniais mėnesiais ėmė kristi žemyn. Su produkcijos kri
timu mažėja mokesčiai ir didėja bedarbių eilės, kuriems 
reikia mokėti pašalpas. Vietoj numatyto 42 bilijonų dole
rių deficito šiems metams, laukiama 60 bilijonų dolerių 
ar daugiau.

Vienu žodžiu, dar nepradėjus veikti Supply-Side teo
rijai, gyvenimo tikrovė privertė, Reagano administraciją 
peržiūrėti savo programas ir tikslus. Paskutiniais prane
šimais administracija, neišskyrus paties Dovydo Stock
mano, jau kalba apie tolimesnius biudžeto apkarpymus, 
kurie paliestų ne vien socialinės globos sektorių, bet ir 
apsiginklavimą. Kalbama apie 100.000 valdininkų atlei
dimą, žymų pensijų sumažinimą ir t.t.

Pasirodo, Reagano administracijos planai atsimušė 
į kitą realybę, kuri privertė ieškoti .naujų sprendimų, 
kurie pasireikš vidaus ir užsienio politikoje. Drastiškai 
mažinant socialines programas, galima sulaukti neramu
mų krašte, kurie riaušėmis, miestų deginimais, plėšimais

M. ŠILEIKIS SIUVĖJAS

APOLINARAS ŠALČIUS

OKUPANTO AGENTŲ VILNIUJE 
PARUOŠTA KNYGA

Draugo, redaktoriai sukėlė mū
sų išeivijos visuomenėje didi pa
sipiktinimą, kar jie rugpiūčiū 
mėn. 31 dieną paskelbė reklami
nį skelbimą knygos “Kai prisė
do velnias”. Ji būva - Vilniuje 
agentų paruošta ir ten atspaus
dinta. Tai knyga, kurioje bjau
riausiai apžmeižti ne tik mūsų 
dvasininkai, bet ir visa eilė mū
sų žymių visuomeninkų ir gar
bingu prof esi onadų-

Į
Šios knygos atsiradimo istori

ja yra tokia: Viena naujosios 
ateivi jos lietuvė, gyvenanti Chi
cagoje, Marquette Parke, nuve-

nužymėjo 1960 metus, arba dabar pasikartoja Anglijoje. ,žė Vilniun daugiau negu 500 pus ----
Apkarpant žymiai apsiginklavimo programą, Ame-'.]Os pačios 

rikos pasaulinė politika irgi turėtų atitinkamai keistis, 
atsisakant nuo griežtos politikos prieš Sovietų ekspan
siją bei daugiau prisiderinant prie Vakarų Europos pa
geidavimų vesti derybas su Sovietais ginklavimui ap
riboti.

Šitie momentai jau atspindi Valstybės sekretoriaus 
A. Haig pasisakymuose, kuriuose jau nesigirdi griežto 
tono Sovietų adresu ir skamba diplomatinis nuosaiku
mas, skiriamas Vakarų Europos demokratijoms, Japo
nijai ir arabų pasauliui, kurie norėtų išvengti ginklavi
mosi lenktynių ir išlaikytų detentės politiką.

Tačiau iš kitos pusės, gynybos sekretorius C. Wein
berger ir svarbiausiai pats prezidentas Reaganas savo 

pasisekė pareiškimuose bei veiksmuose ir toliau laikosi griežtos

lapių prirašytų šmeižtų, neva t 
> “atsiminimų”, juos 

įteikė enkavedistams. O šie, jos 
“raštais” pasinaudoję, paruošė 
aukščiau paminėtu vardu kny
gą. Viršelyje atspausdino auto
rės vardą ir pavardę ir jį dar 
papuošė “Lithuanian Plaza” žen
klu.

Kiekvienas sąmoningas lietu

vis žino, kad okupanto sufabri
kuoti šmeižtai turi tikslą sunie
kinti mūsų aktyviuosius veikė
jus, kovotojus dėl pavergtosios 
Lietuvos laisvės; žino, kad to-, 
kio purvino šlamšto neverta im
ti į rankas ir jas sutepti. Mūsų 
spauda, išskyrus komunistinę, 
tokio purvino šamšto ir nerek
lamuoja. Deja, šį kartą jį ėmėsi 
reklamuoti Draugas. Todėl to 
nutylėti negalima. Ne tik dėl 
to, kad šiai šmeižtų knygai pa
ruošti patarnavo. savo “atsimi
nimais” Chicagoje gyvenanti lie 
tuvė, bet ir dėl to, kad Draugo 
redaktoriai atspausdino šios kny 
gos reklaminį sketlbimą ir dar 
jį papuošė “autorės” Petronėlės 
Kazlauskienės veido nuotrauka. 
Tat nestebėtina, kad šios knygos 

| Drauge rėkdama mūsų išeivijos 
visuomenėje ir sukėlė ypatingą 
pasipiktinimą Draugo redakto
riais.

TAI PIRMAS TOKS 
NIEKŠINGAS DARBAS

linijos, kuri jau yra'davusi teigiamus rezultatus. Prezi
dentas Reaganas nemano atsisakyti nuo savo pagrindi
nės politikos Sovietų ekspansijai sustabdyti, nors tam 
tikslui reikėtų Įvesti krašte didesnių apribojimų krašto 
gerbūviui pasiekti.

LIETUVOS SOVIETIZACIJA 
1940-1941 m. '

(Tęsinvsl

Tad kieno dispozicijoje yra tarybos, to dispozici
joje yra ir Šie išvestiniai valdžios organai. Ir to
kiu būdu vis avalstybės valdžia, tiek Sąjungoje, 
tiek respublikose, per Stalino konstitucijos 126 
str. ir 141 str. patenka Į kompartijos rankas. Ir 
šiam valstybės valdžios ir kompartijos simbiozui, 
kuriame kompartijai tenka vadovaująs vaidmuo, 
surasta net tam tikra didinga formulė. Kai Sovie
tuose kalbama arba rašoma apie kuriuos valdžios 
žygius arba sumanymus, tai išsitariama: “Par
tija ir vyriausybė”. “Partija” sakoma pirmoje 
vietoje. “Vyriausybė” — antroje: jos abi drauge, 
partija esanti priešakyje, sudaro Sovietų valdžios 
tikrenybę.

Daugiau mes Sovietų konstitucijos neanali
zuosime. šio rašinio reikalams užtenka to, ką esa
me sužinoję. Dabar jau galime padaryti išvadą 
ir atsakyti į klausimą, ar Lietuva išlaikė ir kiek 
išlaikė savo “valstybingumo”, būdama įjungta Į 
Sovietų Sąjungą. Mes tai ir padarysime.

v*'? mateme, kad Lietuvos įjungimas J So
vietų Sąjt. ga sekė ne iš tam tikros jos pačios 
socialinių jėgų santykiavimo evoliucijos, bet iš 
svetimos valstyb e pajėgų spaudimo, prieš kurį 
Lietuva atsispirti ir paveikti nepajėgė, būdama

Be to, reikia .pabrėžti dar ir 
tai, kad šios lietuvės iš Amen- 

I kos šmeižtų nuvežimas ir jų įtei- 
Į kimus kegebistams yra pirmas 
| toks nešverus, tiesiog pasibaisė- 
I tinas, darbas mūsų išeivijos gy- 
i venime. Šios knygos įvadas ir 
j jos užsklanda parašyta bevar- 
! džio lietuvio kegebisto. O visas 
j knygos turinys paruostas, pasi- 
| naudojant minėtos Petronėlės 
į Kazlauskienės “rankraščiais”.

KNYGOS TURINYS VIEN 
TIK ŠMEIŽTAI

Šmeižtai pirmiausia skirti su
niekinti mirusį kun. B. Sugin* 
tą, o kartu su juo ir ištisai eilei 
dvasininkų, žymiųjų profesiona- 
lų, bei visuomenės veikė'ų. Mi
nėta , “autorė” pirmiausia kiek 
beįmanydama suniekina ir apž- 
meižia sulaukusį gilios senat
vės, ir jo galvosenai sumenkė
jus mirusį kunigą. Surinkusi jo 
dienaraščius ir jo asmeniškus 
laiškus, nuvežusi Vilniun ir įtei
kusi kegebistams, kurie, tokia 
“medžiaga” ir jos “atsiminimais” 
oasinaudoję, biauriai sudergia B. 
Sugintą ir jį pristato, kaip di
džiausią garbėtrošką, bandantį 
už pinigus nusipirkti Romoje 
orelatūrą. Tai va, koks buvo ti
krumoje tas “Tautos vaidyla”. 
Bet tai dar ne viskas. Minėta 
Petronėlė Kazlauskienė nuvežė 
ir jos pačios, prirašytų šmeižtų 
apie mūsų žymius visuomenės 
veikėjus. Tat, toje knygoje skai
tome: apžmeižtą vyskupą, prela
tą, kanauninką, visuomenės vei
kėjus patriotus, redaktorių lei
dėją, advokatą, gydytojus, mo-

gėlf kitųj’ } -- : ’
Knygpje. yra ne tik suniekin

tas kun. B. Sugintas,' iškeliant 
viešumon jo senatvėje pasaky-. 
tus ar parašytus kliedėjimus, 
net jo neva nemoralų gyveni
mą. Bet ir jo draugai pristato
mi kaip velniai ar kaip kvalifi
kuoti ,aferistai. , 5

ATRODO PAGRINDINIS 
MOTYVAS ŠIOS KNYGOS 
“AUTORĖS” TAI NERAMI 

SĄŽINĖ

Iš viso atrodo, kad šios kny
gos atsiradimo motyvas yra au- 
torės nerami sąžinė dėl kun. B. 
Suginto pinigų. Kas šioje kny
goje ypač būdinga, tai jos pri
mygtinas teisinamasis, kad ji esan 
ti sąžininga ir kad ji kunigo pi
nigų neėmusi, nors tam buvo 
palankios sąlygos, ypač kai jo 
atmintis susilpnėjo, kai jis daž
nai juos kambaryje ant grindų 
išbarstydavo. Tačiau ji pikčiau
siu įžulumu puola visus tuos, 
kurie, jos manymu, norėję iš ku
nigo (išvilioti pinigus ar dėjo. 
pastangas, kad jis jiems para
šytų palikimo testamentą.

(Būs daugiau)

tų pajėgų pavergta. Visi jos vardu vadinamos tiek tatai visuomet yra tos pačios vienos kompar- “suverenumą”, apie jų “teises”, “kompetencijas” 
tijos dispozicijoje. Ta pati kompartija, kuri visoje ijr “laisvę”, nes tas, kas nėra gyvas, niekuomet 

šiais atributais pasinaudoti negali. Vienintelis gi 
gyvas ir realus Sovietuose konstitucinis valdžios 
laikytojas yra kompartija. Jeigu “respublika” už
tikrina Sąjungai tam tikrą sąjungos kompeten
ciją, jeigu “respublika” gali laisvai išeiti iš Są

jungos ir t.t, tai iš tikrųjų visa tai yra ne res- 
Į publikos, bet tiktai kompartijos galioje, kuri pa- 
j norėjusi galėtų tai padaryti arba nepadaryti, arba 
padalyti taip, kaip jai vienai patinka.

Apskritai, yra įdomus pavyzdys konstituci
jos, Į kurią įterpti tokie vieni kitiems prieštarau
ją nuostatai, kurių vieni paveikia visišką atrofiją 
kitų. Sąjungos konstitucijos 126 ir 141 str. str. — 
tai sui generis gegutės kiaušiniai, padėti į kito

“Liaudies vyriausybės” sudarymo ir pačios “Liau
dies vyriausybės” bei “Liaudies seimo” aktai, ku
riais šis Įjungimas buvo atliktas, buvo svetimos 
valstybės valdžios inscenizuoti, tačiau ar, Įjungus 
Lietuvą, kas nors iš jos valstybingumo beliko? 
Išžiūrėję formaliąją santykio konstrukciją, mes 
pradžioje, ypač kiek ši konstrukcija yra formu
luojama pačios, kaip sąjunginės respublikos So
vietuose, konstitucijos, radoma, kad joje iš tikrų
jų yra tam tikrų konfederacinių laisvo santykio 
žymių, jei jos nebūtų arba paneigtos kitų, ypač 
pačios Sąjungos konstitucijos nuostatų, arba kitų 
sovietinių konstitucinių institucijų paraližiuoja- 
mos ar sterilizuojamos, savaime gal ir kiek pa
teisinančių jųjų tariamąjį “suverenumą”, kurį 
Sąjungos konstitucija mini ir kuris jų valstybin
gumo branduolį galėtų Sov. Sąjungoje išlaikyti.

Tačiau tai, kas mums paaiškėjo iš tų kons
titucinių nuostatų (Sąjungos konstitucijos 126 str. 
ir 141 str.), kurie organizuoja kompartijos val
dančiąją prerogatyvą ir visą visuomenę bei vals
tybę paveda jos dispozicija, bet kuria respublikų 
ne tiktai valstybingumą, bet ir autonomiją So
vietų valstybėje griauna ir palaidoja. Vienintelis 
monopolinis sovietinės valdžios veikėjas, tikras 
valdovas, kurio absoliutinė galia reiškiasi visais 
ir visų valdžios organų aktais tiek Sąjungos, tiek 
respublikų ir smulkesnių dalinių — yra kompar
tija. Jeigu kas tam tikrų konstrukcijos nuostatų 
pavedama čia Sąjungai, čia respublikoms, tai vis-

Sąjungoje yra vieninga, apimanti ir visas respub
likas, veikia visais esamais organais ir tokiu būdu 
visos konstitucinės kompetencijos, suskirstytos 
tarp Įvairių organų, respublikų, Sąjungos, smul
kesnių valdžių, yra jos, kompartijos, rankose. 
Kompartija čia vieną daro Sąjungos, antrą vėl 
respublikos vardu, čia vieno, čia kito organo aktu, 
bet kadangi visur ir visame veikėjas yra tas pats, 
kompartija, tai visi aktai yra tiksliai suderinti, 
viskas visuomet yra harmoninga; o tai, kas pa
vesta respublikai ir kas, esą, sudaro jos konsti
tucinę “teisę”, tebėra kompartijos valioje, šito
kioje konstitucijos tikrenybės konstrukcijoje Vi
sos respublikos tebėra tiktai manekenai ar ma- j 
rionetės, kurių tarsi žodžiais kalba, reikalui 
esant, kompartija. Jokios veikliosios respublikos i^yjį^s^r tvarkmgo^pau rte 10 iždą. Jų padari- 
asmenybės iš tikrųjų nėra. Viskas yra tiktai sui 
generis politinio marionečių teatro vaidinimas, 
vaikų lėlių teatras, kurio tikslas yra: propagan
dinis efektas užsienių agitacijai ir masiniams ne- 
nusimanėlių mitingams. Tai yra taip, lyg būtų 

i daugybė ruporų, kurių kiekvienas būtų kitaip pa
vadintas, turėtų “respublikos” vardą ir kurių 
kiekvienas būtų skyrium sujungtas su vienu spy- 
keriu, kalbančiu Įvairiais balsais; čia vienu, čia 
antru, čia trečiu ir t.t. ruporu. Gali būti tarp ru
porų “dialogų”, bet jie sutampa vienoje valioje, 
viename veikėjo ir kalbėtojo asmenyje. Netenka, 
žinoma, kalbėti apie šių ruporų ar marionečių

miai stabdo ir nutraukia kitų nuostatų mechaniz- 
I mą. Tačiau jie, be abejo, yra sąmoningai ir tyčia 
i įterpti, ir juose glūdi konstitucinė Sovietų tikre
nybė. Jie užtikrina kitų propagandinio efekto 

[nuostatų neveiklumą ir tuo pačiu visišką jų ne- 
pavojingumą, nes jie yra paverčiami skambiais 
tuščiais žaisliukais, kuriais gali gėrėtis naivūs 
propagandos klausytojai ir kuriuos galima drą
siai reklamuoti “laisvių” mėgėjams.

(Bus daugiau) r|TP
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6VENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi, atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

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

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

PATTT V HARGIS 
•4VBVTOJAS l> CMIRU8GAS 

C«*-mvnltT klinlkae 
MmHcIrm dli*lrt*riv«

«. MtnWw R4„ W»«tcbMter, H. 
'ALANUOS: 4—8 d*rbo dienomlg » 

antra Mtadieal 8—S vLL

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 

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

Tikri n r a kiše Pritaiko a kiniu g 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrai 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Razideacilaa teiaf.: 448-5543

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS 

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8043

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

E {vairių atstu my.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376*1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kit A. M ’

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

Vedėja Aldona Daukus 
Talaf.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

4 “Lietuvos Aidai’* 

■^1 KAZĖ 8RAZDŽIONYT8 
Program®* v*d4|a

KsSdleQ nū® pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 v»l. vakaro- 

Visos laidos E WVEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telat. 778*5374

SUSIRINKIMU

Našliu ir Našliukiy klubo susirin
kimas įvyks penktadieni, rugsėjo 11 d. 
Vyčių salėje, 47-tos ir Campbell gat
vių sankryžoje, 6 vai. vak. Po susi
rinkimo bus vaišės.

E. McNamee, pirm..

Amerikos Lietuvių Piliečių Pašal
pos klubo poatostoginis susirinkimas 
įvyks sekmalienį, rugsėjo 13 d., 
1 vai. popiet, Anelės Kojak salėje, 
4500 S. Tai man Avė. Nariai prašomi 
atsilankyti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis

Žemaičių Kultūros klube poatosto- 
ginis narių susirinkimas Įvyks trečia
dienį, rugsėjo 16 d., 1 vai. popiet, 
Anelės Kojas salėje, 4500 S. Talman 
Avė. Nariai prašomi atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti. Bus ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

AMŽIUS AMŽIUI NELYGUS

Šv. Kazimiero bažnyčia Vilniuje

J. PAUKŠTELIS

Iki šimto metų išgyvena sa
kalai, iki pusantro šimto krank
liai. Caro įleista j Pamaskvio 
tvenkinius lydeka išgyveno du 
šimtus metų. Viename Anglijos 
zoologijos so'de didžiulis vėžlys 
išgyveno tris šimtus ' metų.

Tačiau dar kur kas ilgiau gy
vena medžiai. Tris šimtus metų 
išgyvena vyšnios ir kriaušės. 
Tūkstančio metų sulaukia pušis 
ir. eglė, dviejų tūkstančių — 
ąžuolas ir kadagys. Iki trijų 
tūkstančių išgyvena Libano ked
rai, iki penkių tūkstančių sek- 

‘ vojos ir baobobai, iki šešių tūks
tančių — drakonmedžiai.

Meksikos kiparisai sulaukia 
dešimties tūkstančių metų, o 
makrozamija — dvylikos ar net 
penkiolikos tūkstančių.

O žmogus?

APSAKYMAS

Buvo man tada septyniolika 
metų. Kartą, einant iš lauko, pa
šaukė mane kaimyno Bitaičio 
Andrius.

— Važiuojam rytoj į Daugelius: 
i atlaidus, — tarė, nuvešiu. Mū
siškių daugiau niekas nevažiuo- 
'a.

Andrius kažkodėl man visada 
oaknkumą rodydavo. Gal kad 
aš kefverius metus mokyklą bu
vau lankęs ir knygas skaičiau, 
o jis miesto uostės — porą kar 
tu Rygoj pas dėdę po dvi savai
tes viešėjęs.

— Jei, ačiū, nuveši, — sakau;

jau. kad Andrius ne prasčiau iš
sidabins, gal ne gražiau. Aukš
tas, tiesus,. su dailiai sužėlusiais 
ūsiukais—j is apylinkėj pidmuo- 
ju kavalieriumi buvo laikomas.

I O liežuvį kokį turėjo! Pagalbė 
ti, pasišaipyti.— niekas su An
driumi negalėjo lygintis.

Pusryčius pavalgę, sėdome ii 
išdardėjome. Andrius su skrybė
le, su tautiniu kaklaraiščiu, ūsiu 
kus smarkiai, užrietęs, — jis aš- 
tuoneriais melsis buvo už mane 
'tyresnis, — per krūtinę blizgan
ti laikrodžio grandinėlė, smauk
si botagu ir vbgroja apie mer
ginas—-mane ‘‘šviečia”. Visokių 
jų esąt net tokių, kurios ir mak-

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

— Televizijos pagalba rugpiū- 
čio 9 dieną Lenkijos lenkams 
buvo suaukota virš milijono 
dolerių.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

mes arklio tada neturėjome. . itingą vyrą aplink pirštą apvynio- 
Kitą rytą matau — Andrius, Į ja. Todėl reikią būti atsargiam. 

Lineiką iš vežiminės jau ištrau-1 Nors jam dar nesitaikę, kad ku
kės. prie tvartų Kaštoniuką šu- j ri, akim mirktelėjus, nosį nusuk- 
kuoja. i

Sujudau ir nš — skutaus, nors
barzda vos e -r žymėjo, paskui tatę. nuėjome kermošiaus pasi- 
prausiaus, št kavaus, pirktinius žiūrėti- Andrius čia tikrai pasi- 
marškinius iš škrynios traukiau, > rodė didelis kavalierius. Susiti- 

naują čerkasinę eilutę — žino- į ]^ęs vienai šyptelėjo, kitai priė-

tu.
Nuvažiavę, arklį kieme pasta

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORTNI

A;kštės automobiliams pastatyti

1914 met’i
.flidkmd havings rrotar- 

nauia taupymo u .uman 
paskolų reikalus visos mū
sa apylinkės. Dėkojami 
Jutim už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu- 
m* būti Juma naudinM ii

SaikaitM apdra.st^ 
iki S40JXI0

1657 W. 69 STREET 
Chicaga. IL 6M2. 

T-l 625-7400
8929 SO. Ha—LEM avė. 

Brido.view, ||_ 4Q4&> 
Tai. 598-9*00

Paybook Savings.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 A IKK E ft AVENUE 

CHICAGO. ILL. 60631

4 5 SflVTtigs

Certificate

l'ięs už jankes paėmė, palaikė, j 
akis žiurėjo, kalbėjo — liežuviu 
malė, o paties skruostai tik žy
di, ūsiukai dar labiau riečiasi... 

; Merginos tyžta į jį žiūrėdamos. 
: Krautuvininkės, jo užkalbintos, 
į čiulba, šypsosi, akis varto: pb- 
! nas Andriau.. . ponas Bitaiti. 
■ Aš, Stovėdamas šalia jo. taip pat 
’ didesniu pasijutau.
i Perėję geresnes krautuves,

K CAT

kattbelhinkų epžiūrė- p
ję, jų pyragų paragavę, deržėme i

) įgaliau | bažnyčią. Bet bažny- 
Į Čioj prisikimšę, tvanku — iš jos 

jro duris garas ir dūmai vertė
ms todėl atsisto ome netoli šven- 
uoricUs mūro, paunksmyje po 
k‘evu. Čia. ilga eile išsidriekę, 
stovėjo taip pat jauni — kava
lieriai. Apie kokią maldą jie, 
kaip ir mes, žinoma, negalvojo 
— t’k per patį pakylėjimą klup 
*rlėio ant vieno kelio ir vėl tuoj 
įto osi — jie nuolat mėtė akis j 
oraslenkančias merginas, šnibž
dėjosi. šaipėsi, nuomonėm daii- 
r'ori. tarpais net garsiai laidė 
ioms šmaikščius žodelius.

Andriu^ be šaipymosi irgi ne- 
?Ds4ė o. bet nuomone dalintis 
i am nebuvo su kuo — aš tam 
buvau dar per žalias, — o gar- j 
<Vai prurkšfi pamaldų metu 
jam atrodė “rpubemių darbas”, j

Pamaldoms einant į pabaigą, 
šnibždėjimasis, juokas pagal mū 
rą vis didė;o. — senesnės mo- 
erys piktai žvilgčiojo į tą pu- 
•ę. viena net pagrasino rožan
čium. Bet kavalieriai tik dar gar
biau prunkštelėjo.

Po kurio laiko pagal švento
riaus mūrą staiga nutilo- Ir pa
čiame šventoriuje tarsi nutilo, 
r»et priešais klūpanti moterėlė 
Smė tyliau poteriauti. Andrius 
Uuo tarpų labiau išsitiesė, jam 
krūtinės laikrodžio grandinėlė 
*yg labiau sublizgėjo. Nagi ma
tau — praeina dvi mergaitės. 
Viena jau tokia graži.. . Veidas, 
įkys, lūpos, liemuo — dar nie
kad tokios gražios nebuvau ma- 
tęs. Ir siūbtelėjo per širdį lyg 
kokia malonė, laimė išsiilgtoji, 
kad nebejutau nė kur besąs. Jai 
□raėjus, žvilgtelėjau — And
rius taip pat nurimęs ir toks 

’yg musę kandęs — žiūri -kaž
kur pro medžių viršūnes. Gal ei
sime, paskui tarė jis. Ir ėjome 
kylėdami. Rodos, tyliau ėjo ir 
ie, kurie prie mūro per visą su
mą šnibždėjosi dantis rodė. Nu
ėjome vėl kermošiaus žiūrėti. 
Tik Andrius dabar nei akis be
mėtė, nei merginas bekalbino. 
Atrodo kožkoks ir surimtėjęs. 
Paskui tarė.

— Tu matei tą gražiąją?
— Kokią? — Man ji taip ir 

stovėjo akyse.
— Nagi šventoriuje-.. praėjo 

^al dvidešimt žingsnių pro mus.
— A-a! — tariau. — O kas ji 

tokia? — paklausiau.
— čeniškių Vildūnaitė Anė... 

Tokios gražios nė Rygoj, pas dė
lę būdamas, nemačiau.

Per mišparus vėl nuėjome į 
šventorių po tuo pačiu klevu, 
Andrius dabar stovėjo tiesiau, 
negu pirma. Aš taip pat pasitem
pęs. Bet gražioji Vildūnaitė ne
bepasirodė.

Po mišparų nuėjome į kiemą 
pasižiūrėti arklio.

— O gal namo kilsime? — 
I staiga tarė Andrius.

— Galime kilti.
(Bus daugiau)

CHAT

LEDGE TMATSKVES 
ĄSA PORCH.

Th'ZSCfTlJFZ
AMOOOAN ANGORA CAT 
MAMH) Om
HAS HS OM4 TRa POU3E

NCLUDE SOME PREPARED 
DQY FOODS f M YOUR CATS OCT.

. THESE CRUNCHY ROOPS 
PROVIDE GOOD EKEROSE 
FQR’WTN ANO GUMS, ANO 
HELP HEYENT TARTAR

' tmASOMDI OrTEMSARESOSENSITMI 
*, TUKT THE 500© tW riTED 0^ 
i REMOrS-COWTROL TV DEVICES 
Į BASED ON ULTRASOUND, 
! DQAUDfBLE TO HUMANS, » A 
( RAINFUUXAUWBlg /*

CkCwvS , S^ppoftYour LmiISMA«r

TUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Mažeika S'Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DiDtlAUSU LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Teletonu 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

į 2533 W. Tlst Street
g 1410 So. 50th Ave^ Cicero

Teief. 476-2345

, TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
į AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AMfiULAMSC 
PATARNAVIMAS

TURIMI

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

4354 bo. MALbTBD STREET TAL I Arda 7-lfll

BUTKŪS - VASALUS
1446 tto. Amų Ave, Cicero, HL TeL: OLympic 2-10CJ

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

GEORGE F. RUDMINAS
3313 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArd. 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ2

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, P»kw Hllh, I1L 174-4411

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVE. Tel: YArda 7-3461

I
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Giliausio Draugo redaktoriaus 
* J. Šoliūno žurnalistika

Naujai parinktas Draugo re- * do' 
daktorius J. Šoliūnas norėjo sa- j 
vo skaitytojams pasakyti, kad 
Naujienos meluoja ir šmeižia, 
bzt nemokėjo šio savo noro a’š- { davinius 
kini ir įtikinančiai pasakyti.

Rugsėjo 10 d. Drauge jis net 
įžanginį parašė. Savo išvedžioji
mus jis pradėjo ‘“mūsų filosofo*' 
dr. J. Griniaus studija apie žmo
gaus dvasinį tobulėjimą. Skilties 
viduryje jis persimetė prie pran
cūzų J. J. Scrvan Schreiber stu
dijos “The World Challenge'’. 
Jis ne visai sutinka su Servan- 
Schreiber “p r i e škompiuterine 
technika”, bet turi galvoje jo iš
vadas. Skilties pabaigoje naudo
ja rugpjūčio 29 d. žurnalo “The Į 
Economist” pagrindines mintis 
ir cituoja rugpiūčio 11 d. “The 
Christian Science Monitor” min
tis apie kompiuterių inteligen
ciją. Kitoje skiltyje naudoja 
rugpiūčio 3 d. žurnalo Business 
Week mintis apie robo’tus fab-

kad Naujienos meluoja ir 
šmeižia.

Jeigu šoliūnas ir toliau savo 
įžanginiais panašiai savo pagei- 

įrodinės”, tai netru
kus nė vi.nas protingas katali-! 
kas jo rašinių neskaitys. !

Apie tokio žurnalizmo moralę ’ 
neverta kalbėti.

Stepaitis

Netrukus ir vėl persimeta prie 
jo mėgiamo dr. J. Griniaus vei
kalo “Žmogus be Dievo”, kuria
me* “technika suabsoliutinama”, 
bet naudos kūrybai ji neatneša.

Savo įžanginio pabaigoje, kaip 
paprastai, jis trumpai suglaudžia 
pagrindinę visų savo pastangų 
mintį:

“Visai natūralu, kad antikū- 
rybinėms jėgoms didžiausias 
talkininkas vra visu robotu ka
ralius — melas. Nieko robotiš- 
kesnio nėra už melą ir šmeižta. 
Čia kūrybos nebereikia. Reikia 
tik žemos kultūros ir moralės.

Atrodo, kad mūsų gyvenime 
rc'botinio melo skleidėju sėk
mingiausiai verčiasi buvęs Chi
cagos lietuviu socialistu dien
raštis.” (Draugas, 1981 m. rug
sėjo 10 d., 3 psl.)

P. šoliūnas, rašydamas įžangi
nį, - pašoko tokion aukšton kul- 
tūrpn, kad jis užmiršo visame 
savo darbe paminėti bent vieną 
melagingą faktą arba paskelbtą 
šmeižta. Jis mano', kad “mūsų 
filosofo" dr. Griniaus veikalų 
paminėjimas pakankamai “įro-

r
PASSBOOK 
SAVUOS... 
the bast way ta sav^egukrfy!

Namai, ŽmtU — Parė*Tlm»i 
ttAL ESTATt FOR SALE

Kamai, 2.m4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

rucirenės TAUTOS ŠVENTĖS' 
MINĖJIMAS įvyks š.m. rugsėjo 
mėn. 20 dieną. 10:30 vai. ryto 
pamaldos šv. Antano' parapijos 
bažnyčioje. 12 vai. dienos aka-< 
deminė dalis parapijos salėje, 
1500 So. 49th Ct., Cicero. Visus ‘ 
kviečiame dalyvauti. Valdyba.

— SLA 134,-tos Moterų kuopos 
susirinkimas įvyks šeštadierųj ■ 
rugsėjo 12 d., Chicago Savings 
bendrovės patalpose, 6245 So. 
Western Ave., Chicago j e. Pra
džia 12 vai. Visos narės kviečia
mos dalyvauti. Po susirinkimo 
bus kavutė. V-ba

— Chicagos Lietuviu žuvau- 
tojų - Medžiotojų klubas rugsėjo 
mėn. 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 dol.

Kviečia Klubo Valdyba

IŠ KITOS PUSĖS

a
B ’<■

Lietuviu Studentu
Suvažiavimas

Floridoje
Petersburg, Floridos, Lie-
Studentų Sąjunga kviečia- 
studentus dalyvauti šuva-1 ______

žiavinie laipkričio mėn. 26t,'3?7 ir ■
28 dienomis. ' J j KĄ KITI RAŠO

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINLA.IS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

St. 
tuvių

Savaitgalio darbotvarkė 
Ketvirtadienis

:(';() Registracija Holiday Inn.
:09 Susipažinimo vakaras

9:00
9:30

Kada reikia pažadinti prezi- dūrė prieš klausimą, ar Žukaus- 
dentą? Tas klausimas iškilo pa
aiškėjus, kad prezidentui Rea- 
ganui apie susirėmimą su Libi
jos lėktuvais buvo pranešta be-

DĖMESIO’!

BUTŲ NUOMAVIMAS 
ramų PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Amerikos Liet. B-nės (R) Va
karų Apygarda ruošia labai šau
nią gegužinę-pikniką rugsėjo 

6ali neš kariuomenė 13 d? sekmadjenį, Vyčių salėje, 
reikalinga autoriteto. Žukauskas esančioje 2455 W. 47-toje Šat-.

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, 
butų. Parduotas.

Brighton Parke mūrinis — 3 butai 
krautuvė. Parduotas.

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui.

ką traukti į teismą, ar.jam • 
priskirti laimėjimą. Min. pirm. 
Griniui pritarus, pasirinkta ant
ra galimybė, nes J

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Penktadienis
Paskaita.
Norintiems Disney World j ne šešiom vaIandoP po jo pras. 

n Deep Sea Fishing (dau-j lining Kaip atsitiko, — pradėta 
gicxu kaip 23 negali, dai> j kjaustj — kac[ vyriausias karinių 
vauti. Pirmiej'i 14 bus pri-j pajėgų viršininkas tokiu pavo

jingu momentu ramiai miego
jo. Tie,' kurie teigia, kad Tteaga- 

; nas daugiau negu koks kitas pas. 
> kutinių prezidentų savo funk- 
! ci jas perleidžia pavaldiniams, ga 
vo tam naują įrodymą. Patys 
Baltieji Rūmai aiškino, kad pre
zidento kelti nebuvo reikalo, nes

imti iš ryto ir 14 popiet.

9:00 
10:00 
3:30

7:3')

1:00
2:00

3:00

2

(s10).
šeštadienis 

Paskaitą. 
Laisvalaikis.
Bendras susirinkimas.
Kok lėliai Lietuvių klube, j lėktuvus numušus nereikėjo da- 
Banketas ir šokiai Lietu- ryti kokio svarbaus sprendimo.
vių klube ($15).

Sekmadienis 
Lietuviškos Mišios. 
Pietūs Lietuvių klube. 
Dailininkų paroda. 
Futbolo rungtynės.

* £ *
Jeigu dar turite kokių klau- j 

simų ar pasiūlymų, rašykite:
Alena Bo’bclytė ” 
4925 60th Avenue South 
St. Petersburg, FL 33715 
Telef. (813) <867-1650

PIReUTC jAV taupyme bonuū

see us for

Pats Reaganas į;tą kontraversi- 
ją atsiliepė su humoro doze: jį 

, būtų reikėję pažadinti, jei būtų 
numušti amerikiečių lėktuvai, 
šiuo atveju buvo numušti • Libi
jos ir dėl to neverta nutraukti 
miego.

Tai man priminė atsitikimą iš 
mūsų istorijos. 1920 n\ lapkri
čio 16 d. auštant Želigovskio ka- 

] riuomenė prasiveržė per mūsų 
Į frontą ir pro pramuštą skylę me 
! tė savo ‘Tatarska jazdą’ — ketu

ris kavalerijos pulkus. Tuo me
tu mūsų vyriausias,kariuomenės 
vadas gen. Žukauskas medžiojo 
pas grafą Pszezdzieckį Rokišky
je. 7-to pulko'ba tali jonui užklu
pus Želigovskį su visu jo štabu 
i šiaurę nuo išrvintų, lenkų tar-- 
pe kilo panika, kurią vykusiai 
išnaudojo mūsų neskaitlingi ir 
pavargę daliniai. Lapkričio 19 d. 
atsiradęs gen. Žukauskasv Įsakė 
priešą vyti. Krašto Apsaugos 
jMinisteris pulk. K. Žukas atši-

gavo 1-mo laipsnio Vyčio Kry-‘ vėJe (Cambpell .ir 47-tos gatvės 
žiu, o iš Amerikos lietuvių... sankryžoje). Pradžia 1 vai.
aukso kardą • V ‘ Į Kviečiame visus gausiai atsi-

Prezidentas Reaganas porai 
dienų po incidento praslinkus 
stebėjo laivyno pratimus Ramia- ’ 
jam Vandenyne. Nors jie jau se- ; 
niai buvo numatyti, bet labai ti-, 
ko gyvenamam momentui. Net: 
skeptiški spaudos atstovai ture-‘ 
jo konstatuoti, kad laimė ir to
liau prezidento neapleido. Ar 
ne viskas atsitinka.-.. atsitikti' 
nai? vm.

(Iš “Dirvos”)

’ lankyti. Veiks baras, laimės šu
linys ir įvairių skanių užkan
džių bufetas. Na, žinoma, sve
čius linksmins geriausia Čikago
je orkestrantų grupė.

R JAV LB Vakarų 
Apygardos V-ba

«

Skambinti tel. 436-7878

i 
i

i

i

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuviųAutorius pavaizuuoja lietuvių j 
gyvenimą nuo XX šimtmečio Į 
pradžios iki Ii Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas' 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.,.

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Notary Public

Insurance, Income Tax

Pirkite senoviškai

\ DĖMESIO
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVI. 
Tel. 523-8775

AT OUR 10W RATS

SOVRSt Mon.Tac.Fr 1.9*4

įšfWith rup u?

Sergeants
SENTRY’S 

Flea & Tick Collar

Paid asi 
Compyjoded

OUR SAVINOS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO ’3%

2Z2 WEST CE2MAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS S)ffi3 
Hwnej Ylr-tni 77747

SEKVBiG CHICSGO SND SUBOTSS SINCE 1905

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_

Minkštais viršeliais, tik---------------------
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

$8.00

$4.00
$3.00

173> So. HALSTED ST., CHICAGO, IL «0«08

*

KILLS 
fLEAS,TICKS!

Kils FltM • K*

— Joana Kuzaitė-Jankauskie- 
nė, Marquette mokyklos moky
toja, įsigijo magistrės laipsnį: 
specialioje pedagogikoje.

— Povilas Bumeikis iš Bridge
port buvo sunkiai susirgęs. Tu
rėjo Operaciją ir gydėsi septy- prasti. Jums taip gerai sekasi to
mas savaites ligoninėje. Dabar 
stiprėja namuose, žmonos Onu- arklių lenktynėse pralošiate. 
tės globojamas.. !

— Sandaros rudens gegužinė 
įvyks spalio 4 dieną Vyčių sa
lėje ir sodelyje.

— Lietuvos Aidu radijo valan-' 
dėlės gegužinė įvyks rugsėjo 
20 diena šaulių namuose.

''

NE VISUR GERAI SEKASI

Du džentelmenai kalbasi klube:
— Vieno dalyko negaliu su-

šiant kortomis iš pinigų, bit

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

• 4 butų mūrinis, apie 59,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

Tas gi atsikvėpdamas pareiš
kia: j

— Matote, aš arkliu nemaišau.
7

I

3 Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

I

. VALDIS REALTY
2644 W. 69lh St.

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

Dengiame ii tdisonie“vi 
Šių «tc^iiKįUž~'dtĖĮ&j^g _ 
tūojame ir esamėapdrauštįį 

<ARVYDASKIEiA
- *■. • 'X „r i- A i ■ C ' ■*; “tę?

,6557 S. Talmah’Avenuė-r
: CliicagoJ^60629 ■ W
434-9655

Laikrodžiai ir hraagenyvės 
Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West 6*th SJroef 
Tel. Republic 7-1941

■

TARP DVIEJŲ MOTERIŠKIŲ

—- Pasakyk, mieloji, ką tu da- 
rai, kad tavo santykiai su vyru 

r-- ' * 2. u ! visada tokie snri?— Antanas Kalvaitis, buvęs, -
diplomatas ir ekonomistas, gyv.' — Labai paprastai. Laikas nuo 
Marquette Parke, bus pagerb- laiko aš išpiaunu iš vyro drabn
ias Sandaros 77 kuopos bankete žiu perą sagų, kad jis įsitikintų, 
gruodžio 5 d. Dariaus-Girėno jog be manęs negalės gyventi... 
salėje. Kuopos pirmininku yra-----------------------
Vito Uznys.

—Dail. Česlovas Janusas, gvv. I . , . . .. . . .,... , . . . . | — Antanai, kelkis ir eik paNew lorke, sunkiai susirgo. Vi- ,. .. . , „ .N, ’ , - ' supti vaiko, — surinka Danute,sos jerdarbu parodos vra at- „ ... ... .
šauktos < ' ‘ i — Pahk mane ramybėje, supk

: Ji path
— Cicero (Reg.) Liet. Bend- I x . • , ., „, —: j — Bet juk tas vaikas pnklau- 

- '___________________~T~~ t so pusiau tau, o pusiau man.
— Tai tu supk savo pusę, o’ 

manoji tegul rėkia...

TĖVIŠKAS RŪPESTIS

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

i P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980 |

__

MISCELLANEOUS
Įvairūs Palytei

SEWER AND 
PLUMBING

ANY RODDING AND 
DRAINING — 830.

If not open — no charge.
0

CALL 656-8387

to. 5 t K £ U 1

Katery
INCOME TAX SERViCl
S. Maplewood. Tol. 254-745C 
pat daromi vertimai, giminiu 

Iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankaL

$259
Taip

HOMEOWNERS PO 1

F. ZSJSOiU, Aj<y 
S20S& W. 95Hi 31 
Eyh?s. Park, lit. 
€0642, - 424-4654

I s

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingi atsTa lietuviu tratemallnė or- 

K^niiadja, Hetuviama ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūriniu/ darbui, gelbsti Ir kitiems kurie tuoi 
darbus dirba.

SLA — išmokėlo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONŪS 
ipdraudu savo nariama. , -

SLA — apdraucffia pigi ausi cm la kainomis. SLA neieSko 
riarna patarnauja tik savišalpos pagrindu -

Kiekviena® lietuvis ir Hetuviu draugai g?H 
SuJdvienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, aiekiančiaai 
aukštojo mokslo ir Ju gyvenimo pradftai. •,

^LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudoa suma temoka tik $3.00 metama

SLA — kuopų vyra visoje lietuviu kolonijoj Kreipkite 
J navo apylinkės SLA kuopų veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA Įsirašyti

13

i 
doleriu

pelno, n*-

Galite kreipta tr tlwdal 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

TeL Oil) SO ttif

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

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

RENTING IN GENERAL
Nuomos

ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th SU
Darbo vaL: nuo 9 ryto iki 7 rak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tc« 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryt. 
iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal aoritarima.

TdL 776-5162 arta 776-516J 
2649 West 63rd Street 

Chloro. Qi- 80629

— Beginąs lengviau susitarė 
su Carteriu, negu su Reaganu.

5 ROOM APT., second floor, 
2 bedrooms. Adults, no pets. 
Vicinity 73rd & Artesian.

Call 436-1586

6 — Naujienos, Chicago, 8, Uh Friday, September 11, 1981

Mon.Tac.Fr



