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PASIKALBĖJIMAS SU VLIKO VICE
PIRMININKU INŽ. LIŪTU GRINIUMI

Snž. Liūtas Grinius

_ Jūn^įmų/Tairtų forume. Žmo 
Dės, mat, tiki, kad teisėjai - by
las sprendžia nešališkai ir to
dėl tiesa turi laimėti. Deja, gy 
venime' ir tarptautinėje y aisty 
bių plotmėje —tiesos nėra. Po
litikai klausimus sprendži a ne 
teoretiškai/’bet' žiūrėdami sa
ve išskaiČĮavinių; Iš. vį'rąr.šimto 
ir penkiasdešimties' valstybių 
(Jungti nių ,Tautų. į^ar^, V.Bj 
Junginėse Tautos^'*’Li;eįiva; te 
turi tik’ ^keliasdešimt sžu pa
lankių. vyriausybių? ^atstovų, 
Daiigiaii kaip šimtui kitu 
Lietuvės byla nėra ..svarbi u ir 
yęik" kiekviena •- tų vy riausybi i; 
nėra nepriklausoma nuo kitų 
f sovietų) spaudimo. Lietuvos 
bylos kėlinias- Jungtinėse „Tau- 

. toseįnėra priprendęs /’tųŲ'įkol 
prieš Pabaltijo okupaciją nė
ra pasisakę bent pusė,'£? dar ge 
riau ^y.'du trečdaliu Jungtinių 
Tautų narių (valstybių) vy
riausybių. Tokio draugų svo
rio mums reikią ir reikia steng 
tis, kad ' mfes jo pasiektume 
Kol to nepasieksime, rezoliucL 
jų siūlymai Lietuvos klausimui 
Jungtinėse Tautose kelti yra 
tik savi reklaminio pobū
džio, bet nerealūs. Lietuvai 
tikros naudos siekiantys žings
niai.

—Ncapicnksime,Turbūt šia
me mūsų pasikalbėjime, bent 
kai kurių ąeikalų —liečia'nčių 
mūsų Diplomatinę ' Tarnybą, 
kas berods pastaruoju laiku 
mūsų (iiėtuviškoje) spaudoje 
ir publikoje buvo diskutuoja- 
mą? į

č— Taip. Žvilgterėkim į Lie
tuvos Diplomatinės Tarnybos 
reialus. Minimalus lėšų klau
simas buvo išspręstas nerizi.

kuojant klausimo kėlimo JAV 
Kongrese. Lietuvos atstovai 
generaliniai ir garbės konsu 
lai stengiasi ir elgiasi laba 
taupiai ir apdairiai, bėt jų įs. 
taigų išlaikymo klausimas nė
ra nėt pradėtas spręst.i Šioje 
plotmėj sudarius sąlygas darb
ščiam žmogui dirbti, jis dau
giau naudos galėtų pasikti, — 
negu be lėšų ir pagalbos dirb
damas. „

Paimkime kitą mūsų Diplo
matinės Tarnybos labai realų 
ir skubų reikalą. Neperseniau
siai JAV prasidėjo pasitarimai 
tarp JAV Lietuvių Bendruo
menės ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos — Lietuvos Atstovy
bės rūmų Washingtone, D. C.’ 
remontui lėšų surinkimo rei
kalu. Tai gyvas ir būtinas 
sprendimo reikalas. Tos dvi 
_____ , -i r nesusitarė dėl 
paprastos'priežasties:- kas EŠĘ" 
tų pirmas, šiame, darbę?įAr ne 
juokinga... Asmeniškos ar or
ganizacinės varžybos sustabdė 
svarbaus klausimo sprendimą. 
Tai vaizduoja, kaip kartais 
kai kurie mūsų politikieriai 
pastatu šavėD-^aš” pirm|fcį-Lie
tuvos'ir . liėfoyšskų reikalų’/-ii 
viskam naudoja nęjgeram rife- 
lui atšieĮsta^ęt savą_ ampicv 
jom^. J^gnęnisteąL /propagan
dai (sau)' ^kd^i'., YLlKas bė
ra šių varžybų'dalyviu, bet jei 
abi pusės -norėtų ąSlikti pini
ginį vajų —esu tiferas ,kad 
Tautos Fondas galėtų*’, sudary
ti pakomisiją šio darbo koor
dinacijai ir ryšių su Lietuvos 
Atstovybe, palaikymui.

—Kaip Asu Lietuvių Bendruo
mene, — Jūsų požiūriu?

(Nukelta į 3 psl.)
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Egiptiečiai buvo sudėję dideles

- SAMPROTAUJA GEN. B. ROGERS
RUSAI GALI PASINAUDOTI TARPUSAVIAIS 

LENKŲ GINČAIS IR NESUTAPSIMAIS

u«.i
& PARADO METU PALEISTOS 

KULKOS IR GRANATOS
IŠVEŽĖ Į ARTIMIAUSIĄ

KAIRAS, Egiptas. — Antra- 
’ dienic rytą . sunkiai sužeistas 
Egipto prezidentas Anwar Sa
datas buvo nuvestas į karo ligo
ninę, kur ir mirė.

Kariuomenės paradas buyo 
suruoštas Kairo priemiestyje 
Naser. Buvo paminėtos Egipto 
ir Izraelio paliaubos. Manoma, 

j kad Egipto kariai palaikys tvar- 
i ką naujai vyriausybei sudaryti.} 
• Sadatui gyvybę atėmusieji 
I kariai suimti.

KAIRAS, Egiptas. —- Ąntra- 
Į dienį Kairo priemiestyje buvo 
; suruoštas pats didžiausias per
organizuotos ir kovai paruoštos 
Egipto kariuomenės paradas. 
Estradoj sėdėjo prezidentas An
war Sadatas, kariuomenės va
das gen. Gazala, karo ministeris 
ir aukšti . valstybės pareigūnai. 

4;į«^r£F.speęiabaijtparuQŠtą, estra
dą'pravažiavo haūjai apgiifkluo- 
ti ir aprėdyti Egipto ‘kariuome
nės daliniai. Važiavo šarvuo
čiai, šliaužė tankai ir žingsniavę 
įvairių’ginklų rūšių kariai. Ka
da prie estrados privažiavo ne
didelis Ęgipto smogikų dalinys 
aufcmgWik; minutei sustojo, pa- 
leidd;^kulkosvaidžių ugnį, o vė
liau jį estradą metė dar kelias 
rankinės granatas. Svarbiausi 
Smilgiai ..buvo taikomi prežiden 
tūr'if'karo vadams.

• Pręzfdėntas Sadatas tuoj ai: 
susmuko. 'Jį apspito estradoj' 
•bųvu^ejį žmonės, bet kili nė-

KLUCHYNSKI GAUS $208,000

CHICAGO, Ill. — Buvęs Illi
nois Aukščiausio teismo teisėjas 
Thomas E. Kluchynski ir jo 
žmona Melaniė iš Delta Air 
Lines bendrovės gaus $208,000 j 
už tai, kad ta oro transporto j 
bendrovė juos pažemino ir įžei
dė, išprašydama juodu iš lėk
tuvo.

19’76 m .vasario 19 d. jiedu 
nusipL’ko Ddla Air Lines bilie
tą kelionių bendrovėje, sumo
kėjo pinigus, nuvyko į lėktuvą,, 
atsisėdo į nurodytą vietą, o kai 
reikėjo1 skristi, tai Delta bendro
vės pareigūnas atėjo ir abu iš
prašė iš lėktuvo/ Teisėjas pa
reiškė, jog tai buvo didelis įžei
dimas. Prisiekusieji teisėjai 
abiems paskyrė po’ .$4,000, o li
kusią sumą pridėjo kaip Delta 
bendrovės bausmę, už jos ne
mandagu elgesį su keleiviais.

WASHINGTON, D.C.— šiau-rlis streikas. Tada rusai gali pa
res Atlanto Sąjungos karo va- siųsti dalinius į Lenkiją, 
das, gen. Bernard W; Rogers 
pareiškė, kad iki šio meto jis 
netikėjo Sovietų karo jėgų. įsi--;. 
veržimu į Lenkiją, bet dabar jis- 
rinitai įspėja visas šiaurės At
lanto Sąjungos valstybes, kad 
rusai gali pasinaudoti dabar esa
ma suirute ir įsiveržti į Lenkiją.

Dabartinės vyriausybės neno- 
ras ar nepajėgumas susitarti 
gali privesti prie nesutarimų, 
kurie padės rusams užvaldyti 
visą kraštą. Vyriausybė, nepa
sitarusi su Solidarumo unija, 
pakėlė maisto kainas, o unijai 
užprotestavus, Sovietų valdžia 
pradėjo spausti LęfokijOs komu
nistus, kad .suvaUdytų Solidarur 
nio uniją. Tuo tarpu pastaroji 
yra pasiryžusi skelbti streikus,. 
jeigu kels maisto* kainas.

! SIŲS ŽYDUS JORDA- ■ 
| NIJOS žEMeN j 
J . . ; - - ‘ r, 5
j JERUZALĘ Izraelis. —,.Mat
thew - Drebies’, pasaulio sionistų 
organizaTuojau atvyko greitosios pagal- 

dovaujama sib'nistų'orįfąhizacija 
apgyvendins 1QO,O09‘ žydų -deši-

reiškė, kad'per 4 metus jo fa-

KALENDORĖLIS /
‘ t \ V ' z

Spalio 7:(’Mdrkus, Mažrimas, 
Strtigė; BerfiUs,Tra.
’ Saulė teka 6:53, leidžiasi 6:23. *
i Oras giedras, šiltesnis.

Anwar Sadat

lės bus Sudano pusėje.
Libijos diktatorius Chadafi, 

patyręs, kad Sadatas pranešė 
'apie planuojamą karių įsiverži-^ 
mą į Sudaną, kvietė-Egipto gy- 

į ventdjus sukilti prieš tokį pre- 
' zidentą. Chadafi, kalbėdamas 
Sebhos miestelyje, pareiškė, kad 
Sudano valdytojas Jaafar Ni- 
meiri eras bevalis žmogus.

— Mes norime pasakyti Ša
riatui ir Nimeir'iui, kad visas pa
sauks girdėtų,, jog pasiryžimas 
eiti šiuo keliu yra žaidimas ug- 

; nimi, o tas gaisras, be abejo, 
juos pačius sudegins.

Chadafi baigė savo kalbą, 
kviesdamas egiptiečius ir’ suda- 

. .piečius, nuversti savo valdžias.
Sadatas, išklausęs Chadafio kal
bą, pavadino- jį pamišėliu.

matė'A’ir; nešinoj o, kas atsitiko. . ' ------- ------------- 1

niajame Jordano upės krante, jj, 
Prieš du tūkSįtaųčįųs/metų ten x 
gyveno izraelitai, fai dabar jis 
ten orus po pasaulį išsiblaškiu
sius žydus. Tam pritaria prem
jeras Beginąs ir Izraelio karo 
minisleris gen. Ariel šaronas.

Jordanijos karalius reikalau
ja atiduoti Jordanijai visas ka
ro melu pagrobtas Jordanijos 
žemes, bet Beginąs nenori tų

•RŪGŠTAUS LIETAUS PAVO- 
* y JUS RYTŲ VALSTIJOMS

BOSTON, Mass.— Visoms ry
tų Amerikos valstijoms, esan
čioms j rytus nuo Mississippi 
upės, sudaro pavojų tose vals
tijose kylantis rūgštus -lietus. 
To’s rūgštys kyla nuo pamažu 
degančių kaulų ir šaknų puve
nų, sušinfaišo su šfltu Aru, at-' žemių grąžinti, šis sionistų nu- 
vėsta ir padaro rūgščius laše
lius, o vėliau ir lietaus lašus.

Daugiausia , rųgštaus , lietaus 
lašų kyla Illinois valstijoje, net 
4.3% viename, hektare. Antroje 
vietoje stovi Massachusetts vals
tija, kur viename: hektąre susi
daro 4.1 % rūgšties. Amerikoje 
yra 10 valstijų, kuriose retkar- 

■ų,. čiais lyja rūgštus lietus, pavo- 
Gen. Rogers, pasitaręs su po- jingas žmogaus ir gyvulių svei- 

litiniais šiaurės Atlanto Sąjun- katai. 
gos vadais, pasiūlė sustiprinti, ----------------

•arimas gali apsunkinti žygius 
siekiant taikos Artimuose: Ry
tuose. ■

>

— Antradienį aukso' 
kainavo $434.

uncija

—; Atnerikbs.stabų vadai ne
sutinka su prez. Reagano' pla
nais MN raketoms sandėliuoti.

' kiečių. Jis Antrojo Pasaulinio 
j karo metu išgelbėjo 100,000 žy- 

visą pasienį tarp komunistinės i ŠVEDAS TAPO AMERIKOS 
Rytų Vokietijos ir Vakarų Vo-J GARBĖS PILIEČIU 
kletijos. WASHINGTON, D.C.— šve-— Komunistinė valdžia už-'

traukė dideles paskolaą. L,?r>lp I DANCIGAS, Lenkija. — So- -dų pilietis Raoul Wallenberg 
jai, o dabar nori, kad (farbi 
ninkai tas skolas mokėtų, 
pareiškė Valensa. — Jie 
mokės. .'

ne-

— Ko'rčnojus buvo patenkin
tas, kad trečiąją šachmatų par
tiją sulošė lygiomis. Pirmas dvi 
laimėjo Karpovas.

lidarumo konferencijas nariai pirmadienį tapo Amerikos gar- 
yra pasipiktinę pakelta cigare- bės piliečiu, kai prezidentas 
čių kaina, bet dėl tabako vargu ( Reaganas pasirašė nutarimą, 
ar Solidarumo unija pradės | suteikdamas jam Amerikos pi- 
streiką. Vargu jie streikuos, jei lietybę. Jam nereikėjo egzaminų 
pakels ir degtinės kainas. Dau- laikyti, nereikėjo atsakyti j 
gelis lenkų dabar geria degtinės, kcfnstitucijos. klausimus, nes jis 

; bet ne visi. Bet jeigu bus pakel- savo darbais pasirodė^ amerikię-

dų, socialistų, jokiai bažnyčiai 
nepriklausančių, kuriuos Hilte- 
ris buvo pasmerk'ęš*tnlrčiai.

Rusai Wallenbcrgą užtiko 
Vengrijoje, kai Raudonoji armi
ja įsiveržė į Vengriją, panaiki
no tuo metu buvusią vengrų 
vyriausybę, suėniė^ĄVallcnbergą 
ir išsivežė į> Rusiją/ Rusai pra
nešė, kad , Wallenbergas mirė 
rusų kalėjirpe,. bet švedai turi 
jpagrinda manyti,kad Wallen
bergas dar gyvas. Jam dabar

I tos maisto kainos, tai bus'dide- tiškėsnii, negu dsugeba ameri- būtų 69 metų amžiaus.
* - *•*-"*> * < _ <. fe

bos mašina, suteikė pirmą pa 
galbą. Netrukus j aikštę atskri
do kaimiškas malūnsparnis, kuris 
išvežė ^prezidentą Sadatą i arti 
ftiibūšią Kairo karo ligoninę.

Paradas buvo toliau tęsiamas 
Parade dalyvavusiems kariams 
buvo įsakyta, kur maršuoti. Ka
ro policija nuginklavo smogi 
kus ir nuvedė i centrą, kad nu 
statytų, kuris dalinys turėjo gy 
vų šovinių.

Pirmadienio rylą prezidentą: 
Sadatas įspėjo egiptiečius ir vi 
są pasaulį, kad Libijos karo va 
das Moamar Chadafi rengiasi 
įsiveržti į Sudaną, kaip anks
čiau jis savo’ karo jėgas pasiun
tė į Čadą.

Kartu; prezidentu Sadatu pir- 
madienį ’buvęs gen. Halim,Ga- 
zala pareiškė, kad Libijos dik
tatorius į Sudano pasienį 
sutraukęs 36,500 kareivių, 
riuo3 rengiasi permesti per 
dano sieną;

IRANE PIRMADIENĮ 
SUŠAUDĖ 129

TEHERANAS. — Irane pir
madienį buvo sušaudyti 129 
žmonės, drįsusieji pasipriešinti 
viešajai tvarkai, — sako oficia
lus pranešimas.

Irano isiamiečiai fundamenta- 
istai, vadovaujami muks Cho- 
meini, pripažino, kad nauju 
krašto prezidentu išrinktas 42 
metų mula Mohamed Ali Cha- 
menei.

Daugiausia sušaudytųjų tar
pe buvo mužahadyn chalkos 
’rūpės šalininkų, f.l buvo su
šaudytas pačiame Teherane, o 
68 sušaudyti priemiestyje.

PATARIA PARDUOTI LĖK- , 
TUVUS SAUDI ARABIJAI

WASHINGTON, D.C. — Pra
eitą pirmadienį prez. Reaganas 
sukvietė į Baltuosius Rūmus 
buvusius valstybės departamen
to pareigūnus pareikšti savo

— Rusai pirmon eilėn norėtų) nuomonę, ar verta kisti par- 
sunaikinti Egiptą, kuris jiems 'duoti Amerikos radarinius lėk- 
kliudo kontroliuoti Persijos įlan
ką, — pareiškė Sadatas. Egip
tas rusams neįkandamas. Jie 
bandė keliais atvejais Egiptą 
naikinti, b:t jiems nepavyko. 
Dabar rusai nori Libijos kuro 
jėgas pasiųsti į Sudaną, bet Cha
dafi nežino, kad Egiptas nesėdės 
rankų sudėjęs, jeigu Libija įsi
veržtų j Sudaną arba sudarytų — Karpovas, jei laimėtų šach- 
pavojų Sudano saugumui,— pa- matų čempionatą, gautų 260,000 
pareiškė Sadatas. Jis pastebėjo, doleriu, 
kad Egiptas nuo pirmom minu-(rietą gautų $160,000..

v ra 
ku-

tuvus Saudi Arabijai.
Sukviestieji buv. pareigūnai 

pilnai pridarė pardavimui. Buvęs 
Valstybės sekretorius H. Kissin
ger, priėjęs prie mikrofono, la
bai vykusiai aiškino susirinku
siems, kodėl tuos lėktuvus rei
kia parduoti.

Korčnojus už antrąją



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto DON PILOTAS

virkščiai, tai yra, kąd mudviejų
vaikai gali paveldėti mano gro
žį ir tamstos smegenis”.

♦ ♦ ♦ «

ABU NEMOKA SKAITYTI

Mokslininkas Einšteinas, pa
saulio garsenybė, kartą važiuo-

Kai Žvirblis didžiavosi prieš lakštingalą
— Ko dainuoji, kaip piemuo 

ganydama.^? — paklausė žvirb
lis, sutikęs lakštingalą sodo gale.

— Žmones linksminu, at-

čiulbo lakštingala. — Mintu kir
mėlėmis, vabalais. Kai javai ima 
nokti, aš nebedainuoju, gyvenu, 
ramiai su savo šeimele, metuosi

sakyti pietus, jis paėmė valgių 
sąrašą, bet pastebėjo, kad už
miršo pasiimti akinius ir papra
šė stalo kaimyną, kad jam per-

Pasikalbėjimas 
Maikio > 
su Tėvu fe

savo apdarėlį, taisausi 
stipresnį, kad tolimai ke- 
tesėtų. Oi, toli toli gau-

Matai, aš šios vietos nuo

s^kė lakštingala.
— Aa! gerai darai. Tai nepyk, 

kad taip šiurkščiai pasveikinu, 
— tarė žvirblis, lipšniai sučirškė
jęs
latinis gyventojas ir šeiminin
kas. Gyvenu čionai žiemą ir va
sarą. Viską apeinu, apžiūriu. Bet 
tavęs nei rudenį, nei žiemą nesu 
matęs ar girdėjęs. Kas tu per 
viena, iš kur atvykusi?

— Jei šeimininku dedies, ga
liu pasakyti, — sučiulbo lakštin
gala, ir sudainavo savo pasaką:

— Aš pas jus tik pavasarį, kai 
jūsų žolynai pražydo. Apsigyve
nau pernykštėje savo vietoje- 
Mano žmonelė išperėjo šešetą 
gražių vaikelių. Aš jiems mais
to parūpinu, meiliais žodeliais 
kalbinu. Per vasarą užaugs ir visi 
keliausim į šiltuosius kraštus.

— Tai ir javų kuliant nelauk
si? — paklausė nustebęs žvirblis.

— Man grūdai nerūpi, — šu

senąjį 
aaUi:ą, 
Uonei 
lani keliauti: per kalnus, per 
jūras.. . Pavasarį vėl grįžtam pas 
jus. Nepyk, 
kartais tau 
duodu.

— Kas tai

šeiminihkėli, kad 
naktį miegoti ne

man, kas tai man, 
sučirškė žvirblis. — Tik kad 

grūdų nemėgsti, tai juokai. Ir aš 
pro kirmėlę nepraeinu. Tik kur 
grūdas, tai grūdas. O kad žiemai 
išlėkti, tai gerai, tai gerai... Ir 
mes, žvirbliai, tokie vyrai, tokie 
vyrai, per žiemą vos išmintam. 
Liūliuok savo vaikelius, o aš lėk
siu prie savo žvirblelių, nunešiu 
jiems riebią kirmėlėlę.

Žvirblelis nulėkė savais ke
liais. o lakštingala toliau links
mino tos apylinkės ūkininkus ir 
jų šeimas.

(Lietuvių tautosaka)

skaitytų valgių sąrašą.
Kaimynas buvo tiek malonus, 

kad atsiprašė:
“Labai gaila, pdnuli, bet aš 

taip pat nemoku skaityti”.
* * * *
Filosofai...

.Kalbasi du berniukai:
— Kuo norėtum būti kai už

augsi?
—r Aš? Kareiviu..
— E, eisi į karą ir priešas ta

ve užmuš! '<
— Kvaily! Tuo priešu juk 

būsiu

dar, 
brutalumu; žmona tik nori, kad 
vyras būtų žmonai meilesnis.

e Jeigu žmona pasako: “šį 
met nepirk man nieko vardu
vėms7’, tai gudins vyras supras, 
kad žmona laukia iš vyro ko
kios nors dovanos. Atsiminkime, 
šį posakį: “Moters širdis težifte 
tik vieną laimę žemėje: mylėti 
ir būti mylima”.

e Šias magaryčias užbaigsi
me dainele, kuri yra jau dau
giau kaip penkių šimtų metų 
senumo. Joje nušviečiamas 
.aitės gyvenimas:

kad žmona skųstųsi vyro

Tamsioji naktelė
Man kraitelį krovė;
Šviesusis mėnesėlis
Man dalelę skyrė.

nas-

aš!
* *

Praktika ir teorija
Vak. Europoje pasakojama:
— Nuvykę iš kilų kraštų į 

Maskvos universitetą studentai 
tampa komunizmų priešais; nu
mykę į Paryžiaus universitetą 
pavirsta komunistais.

7P. JK .

JIS MANĖ BUVĘS GERU
Tėvas: "’Dar lieka mūsų Da

ra tyrei jūros, marios laiko pa- 
aukti ir apsigalvoti prieš vedy
bas. kol Jai tinkamas jaunikis 
aepasimaišys. Visai nėra ko sku
bėti”.

Motina: ^Aš ^bet>^Aiematau, 
.rodei ji turėtų laukti taip ilgai. 
Matai, ir aš taip nedariau, kai 
ouvau jos amžiuje”.

i ♦ ♦

GUDRUS JAUNIKIS
i

(Tuoj po vedybų)
Geraširdė žmc^a: “Pranuti, 

mano brangusis, aiškiai matam 
kažkoks debesis slegia tave. Ąs

i

— Žinai, Maiki, “1 
“Laisvosios Lietuvos” ag dau 
giaūTieskaitysiu, nė į fS 
neimsiu.

— Skaityti reikia, tėve, 
skaitysi, tai nė nežinosi 
ant tavo galvos kuolą
svs

Magaryčios
• Kas kitų nemyli, tas. man 

atrodo, ir kitų negali būti my
limas,’ — pareiškė vienas mana 
pažįstamas viengungis.

'rJQ• Didžiuma moterų iš pri
gimties pasižymi diplomatinė
mis gudrybėmis. .los gali būti 
švelnios ir tuo pat sykiu kukliai 
klastingos. Kartais vyrui sunku 
susigaudyti, ką jos turi minty
je, vienaip ar kitaip išsireikš- 
damos.

Siaurus vėjelis
Per lauką lydėjo;
Šviesioji žvaigždelė
Vainikėlį pynė.

NUOLAIDUS

turn, nes dabar-tavo vargai yra 
jau bendros šeimos,, taigi mūsų 
— abiejų vargai” v ,

Vyra^ (visur .pabrėždamas vie 
( toje “asJJ: “Taip,' brangioji, tai
gi... mes gavome laišką vakar iš 
Bostono-., nuo mūsų, pirmiau 
mylėtos merginos. Tai ji —. ža
da mus skųsti teismui už — su
vedžiojimą meilėje...

* *
NELAIMINGI VIŠČIUKAI

ę Nekalta pastaba, kad “Pet
ras J uode*.ė dėvi gražų kaklu 
raištį", yra netiesioginė pastaba 
vyrui, kad jis susirūpintų savo 
aprėdalu.

• Pasakymas “Našauk taip 
garsiai ant manęs" nereiškia

Nuostabioji šokėja Isadora 
Ducan, norėdama parodyti save 
sąmojų, sykį parašė garsiajam 
rašytojui Bernardui Shaw laiš 
<ą, neva, pasiūlydama vedybas, 
nes anot jos:

“Mūsų vaikai galėtų paveldėti 
mano grožį ir tavo smegenis”.

Jos nuostabumui, nereikėjo 
ilgai laukti ir atėjo nuo Bernar
do Shaw toks atsakymas:

“Mieloji, pasiūlymas —^pavo
jingas, nors jis man turėtų pa
likti, kaipo išgiriąs mano sme
genis. Dėl atsargumo negalima 
užmiršti, kad gali išeiti ir at-

Teta: ‘‘Tadai, ar žinai, rytoj 
mūsų vedybų 25 metų sukaktu- 
.ės?”

Dėdė (visai abejingu balsu): 
“Tai kas iš to?’’

Teta: “Koks kvailys, ar rei
kės jam dar aiškinti, kas turėtų 
būti? Pagauk sekle du viščiukus 
ir užmušk juos dar iš vakaro!”

Dėdė: -“Ko dabar kaili tie 
vargšeliai už nelaimę, kuri kam 
nors įvyko prieš 25 metus?”

* * *
• Ne vien tik laikas daro di

deles permainas; dar yra kitas 
būdas — prievarta.

IPS AMAZING!
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PAVOJINGA MEILĖ
Ligonis: "Aš įsimylėjau tave, 

kam man reikia taip greit pa
sveikti T”

Slaugė: “Deja, taip greičiau
siai ir bus, daktaras tuo pasirū
pins. Mat,, vakar tas daktaras 
matė, kai mane bučiavai, o jis 
irgi į mane įsimylėjęs”.

* * *
Meilė ir melas

Zosė: “Meilė, meilė, ar yra 
dar kas brangesnio už ją, bran
gusis?”

Zigmas: “žinoma, kad — ne. 
Nėra ir nebus”. (Palaukęs) :.“0 
ar greit bus pietūs?”

* * *

RUDENS GĖLES ’
Daržely mano, ties langais, 
Pražydo astrai, rudens gėlės. 
Bet man negaila vasarėlės, 
Nei Hūdžiu, kad ruduo ateis. 
Daržely mano, ties langais, 
Pražydo astrai, rudens gėlės...

Geniališkas gydytojas
Vyras atvedė žmoną pas gy

dytoją. Pastarasis jai sako:
— Būkite taip gera, pirmiau

sią parodykite liežuvį.
Vyras į žmoną;
— Na, matai, daktaras iš kar

to įspėjo, kur glūdi visų blogy
bių priežastis! .

aįc 3|£

JAUSMAI IR PAUNKIMAI
Vienas reporteth paklau- 

žinomo Hollywodo akto
riaus: ,

—Ar tamsta mėgsti alkoholi 
nįus gėrimus?

— N e. "
— O ar geriate juos?
— Taip.

* » *
PIRMOJI SĄLYGA

Biblijos aiškintoja sekma
dienio mokykloje paklau
sė mokinių:

— Kk pirmiausia turime at
likti, norint gauti nuodėmių 
atleidimą?

—rę,. Papildyti nuodėmę,-La.t- 
sakė mažas berniukas.

♦ * ♦ ' 5 :

Ypatinga vieta
— .Šioje tai vietoje įvyko ka

tastrofa.
— O kokiu būdu?
— Matote, aną stulpą?
— Matau.
— Automobillio vairuotojas jo 

nematė.
* * X

• Kas prieš vestuves vien tik 
gro'žiu susižavėja, to' daržus 
paukščiai ravėja.1 -

Dangaus mėlynę širdžiai jaukią, 
Kuri dar vakar mūsų alų 
Viliojo kaip žiedai plaštakę, 
Nuo debesų pilki jau niaukia, 
O greit suvys ir astrų gėlės 
Daržely mand, ties langais. 
Bet man negaila vasarėlės, 
Neliūdžiu ,kad ruduo ateis...

Širdyje turime kiekvienas 
Savųjų metlaikių juk dienas: 
Kai myli pirmąsyk mergelę. 
Tai jai pavasarėlis želia; 
O kai mes juntam džiaugsmą 

[didį, 
Ir mums tad vasarėlė žydi.

Jei širdį liūdesys paliečia, 
Meiliai saulutė nebešviečia; 
Gamta, kuri mus taip žavėjo, 
Nublunka, nes ruduo atėjo...

* «
■ Dar ne viskas..

— Mano yyi^S; mano ąkyse 
įspėją visus mano narus.
, Kokia esi laiminga!

— Jis tiktai įspėja,' hėt'nieko 
neperka. Kokia 'g&ieykimė?!

■&: į
Užtikrinta meilė *

Juikučiai praleidžia vakarą 
namuose — ji mezga, o jis skai
to laikraštį. . ’ ,

— Pasakyk, ar tu iš tikro my
li mane? — staiga paklausia 
Jurkutienė,

— Aišku. Jei nemylėčiau, tai 
ar manai, kad taip nuobodžiai 
praleisčiau vakarus namuose / 
— sumurmėjo jos vyras.

• Griešnos akys šviesos bijo.

Draugo” ir} vičius, taurus lietuvis patrio- 
' tas ir veikėjas mirė.“Draugas”. 

tik pro pirštus praleido trum
pai paminėdamas, todėl, kad 
jis nebuvo jų draugai nepūtė 
jų dūdon. Šaliūnas “Naujie
nų” r ėdat orių apjuodina, bet 
kuo dėti kiti žmonės, kurie ra
šo į “Naujienas”, anot šoliū- 
no. nendriūnai, klauseikiai ir 
kiti?

— Maiki, man atrodo, kad 
būtų geriau, jeigu tėvai Mari
jonai p. ŠpBuną pasamdytų 
melstis, o ne žmones kolio- 
ti . . .

— Gerai sakai, tėve.
— Žinai, Maiki, užeikime 

pas Andriejų (ne Gromy
ko), burnelę išmesti, gal ne
bus taip pikta. Jau ir taip šir
dį skauda, netekus mūsų 
brąngaas globėjo Prano Lu- 
ko-Lukoševiėiaus, kurį prieš 
savaitę palaidojome.

— Tu, tėve, gali eiti, 
skubu j paskaitą.

— Tai lik sveikas.

kai

_ _ Betgi J. šoliūnas šmeižia 
žmones, tą patį daro ir Bra
žėnas. Abudu tokie pat 
“Naujieną” redaktorių, jei ga
lėtų, tai dantimis sukramtytų. 
Šoliūnas “N.” redaktorių, Be- 

, giną ir Khaddafy fanatikais 
išvadino, pamiršo tiktai Kho. 
meinį. Juk šitaip padorūs 

I žmonės negeli. -
— Aš žinau,, tėve. Patarlė 

įgako:: kur šuo laką, ten ir lo
ja. Kai perdaug loja, galima 
sudrausti net ir feišiniu kelių. 
Kuo p. šaliūnas .gali įrodyti, 
kaip jis teigia^ Amerikos val
džia “sanvičius’! “Naujienoms’' 
dalina. Jis rašo “Drauge” rug
sėjo 23 d.:

“Naujienos’’ jau seniai šliau 
žioja prieš valdžą Washing, 
tone. Numeta koks nors val
džios (demokratinės ar res
publikinės) atstovas kąsne
li duonos ,tai “Naujienos” gi
rią valdžią Washingtone išsi- 
juosssius. ’ Nescvarbu, ar Wa
shingtone sėdi “liberalai’’ ar 
“konservatoriai’’, svarbu, kad 
redaktorių pakviečia atvyk 
ti “konferencijon’’. Pagal gau 
tąją ar pasiūlytą duonos plutą 
keičiasi ir “Naujienų” “darbo 
žmonių” atstovavimas.”

—- Aš manau, Maiki, šoliū- 
nas durnių volioja, kai jis kal
ba apie “duonos kąsnelius”. 
A§ suprantu štai kaip: Kaj 
būna valdžios rinkimai, tai 
“duonos plutelių” gauna it 
“Draugas”, — gauna skelbi
mų. ' 1 ;

— Taip, tėve: Bet p. Šoliū-i

aso

Lietuviškas potpuri
Kampe tupi, kampe tupi, 
Kuliam keturiese:
Vytas, Algis, Aušra, Rūta, 
Lupam išsitiesę...

Kampe tupi, kampe tupi — 
Kegebistai iš Maskvos;
0 jų palaižūnams rūpi 
Įkeist kraštą Lietuvos...

stingo ediforialo ir p. Bražėno 
teigimą “Laisvojoje Lietuvo
je”, kad, girdi, “Naujienos’’ 
prieš valdžią pilvu šliaužio- 
jančios, kad .T. T. esąs komu
nistų lizdas. “L. L.” rašo t 
„“Jei Lietuvai laisvės “siekia
ma’ asilišku landžiojimu į ko
munistines įstaigas komunisti
nėse Jungtinėse Tautose, ne- 

, sitikėkime, jei ^mūsiškiai
Tiaiiių kelių’ ieškotojai, kurią 
dieną pasibels ir į draugo An
drejaus Gromyko duris.”

— Taigi, p. šoliūnas moka 
kitus degutu tepti, bei tepa ir 
pats save, Maiki. Inkriminuo
ją valdžią, skleidžia nepasiti
kėjimą ir nesantaiką lieiuviy 

' tarpe.
— Ant kito žmogaus ir mu

sę mato, o ant savo nė dramb
lio tnrtn&hy Mąnę stebina ką-

I lalikų laikraščm nt'tolrrrmcija 
I ir demagogija prieš kitą d?en- 
I rašlį. Atrodvtų. kad dangus 
| griūva, o iš tikrųjų, niekas ne

griūva.

Kai dr. Zcnona> Danile-

NAPOLEONAS IR VOKIETIS

Napoleonas savo audringdje 
jaunystėje yra vedęs eilę mūšių 
prieš vokiečius, nes Vokietijoje 
tada yra buvę net vienuolika vi
sai savarankišku karalių, dažnai 
ir tapusavy besipešusių.

Po vieno tokio mūšio prieš jį 
buvo' atvestas vokiečių genero
las, kuris net ir būdamas belais
vis, įžūliai šoko prieš prancūzą, 
imdamas sau didelę riziką — 
manyti į purvą, praneūzų garbę: 

“Kai mes, vokiečiai, kariauja
me garbingai — dėl garbės, tai 
tamsta — vien dėl aukso; kitaip 
sakant, vien dėl pinigų ir tai, 
bet kuria kėina“.

-Napoleonas pataisė savo susi
jaudinusį priešą tik pačiame Į

lė! tokių dalykų. kurių mtnns 
labiausiai trftksta”.

Tariau, matomai, jis jau tada 
padarė savo išvadas, nes jo uno 
MhBfome žygyje j Maskvą 1812 
metais 2/3 karių buvd vokiečiai.

Mat, sovietiška šalbierka,
Siūta standartu Maskvos, 
Tinka visiems be primierkos
Ir vertelgoms Lietuvos... i : |.

Mauna kamantus kasdiena > 
Bendruomenei ant nasrų,
Pažaboję vieną dieną >
lliems griežtai sušuksią: Tpr-u-u!” -;

Diriguoja jiems Petronis, ’ l ’
Jam pritaria keturi: ; i-
Vytas, Algis, Aušra, Rūta —
Ir išeina potpuri... ’V ]

K. Vabalėlis
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JUOZAS ŠARAPNICKAS

ST. CATHARINES, ONT,

Iš kairės į dešinę: J. Šarapnickas ir A. Kenstavičius, šven
čiant pastarojo 75-ąsias gimimo' metines. 1940 m. Sovietams 

okupavus Lietuvą, A.K. buvo kalintas ir kankintas.
ĮSPŪDŽIAI Iš KELIONĖS PO VANCOUVER!, B.C.

*■ ’T l ’

; Į Vancouverį išvykau š.m. rug
sėjo 1 d. lėktuvu ir grįžau rug
sėjo 15 dieną. Kelionės tikslas — 
aplankyti Antaną Kenstavičių ir 
dalyvauti, jo 75 metųj sukakties 
pagerbime. Apie šio patrioto lie
tuvio pagerbimą parašiau šiek 
tiek anksčiau, todėl čia nebekar
tosiu.
•1 Kai pradėjau ruoštis vykti į 

Vancouverį ir aplankyti Ant. 
Kemstavičių, kai.- kurie taip išsi- 
&reįj 4‘Tiėk toli vykti, tai,' be 
ąįbęjo, yra artimas giminė”. Va
duojant žemės keliais. yra apie 
ą,000 mylių, o su automobiliu, j e; 
Viskias gerai sekasi, galima nu
važiuoti per keturias dienas. 
Van c-oūveryje pastebėjau net ke
liolika automobilių, iš Ontario 
grovnncijos. Vienas buvo iš Mis
sissauga, Ontario mieštoj ten, kui 
spausdinamas savaitraštis Tėviš- 
kėssŽi?buriai.. '• ’ ; ;

■ A: Kėnistavičiuš nėra mano gi
minaitis. Mūsų draugystės ryšiai 
grasidėįjo: .per pirmąją Sovietų 
Lietuvos okupaciją, kai A. Kėns- 
tavičiaus iniciatyva (per K 
Venckų,.- kuris žuvo partizano 
mirtimi 1947 m.) buvo duotos 
instrukcijos suorganizuoti po
grindį .Ylakiųi valsčiuje. Su A 
Kenstavižium susipažinau pei 
Vokiečių.jbkupaciją 1944 m. Lū. 
šfeje. Dar labiau suartėjome Že- 
įnaičių ptilke prie Papilės, kur 
aš tarnavau jo vadovaujamame 
batalione. . • .
7 Gerbiu ‘A. Kenstavičių todėl, 
kad jis už’pogrindžio veiklą pei 
girmą Sovietų okupaciją, buvo 
šiumtas ir žiauriai kankintas, bet 
Bįivo pasiryžęs geriau mirti, ne
gu savo bendradarbius išduoti.

Vancouverį vykau antrą kar-

priepuol-'s pasikartojo esant-ligo- | 
ninėje ir gerų daktaru piieži- 
roje. »

Atvažiavęs į Kopė miestelį 
(ten, kur gyvena A. Kenstavi- 
eius) ir tik išlipęs iš autobuso 
tuoj pamačiau belaukiantį Ą. 
Kenstavičių. Nustebau jo judru
mu ir žvalumu. Jis buvo toks 
pats, kokį buvau matęs prieš du 
metus su viršum. Skirtumas bu
vo tik teks, kad dabar turi nau
doti vais‘us ir prisilaikyti dak
taro nurodymų,: kokį maistą turi 
valgyti ir kiek per dieną privalo 
vaikščioti.

Oras Hcpe mieste labais šva
rus, nes nėra sunkiosios pramo
nės. Aplinkui aukšti, viiš 5,(K)O 
pėdų kalnai, apaugę spygliuotu Į 
mišku, tik kalnų viršūnės kai , 
kur‘plikos ir matosi neišiirpusio 
sniego. Be to', visai arti miesto 
teka Frazer upė, kurios vanduo 
gana švarus.

Į Pailsėjęs kelias dianas gryna
me ore, išvykau' į Bosto Bar 
A. Baltrūno aplankyti, su kuriuo. 
po Antrojo Pasaulinio karo gy-

I venau Austrijoje, Riedo lągery- 
ųžįje. Važiuodamas’nuvežiau įyai- ‘ - I r i _« .. . <• .*kovo mėnesį, kai tuo metu

lėktuvą kainos buvo specialiai l rių laikraščių, jų tarpe ir . Nau- 
sumažintos ir iš Toronto ir atgal Į jienas. Apsidžiaugė gavęs įvąi- 
tekainavo tik $167. Kai skridau 
šiais metais, lėktuvas iš Toronto 
išskrido pavėluotai, sustojo Kal- 
garyje ir į Vancouverį atskrido 
2 valandas pavėluodamas. Iš 
Vancouverio išskrido Į Europą, 
Olandijos aerodromą.

Atskridęs 2 vai. į Vancouve- ‘ 
rio aerodromą, susidūriau su*, 
sunkumais. Vancouverį pasie.. 
kiau vėlai naktį; autobusų jau, 
nesimatė. Į pirmos klasės vieš-

rios spaudos ir ta proga paau
kojo 850 lietuviškai spaudai pa
remti. Įteikdamas auką, V. 
Baltrūnas pavedė man. pagal 
savo nuožiūrą paskirti pinigus 
tai spaudai, kuri labiausiai rei
kalinga paramos. Kuriems laik
raščiams aš tą auką įteiksiu, pa
žadėjau atsiųsti V. Baltrūnui 
laikraščių iškarpas — kiek ir ko
kiam laikraščiui aukota.5; T ! t 

: . Bosto Bar yra. ląbai t mąžM^ 
'bučius1 vežiojo tik jų specialūs! miestelis. Lietuvių,^išskyrus ’V. 
automobiliai. j|-Baltrūną, ten datį^^^į^j

Kadangi antrą kartą važiavau! Anksčiau du dirbę pfifį g^ežin>- 
į Vancouverį, tai jau žinojau vi
sai arti prie autobusų stoties Al-, 
cazar hotelį. Suradęs taksi, nu
vykau į minėtą viešbutį ir uz* 
dieną sumokėjau tik $24. Užpil
džius registracijos, -lapą, pada
viau tarnautojui. Jiš tuoj ■' pasa
kė, kad tą ilgą pavardę’jau čia 
esąs vieną kartą skaitęs. Pasiro
do, kad turi gerą atmintį, nes at
siminė, ką buvo skaitęs net prieš 
dvejus metus. Pagalvojau, kad 
tarnautojas gal yra lietuvis, bet- 
neklausiau.

.Keliaujant, o ypač sustojus 
didmiesčiuose, jei neturi pažįs
tamų ir nežinai antros klasės ho-i 
telius, už nakvynę tenka sumo-. 
keti trigubai daugiau.

Apsistojęs viešbutyje, tuojau 
paskambinau A- Kenstavičiui - ir 
pranešiau, kad dėl lėktuvo pasi
vėlavimo turėjau nakvoti Van- 
couveryje ir t.t. ■ 
. Vykdamas į Hope pas Ą.- Kens
tavičių žinojau, kad jis prieš 
vienerius metus, per trumpą lai
ką, turėjo du širdies priepuolius.

kelio' lietuviai žuvįo. Tar buvo G. 
Mickėnas ir Petrašką. Trečią 
(pavardės nebeparhenu),-' jam" 
saugant geležinkelį",^piktadariai' 
apiplėšė ir nužudė. Kiti,, atlikę, 
sutartis, išsivažinėjo į dJdmįęs- 
:čius, kur gyvena I daugiau^jįetų^

tą. Pirma karta vykau 1979 m. Visa laimė, kad antras širdies 
$_____ " >________________.
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vykdoma, nebandė rasti gali- •Tąrybos ir K. L. Organizacijų
Centro vaidmenį JAV Lietuvių mybės dirbti gerą sutartyje su 

Į Bendruomenė tokio vaidmens kitais (lietuviais. V. B.),—bet ; 
t neišvystė, bet j savo rankas su’ susitarė su amerikiečių firma 

kaupė nepaprastai didelę lėšų ir pastatė politišką darbą vyk- 
sumą, o tai yra jėga, kuri kai- dančias

ir j faktą, kad jis su šia, už lietu- 
ir daugelį vių suaukotus brangius pini-

_____ _ _ ___ .. Kaip gus viską geriau atliks*, — te 
| tik dėlto, kad LB drauge su dėl pagrindinės organizacijos

j ba ir verčia su ja skaitytis
; laikraščių leidėjus i
I darbininų ir kūrėjų... Kaip

organizacijas prieš

viską geriau atliks*, — to-

dėl varžymo nuvežti giminėms patikrinti “inžinieriaus” sug
pageidaujamų dovanų. Gerokai 
pasiginčijo ir dėl varžymd vež- 
ko pas tą lietuvį atvyko jaunąs 
vyras, kuris pasisakė esąs elekt
ros inžinierius ir iš Lietuvos at
vykęs į Kanadą “moksliniais’’ 
reikalais,, pasikeisti žinio'mis su 
Kanados elektros ekspertais. 
Dėl savo gero vardo įrodymo 
p'atiekė~pa'žymėjimus; iš Jų, vie
ną su kunigo parašu. Po to no- 

,‘rėj'p sužinoti kur būtų galima 
k^in^arįj-' išsinuo’moti. Vienas 
lietuvis-turėjo vietos ir priėmė. 
“Inžinierius mokslininkas” .j iš-, 
vykdavo1; kasdien 'į “studijas”.' 
Lietuvis nešike, kad ?manąs 
važiuoti į Lietuvą, jei gaus'lei- 
dimą. Lietuvis ■ neslėpė ir savo 

jdėl.' varžymo 
ti.. į ..^gimtį^ ’ kjaif^ą aplan

kyti savo', giminių bei draugų ir 
tis džinsų.. .

i Vėliau,; lietuviui kilo mintis'

- . • rr 4š T'ŽSN,' A drmą. -Lietuvis - nevm Patar.au V.
duoti nuosavybę !i HmtiS
kur gyvena daųgiatf ’ liėtu-vių, 
bet dėl jo sveikatai palankio kli
mato, jis niekur nemano keltis, 
nes jau turįs 76 metus. Ligos 
atveju, žadėjo parašyti laišką ir 
pranešti kur jis randasi

Lankantis Vancouveryje, teko 
susitikti ir daugiau lietuvių ir iš-į’ 
sikalbėti įdomiais reikalais. Teį 
ko nugirsti, kad vienas lietuvis 
padavė pareiškimą kelionių 
-įstaigai gauti leidimą nuvykti 
įl Sovietų okupuotą -.Lietuvą. 
Kiek žinau, blankus pildant rei
kia smulkiai ir. daug klaušimų.- 
atsakyti net nuo gimimo die
nos, kur gimęs, ką dirbęs, ką 
dabar dirba ir t.t. Po kurio lat
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PLB valdyba turi tokį lėšų 
svorį — prasidėjo nuožmios 
varžybos su Amerikos Lietu
vių Taryba. VLIKas čia nėra 

Į įsivėlęs , nes jokiom- varžy. j 
bom, kurios skaldo lietuvių, 
jėgas ir nepajėgumą, VLIKas 
nepri taria.

‘Paskaičius lietuviškus laik 
raščius, ypač Draugą, Darbi- 

j ninką, Tėviškės Žiburius, Aki 
j račius — kartais susidaro tie. 
įsą visiškai iškraipantis vaiz-i 
; das: tarsi VLIKas yra visų ne- 
Į sutarimu kaltininkas. O fak.' 

tai rodo, kad VLIKas tik nepri 
taria žūtbūtinėm varžybom, 
bet niekada ir niekur neken-
kia, net atvirkščiai — padėjo! 
LB ir stengsis joms padėti mo- I 
raliai ir politiškai. Kodėl taip 
kalba, todėl, kad vienuolių 
yra? Yra todėl, 
spauda pasirinko ne bendrą lie

gali arba jam pritarti ir padė
ti, arba būti apšauktos ken
kimu lietuvių tautos reika
lams. Tos amerikiečių firmos 
planas parodo, kad ji nepažį
sta lietuvių jay vykdomo dar
bo kurio 90% yra metas iš 
meto atliekama, bet nori lie
tuviškų pinigų. Tam planui, 
kiek teko girdėti, puse lūpų 
pritarė PLB valdybos pirmi
ninkas Vytautas Kamantasl J 
to, neištyrusio asmens komi
tetą garbės nariais įrašyti Si
mas Kudirka ir Vladas Šaka
lys. Kad Vytautas Kamantas 
pasisakė už tokią separatinę 
iniciatyvą — galima suprasti f 
palyginus jo žinioj esančio “Pa 
šaulio Lietuvio” skleidžiamas 
mintis: griauti viską, kas nėra 
jo — PLB valdybos kontro—

kad pinigą? Įėję, kenkt ALTai ir VLIKui ir 
.tokiu skaldymu stiprinti PLB

bėjimą. Namuose turėjo taisyti-1 
ną mažą, elektra varomą, mo
toriuką. Lietuvis paklausė “in
žinieriaus”, ar apie tokius mo- nant, kaip bolševikų komunis- 

’ ° 
kad čia j tiems, kuriems ši grunpelė ne

tuvių tautos naudą, bet talki! įtaką ir jėgą; Kad S.-Kudirka 
na mažos grupelės rėmimui, 
kuri yra pasišovusi visų lietu
vių gyvenimą centralizuoti sa
vo rankose ir viską — nelygi-

toriukus jis irgi turįs patyrimo.Į tų partijų — kontroliuoti, 
“Inžinierius” atsakė, y-J - • -• -•

• > »-* JL

menkniekis, ir kad tokius daly-] gaii įsakinėti’ — ji neskelbė 
kus reikia žinoti kol gauni inži- “žūtbūtinį' karą”.' Tai nėra 
nierįauš diplomą. Lietuvis po to Lietuvių Bendruomenės ir nė- 
paprašė, ar negalėtų jis jam pa-Į ra Pasaulio Lietuvių Bendr^o 

taisyti tą motoriuką. “Inžinie- menčs tikslas, bet šitą kelią 
rins” sutiko, r Į pasirinko dabartiniai, kai ku-

Išardyti motoriuką jam pasi-'* rie, vadovaujantys asmenys, ifj 
sekėy bet pataisyti nebesisekė, j tai yra nedovanotina klaidą,

kus reikia žinoti kol gauni inži-

Nors Betuyis ir nebuvo elektros 
’ inžinierius* bet apie elektrą nu
siminė. Pradėjęs tą “inžinief 
rių”1egzaminuoti, lietuvis įsiti-, 
kind; kad svečias nėra joks “in? 
žinieriūs”} .įę. atvykęs į Kanadą 
ne ėlekirife'srityje pasitobulinti; 
bet šnipinėjimui atsiųstas.

(Bus daugiau)

i
daranti didelę žalą Lietuvos 
išeivijai ir visai, lietuvių tau-

Pasikalbėjimas su VLIKo vicepirmi 
” ninku inžinieriumi Liūtu Griniumi
(Atkelia; iš pirmo puslapio)

'Taip j— paimkime' iri šį— 
kitą — -. atvejį.; VLIKas padėjo 
pagrindus Lietuvių Bendruos 
menei■ ir daug pądėjo. jąi vysi, 
tytis. šiandien mes matome 
pasaulyje apie 15 47 paski
rų kraštų Bendruomėitių ir jų

koordinacinį elementą > Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
valdybą. Kiekvieno krašto LB 
yra savistovi ir stengiasi pa
gal sąlygas kuo daugiau atlik
ti. Kanadoje per metų eilę K- 
LB tapo svarbiu veiksniu, ku
ris. perėmė Kanados Lietuvių

— Yra, kai kurių, visai nau 
jų mėginimų Lietuvos laisvi
nimo veikloje. Būtų įdomu pa 
tirti Tamstos nuomonę apje 
tokius — arba tiesiogniai — 
tas, naujoves?

Prieš metus ar daugiau, 
vienas čia (Amerikoje. V. B.) 
išaugęs lietuvis kunigas pa
skelbė, kad lietuviai savo rei
kalų vystyti ir vykdyti nepa
jėgia, bet turi pasanidyti ame- 
rikiečįus—prof esi analus jiems 
atlikti, šiais metais ta mintis 
rado atgarsį'vieno mažai ži

nomo žmogaus asmenyje. Jis 
nebandė ištirti kas jau yra

su V. šakalju paskolino savo 
pavardes tokiai neatsakingų 
biznierių iniciatyvai — galinta 
paaiškinti naivumu ir nėsi- 
orientavimu.Gaila, kad kai ku 
rioje mūsų spaudojęrir pavie
nių propagandistų skelbiamas 
negatyvus skeptiškumas mū
sų organjzacijų ir jų darbinin-

■ kų atžvilgiu — atsiliepia į žmo 
nių norą net pasitarti prieš sa*

■ vo pavardę skolinant. .eTisy- 
bė yra ta, kad tie patys pini
gai, kuriuos šis žmogus nori su 
rinkti galėtų padaryti du — 
tris kartus daugiau naudos, 
nes jie (pinigai) leistų išlai
kyti J daugiau pasišventusiai 
dirbančių lietuvių ir nereikė
tų prisidėti prie pelno didini
mo amerikiečiams.

— Daug kalbama ir rašoma 
apie lietuviško jaunimo įjun
gimą — jo dalyvavimą liėtu- 
višoje veikloje. Ką apie tai 
Tamsta galėtum pasakyti?

VI.: Bakūnas- 
(Dus daugiau) ;

• Tikrai keista: kada reikia 
kam nors paaukoti dolerį jis 
atrodo toks didelis, bet kada nu
eini į krautuvę ką nors nusi
pirkti, jis yra toks mažas.
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50 metų studijavęs, kaip

.r#
• ! T 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

IE
1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, 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. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos povefkslais. 365 pusi knyga kainuoja tik $3.
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• DAINŲ ŠVENTĖS 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 durimenimta 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• 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 knygą 
parduodama tik už $2. • ' ;

• LlETUV IšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės fr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės ati
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik $3. ;

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n* 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe
ziją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

e SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valalčia 
vertima*. 200 p*I. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygo* gaunamo* Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
DC B0608. Užsakant juits, pridėti 3oUr| ^sratutimo maldoma,
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nustato ne J. šoliūnas, bet laikraščio Vadovybė. Tikrai 
. būtų keista ir reiktų stebėtis, jei tokia būtų brango li
nija niekinti JAV prezidentą ir kitų valstybių aukščiau-
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NAUJIENŲ rastine atdari kasdien, i&kynif aekmadlenini.

siu? valdžios vadovus, kurie, anot J.- šbiiūno, apstatinė- 
ję JAV prezidentą, naudodami savo tikslui pasiekti ne 
tik leistinas, bet ir neleistinas priemones. Iš tikrųjų bū
tų baisui...

Aprašęs didžiuosius pasaulio fanatikus Beginą ir 
Chadefį, pareiškia pageidavimą, kad būtų neblogai, jei 
mūsų išeivija turėtų fanatikų, panašių į Beginą. Maty
ti, su visomis jo turimomis savybėmis, kurias jis ankš
čiau išminėjo, tai yra, būtų žirgais lenktynėse, teroris
tais, siaurapročiais ir apstatinėtų JAV prezidentą. Tai 
tau kokių fanatikų Draugo redaktorius pageidauja! O 
varge, kokia jo trumpa atmintis! Nejaugi, Draugo re
daktorius J. Šoliūnas neskaito lietuviškos spaudos ir 
nežino, kad mūsų išeivija turi ne fanatikus, o visas sa
vo jėgas pašventusius pavergtosios tautos laisvei. Jų 
nepravardžiuojam įžeidžiančiu fanatiko pavadinimu, o 
skaitome didžiausiais patriotais, kuriei įeis į mūsų isto
riją, kaip tautos didvyriai.

Pagaliau, jis vėl sugrįžta — kaip jis rašo — į savo 
kiemą. Čia jis mato tą piktą fanatizmą, šiame mažame 
kieme, jis atrado nedaug fanatikų. Vos vieną Aštuoniuo- 
liktosioš gatvės gyventoją, kuris platina urvinio lygio 
kultūros atstovams Naujienų laikraštį.

Keista, kad J. Šoliūnas,. gyvendamas JAV-se, sura
do jose urvinio lygio kultūros žmonių. Tame krašte,, ku
riame aukščiausiai yra iškilusi civilizacija, kur techno- 
logikos pažangos dėka žmogus mėnuly įmynėpėdas, kur 
satelitai raižo dangaus erdvių tolius.Tai J.šoliūnas skel
bia, kad čia esama urvinio , lygio žmonių,ateit, tokie yra 
lietuviai, bet ir jie skaito dienraštį Naujienas, kurių pa
grindinė linija kovoti už pavergtą Lietuvą. Matyt, ir 
šiuo atveju, kad suprasti šio rašėjo šias “gilias” mintis, 
Draugo skaitytojai turėtų griebtis LE, kad galėtų išsi
aiškinti, ką jis laiko urvinio žmogaus lygio kultūros at
stovais. Ar tai reiktų suprasti bloga prasme, ar ne to
kia bloga? Ar iš tikrųjų, lietuviai išeivijoje yra urvi
nio lygio kultūros atstovais? Deja, apie urvinio lygio 
lietuvius - Amerikoje LE nieko nėra. Tat patartina šiuo 
klausimu atskleisti “Sveikatos” knygą ar kitaip vadi
namą medicinos enciklopediją. Joje rašoma, kad yra to
kių pavienių žmonių, kurie kartais savo raštuose pri
rašo kledėjimų. Tokie yra gydytojų gydomi. Bet var
gas, kai tokios būsenos žmonės pasamdomi vedamie
siems rašyti... Ir ko jie neprirašo ir kiek vadovybei pri
daro nemalonumų ir patį laikraštį nususnia. Lietuvos 
laistės laikais, mūsų liaudis apie tokius sakydavo jiems 
trūksta vieno ar dviejų “balkių”...

Tokie rašeivos daro ir kitiems redaktoriams užgau
lias užuominas, būk jie esą fanatiški melagiai ir įžeidi
nėja mirusius. Tat, šia proga, tenka paklausti jau ne J. 
Šoliūno, bet Draugo vadovybės, kada nendriūnai ir svi- 
loniai prisidėjo prie pasmerkimo mirusio Barono, Barz- 
duko bei Katiliškio? Man rodos, į tai turėtų atsakyti tik 
dienraščio vadovybė, nes ji yra pasamdžiusi šį vedamų
jų rašytoją. Iš viso, kyla klausimas, nejaugi, Draugo 
vadovybė taip iškrypo iš kelio, kad ji nebemato, kaip jos 
redaktorius kursto Draugo skaitytojus prie brutališkos 
neapykantos, niekina mūsų visuomenę, ją išvadina urvi
nio lygio atstovais. Iš viso neaišku, kodėl llraugo vado
vybė leidžia spausdinti vedamuosius tokio menko’lygio 
žumalisui, kuris nežino, kad Amerikoje nėra ubvinio ly
gio kultūros žmonių. Mano nuomone, būtų daug nau-

MŪSŲ ĮTAKA Į JAV UŽSIENIO
POLITIKĄ

Redaktorius, kurio vedamiesiems suprasti 
reikia Lietuvių Enciklopedijos

Draugo redaktorius J. šoliūnas, jau -pagarsėjęs savo 
kontraversiniais vedamaisiais, atspausdino rugsėjo 23 
d. šio dienraščio laidoje “vedamąjį” apie didžiuosius 
fanatikus pasaulyje ir pas mus. Šis vedamasis turi labai 
artimą ryši su tuo ankstyvesniuoju, kuriame jis sunieki
no JAV prezidentą Reaganą, kaip nepatyrusį, kurį ap
gavo Izraelio fanatikas Menachem Beginąs. O šis, kaip 
jis rašo, yra ne tik fanatikas, bet žirgas lenktynėse, te- 
jis rašo yra ne tik fanatikas,bet ir žirgas lenktynėse, te-Į 
rcristas Palestinoj, siauraprotis be karizmo. Aišku, kad 
du visuomenėje pasipiktinimą, ne tik J. ŠOliūnu, bet ir 
Draugu. Matyt, jis nutarė pasiteisinti ir parašė 
kita.

Pradžioje rašo taip, kad reikia skaityti LE, kurioje 
yra fanatiko dvigubas paaiškinimas: platesnis ir ne- 
taip platus ir ne toks piktas. Atrodo, jo galvoje Draugo 
skaitytojai yra taip menkai intelektualiai'išprusę, kad 
suprasti jo vedamuosius, juos reikia skaityti su pagal
ba Lietuvių Enciklopedijos. Kitaip jos pareikštos min
tys bus nesuprantamos, iškreiptos. Taip, kaip buvo iš
kreiptas ir Begino fanatizmas į piktąją prasmę. Tat jo 
vedamųjų skaitytojai turėtų būtinai turėti šalia pasi
dėję LE. Teisingai, kažkas pasakė: paskaitęs šį jo pa
aiškinimą, kad šitokio “juoko” nespausdintų nei “Dyg
liai ir spygliai”.

J. šoliūnas aiškinasi LE pagaloa, kad jis Menachem 
Beginą išvadinęs fanatiku ne pikta prasme. Išeitų, kad 
Izraelio ministeris pirmininas skaitydamasJ.Šoliūno ve
damuosius turėtų įsigyti LE, tada žinotų, kad J. Šoliū
nas jo neįžeidė ir, kad jo galvoje fanatikas, žirgas lenk
tynėse, teroristas, siauraprotis reiškia tautos “herojų”. 
Taigi, ar negražu?

Žinoma, tada nereikėtų bijoti žydų, kaip jis rašo, 
kad jie mus muštų. Kodėl jis rašo daugiskaitoje “mus”?. 
Jog lietuviai Reginą nevadino aukščiau išminėtais J. Šo- 
liūno epitetais ? 0 gal jis turi pagrindo taip rašyti ? Mat, ■ 
vedamieji išreiškia laikraščio pagrindinę liniją, kurią dingiau, tokių vedamųjų vietoje atspausdinti kokį nors

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTLNIO ATGI- 
MIM0 SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
(Tesinvs")

Vasarą per rugiapiūtę Lietuvos dvaruose iš
siveržė dvarų darbininkų streikas, paplitęs Ža- 
garės-Joniškio rajone, Panevėžio, Raseinių, Kau
no apskrityse ir Suvalkijoje. Gaivališkas savo po
būdžiu, bet organizuotas ir vykęs ramiai, be jo
kių ekscesų iš darbininkų pusės, streikas nesu
kėlė gyvesnės reakcijos platesnėje visuomenėje, 
betgi sukrėtė dvarininkus ir pažadino kaimo pro
letarus ir nestreikavušiuose rajonuose. Visuose 
tuose įvykiuose buvo jaučiama sustiprinta ir jau 
planinga veikla socialdemokratų, tuo tarpu vie
nintelės viešumon išėjusius organizacijos. Parti
jos Centro Komiteto sušaukta Vilniuje, gegužės 
mėn. konferencija apsvarstė eilę partijos veiklos 
klausimų, iš dalies paruošdama jų svarstymą ar
timiausiam partijos suvažiavimui, vykusiam tų 
pačių metų rudenį.

šeštasis partijos suvažiavimas, sušauktas 
Vilniun tų metų ankstyvą rudenį, jautėsi stovįs 
ones ‘zmus įvykius ir atsakingas už jų rai
dą Lietuvoje. Reikėjo susiorentuoti ir pasiruoš
ti. išsprendus 'ilę neatidėliotinų klausimų. Tų 
ęsčiii metų ank čiau vykusi partijos konferen

cija kaikuriuos jų buvo greitomis palietusi, bet 
daugumą jų paliko spręsti greit šauktinam su
važiavimui.

Suvažiavimas per dvi dienas apsvarstė 17 
svarbesnių klausimų ir priėmė partijos ati
tinkamas rezoliucijas. Pagrindinių klaust 
mų buvo trys grupės: partijos sutvarkymas sMį 
vo viduje, partijos uždaviniai, revoliucijai ky
lant, tiek politinės tiek ir ekonominės kovos ba
ruose ir pasisakymas dėl santykių su kitomis re
voliucinėmis organizacijomis.

Suvažiavimas visų pirma pakeitė partijos 
vardą. Iki tol partija vadinosi “Lietuvių Social
demokratų partija”. Jau kelinti metai partiją 
dirbo visoje Lietuvoje, savo gretose organizavo 
visus dirbančiuosius, išskyrus darbinihkuš žy
dus, ir savo reikalavimus statė visai Lietuvai. 
Buvo metas partiją pavadinti “Lietuvos Social
demokratų Partija”, tuo pabrėžiant jos terito
rinį ir valstybinį pobūdį. Suvažiavimas pakarto
tinai priminė ir darbininkajns žydams, kad jie 
“gyvendami Lietuvoje, pripažintų LSDP politiš
ką programą, nes solidari kova yra abiem nau
dinga, gi geriausią tiek ekonomiškųjų, tiek ir 
kultūriškųjų reikalų aprūpinimą žydų proleta
rai rastų tik demokratiškoje Lietuvos respubli
koje, sufederuotoje su kaimynais”. Apie lenkiš
kai kalbančiuosius dar kartą buvo pasakyta, kad 
partija dirbo ir dirbs tarp visų darbininkų krikš
čionių ir nepripažįsta PPS pagrindo dirbti Lie

Įtakingas politikos žurnalas 
“Foreign Affairs”, leidžiamas 
Council on Foreign Relations, 
5cew York, 1981 ni. vasaros nu
meryje išspausdino Amerikos 
senatoriaus Charles McC. Ma
thias, Jr., iš Maryland© valstijos 
straipsnį apie etniškas grupes ir 
užsienio politiką, kur Mathias 
apgailestauja, kad užsieninės

grupės tūri perdaug įtakos į 
JAV užsienio politiką, kaip kad 
žydai, ir užsieninė grupė, rytą 
europiečiai yra neefektingi prieš 
rusus, nes Afnerika neis dėl jų 
su rtfšais į karą, kai geriau būtų 
tartis sū rušais, kas gal paleng
vintų Rūtų Europos sunkią pa
dėtį.

Sekančiame rudens numeryje

K. Bradūno patriotinį eilėraštį.
Skaičiau Naujienose atsiliepimą ir apie mirusį St. 

Barzduką. Jos jam jokios paniekos nepareiškė, o prie
šingai, buvo labai švelnus ir taiklus pastebėjimas: Jei 
.St. Barzdukas, būdamas lituanistikos mokytojas, būtų 
savo veiklą pašventęs lituanistikai, būtų daug nuveikęs, 
bet jo politiniai rašiniai yra beverčiai. Man rodos, kad 
ši pastaba , jo neįžeidė, o. priešingai,, tik apgailestauta, 
kad jis lietuvių kalbos žiiiojimą apleido, o veikė visai 
jam svetimoje srityje. Tiesa, Naujienos jam galėjo daug 
aštriau pareišti, nes jos, nuo jo yra. nemažai nukentė
jusios, o “aštri” plunksta jas nekartą skaudžiai 
įdurdavo. . ;

J. Šoliūnas cituoja Bražėną, kai jis pareiškęs, kad 
Naujienos šliaužiojančios pries valdžią. Ir tai šliaužioja 
dėl tb, kad joms kažkoks valdžios atstovas numetęs kąs
nelį duonos, už tai, jos ginančios valdžią. 'Man rodos, 
kad į tai nereikalinga jokio komentaro, nes kiekvienam 
yra aišku, kad J. šoliūnas, kursto Naujienas, kad ir još 
nultu JAV valdžią.

Štai ir vėl jo kliedėjimas, būk Naujienos skelbia 
kad jos yra darbo žmonių laikraštis. Atrodo, kad jis šio 
dienraščio antgalvio nėra perskaitęš.Todėl jis ir svaisčio- 
ja. Jis nežino, kad jos yra visų lietuvių laikraštis už tau
tos laisvę. Taigį, visų, kurie veda kovą dėl pavergtosios 
tautos laisvės. Tai reiškia ne kurios vienos lietuvių 
dalies. j

Be to, jis groja tą pačią jau iškliarusią gramafono 
plokštelę, kad Naujienų redaktorius neatsikanda būti 
fanatiku. Jis užpylęs ant jo paplavų, bet po to, pasiskai
tęs Giovani Papini knygą, kuri, matyt, pabudino jo ap
snūdusią sąžinę, jis lyg ir atsiprašinėja. Bet kokia tai 
purvina jo veidmainystė...

A. Svilonis

tuvoje. Suvažiavimas nutarė peržiūrėti partijos 
I programą ir ją, kiek pataisytą, išspauzdintf lie
timų ir lenkų kalbomis. Patikslino, kas yra par
tijos narfš ir kuriuo principu tvarkomos parti
jas organizacijos.

Atskiru punktu suvažiavimas pasisakė Lie
tuvos autonomijos klausimu.

“Kilus nesusipratimui dėl žodžio “autonomi
ja”, — sako rezoliucija, — suvažiavimas paaiš
kina, kad reikalaujamoji dabar ir pirma politiš
koji Lietuvos autonomija buvo suprantama taip, 
kaip yra pasakyta mūsų programoj dabar: “De
mokratiška Lietuvos respublika, liuosu noru su
sidėjusi su kaimyniškomis tautomis federacijos 
ryšin”.

Antros grupės klausimus suvažiavimas at
sakė eite rezbliucįjų. Kaip eilinį partijos uždavi
nį suvažiavimas laikė kovoti už feodalinių lie
kanų likvidavimą Lietuvos ekonominiame gyve
nime, stoti už bendras su kitomis demokratinė
mis grupėmis pastangas neatidėliotinai demokra- 
tinti krašto susitvarkymą, sustiprinti dar
bą kaimo proletarų tarpe, ypatingą dėmesį ski
riant dvarų darbininkams. Ką tik pasibaigę 
streikai, pažymėti ^darbininkų disciplinuota lai
kysena, kad ir nevienoje vietoje dvarininkams 

(šaukiantis, policijos ir kariuomenės pagalbos, 
davė suvažiavimui apsvarstyti ekonominio tero
ro klausimą. Suvažiavimas griežtai pasisakė prieš

senatoriui oponuoja du rašyto
jai dėl žydų klausimo", vienas 
pritaria senatoriui. Dar vienas 
senatoriaus oponuotojas yra 
Maris A. Mantenieks, Amerikos 
latvių draugijos informacijos 
centro direktorius iš Marylando 
valstijas.

Mantenįeks sumini tiesas, kad 
Vakarų užleidimas Rytų Euro
pos rusams po Antrojo Pasauli
nio karo privedė prie stiprios 
Rusijos. Anot Mantenieks, rytų 
europiečiai Amerikoje “stoja dėl 
amerikietiškų tauinių interesų, 
kurie yra apibrėžiami kaip stip 
rias Jungtinės Valstybės ir silp
na Sovietų Sąjunga”.

Jis savo laišką baigia: “Mo
dernaus pasaulio problemos 
nėra už etniko supratimo ribų, 
ir jo rolė neturėtų būti nustum
ta, kaip senatorius Mathias su- 
gestuoja, į tautinį šokėją tauti
niuose rūbuose. Jei jo balsas 
būtų buvęs išgirstsš, nebūtų 
praminti sunkvežimiai prie Ka
rnos upės nuvežti Raudonąją 
armiją į Afganistaną, nebūtų 
aukšta technologija nusiųsta 
padėti sovietinei kariuomenei, 
nebūtų parduoti grūdai Sovietų 
Sąjungai, kad jų resursai būtų 
pilnai panaudoti apsiginklavi
mui. Etnrkas supranta pasaulio 
tikrovę geriau, negu . senato
rius Mathias prileidžia. Jis taip 
pat noriai mokosi, dabar tegul 
senatorius pasimoko iš etniko!”

Senatorius Mathias atsako vi
siems, kad jis lygiai gerbiąs pa
ramą ir kritiką, žodžiu, jam 
nėra politiškai naudinga opo
nuoti žydams ir pabaltiečiams!

Mantenieks laiško patalpini
mas ir jam neo'ppnavimas pa
rodo rytų europiečių-amerikie- 
čiu didėjančią įtaką į JAV už- 
siėnio politiką. Tai buvo išsiko
vota savo pačių pastangomis ir 
savo pačių galvomis. Tokį patį 
laišką galėjo parašyti ir ALTa, 
nes pabaltiečių daugumos pa
grindinės politinės mintys su-

(Nukelta į penktą puslapi

jo pavartojimą tiek dvarų savinikams, tiek ir jų 
turtui. Ir tik išimtiniais atsitikimais, jei darbda
viai patys bandytų griebtis prieš streikuojančius 
smurto, buvo laikoma leistina (kaipo išprovo
kuotą atsakymą) atsakyti į smurtą vienodu būdu.

Įvykiams bręstant, nutarta išleisti partijos 
manifestas ir jame pasisakyti, ko partija siekia 
artimiausioje ateityje.

Dar kartą paryškindamas savo santykius su 
kitomis revoliucinėmis organizacijomis Lietuvo
je, suvažiavimas pavedė centro komitetui tartis 
su “Draugo Organizacija”, kad ji įsilietų į par
tiją, ir tai buvo pasiekta metų gale, o dėl PPS 
ir Rusų Socialdemokratų Darbininkų Partijos 
veikimo Lietuvoje pasisakyta: ‘Kadangi RSDDP, 
stovėdama ant centrališkų pamatų, savo prakti
koje nepripažįsta tiesos atškiroriis tautoms spies
ti apie savo likimą — suvažiavimas, stovėdamas 
ant federacijos pamatų, pripažįsta jos darbą už 
kenksmingumą Lietuvos proletarų reikalams”.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"
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R. VILIAUS

EUDEIKIS

r

— Dzūkę Draugijos valdyba kviečia 
savo narius atvykti į susirinkimą — 
Dzūkų pop.etę, spalio mėn. 11 d., 
3 vai. popiet Jaunimo Centro kavi
nėje. Bus svarstomi draugijos eina
mieji reikalai ir-apsvarstyti ateities 
planai. Visi kviečiami gausiai daly
vauti. Valdyba

iri*

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBt: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Lietuvių Moterų draugijos Apšvie- 
tcs poatostoginis narių susirinkimas 
įvyks šeštadienį, spalio 10 d., 1 vai. 
popiet, 3808 S. Union Avė. Nares 
prašomos atsilankyti, nes yra svarbių 

j reikalų aptarti. Bus ir vaišės.
Rožė Didžgalvis, rast.

o R. PAUL V. DARGLS 
•VOTTOJAl l« CHIRURGAS 

w»—ta»«ttt Canimiotty kttnlkaa 
MMMdnaa dlrakrariu*

i938 R Manbaia R*, W>itch—Hi, tL
VALANDOS: 8—0 darbo dienonta ir

z

VAKARŲ VĖJAI

112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Kregždžių apsukrumai
Kregždės geria praskrisd; 

viršum vandens.
M nta kregždės skraidančiais 

vabzdžiais.
Medžių šakose ir žolėje besi

laikančius vabzdžius taip pat 
gaudų- pr&skrisdamos.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAIHS
vėsinama laidotuvių koplyčia

- GORDON FUNERAL HOME -
10 PATARIMŲ MOTERIMS

1. Vedybiniame gyvenime ban
dyk rėdytis taip, kaip prieš su
tuoktuves.

2. Pasirūpink, kad tavo virtu
vė visada būtų tvarkoje. Vyras
mokės tų įvertinti. | “

3. Nereikalauk, kad tavu vy- 1 į— 
ras padėtų prie namų ruošos. '

4. Nedaryk piktų pastabų dėl

1729 South Halsted Street, Chicago

leL 226-1344

SUSIRINKIMTJ

i t-:

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS ' 

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71»t St. Tel. 737-5149 .• - 

Tikrina akis. Pritaikn r kiniui 
ir “contact lenaea”^

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, euSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vajandoę antrad. 1—4 popiet,

Ofiso tefefonas: 776-2880,

Įlok id a

MŪSŲ ĮTAKA Į JAV ' 
UŽSIENIO POLITIKĄ

Atkelta iš 4 pšl.

tampa. Redakcija, gal būt, pasi
rinko latvio laišką, nes Ameri
kos latvių draugijos adresas 
yra Marylande, iš kur yrą sena
torium išrinktaš Mathias.

Ar Hannaford reklaminė fir
ma norėtų ar galėtų taip aiškiai 
išeiti už pabaltiečių teises? Tos 
firmos laiškai Vytauto Skuodžio 
reikalu buvo labai jau nekovin
gi. Man. regis, kad vieni patys 
būtumėm Skuodžiui daugiau 
padėję. Gi bendrame reikale ta 
firma bus per toli atsilikusi 
nuo mūsų.

Juozas Nendriūnas

PERK KAUSTYMAI

SOPHIE BARČUS

w
į. vyro giminių ar pažįstamų.

į-š 5. Jei,pamatai nauja vyro kąk-
3 laraištį, kuris tau nepatinka, su 
t silaikyk nuo kritikds.
T 6. Jei vyras pagiria kilos mo- 
| terš grožį ar elgesį, pritark jo 
|i nuomonei, nebūk pavydi.
T| 7. Kai vyrą ištinka koks ne- 
j smagumas ,stenkis jį nuraminti 

linksmesne nuotaika.
8. Nekelk aikštėn ir neišmėti- 

nėk dėl praeities nuotykių, ku
rie turi būti užmiršti.

9. Nebūk perdaug “vyriška”, 
nes tas nustelbs geresnes tavo 
ypatybes.

10. Nesitikėk, kad vyrąs visad 
tavęs klausytų. Diktatūra netin
ka

GAIDAS- DAIMID
.kniaukia n> domiausia laidojimo įstaiga

MjŲ.Wr7 SO. HERMITAGE AVENUE
T«L >27-17-11 — 174i

43M-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Šokanti indy deivė Šyva,

Krakių miestelis ir jo marga
spalvė aplinka

žuvis “krakė” suteikusi 
miesteliui vardą

Į šiaurę nuo Kėdainių, palin
kus į Raseinius, yra miestelis 
Krakės. Prieš Antrąjį pasaulinį 
karą jis turėjo apie trejetą tūks
tančių gyventojų.

Jo pavadinimas kilęs nuo’ žu
vies vardo “krak” — karosas 
Kadaise šio miestelio ribose bu
vę trys vandens malūnai, kurių 
tvenkiniuose sugaudavo daug 
didelių krakių — karosų.

Krakių miestelis yra labai se- 
ras. Istoriniuose dokumentuose 
minima, jo'g didysis Lietuvos 
kunigaikštis Vytautas padova
nojęs ji Žemaičių vyskupui.

Pirmoji bažnyčia pastatyta tik 
1478 metais, nes krakiėčiai ilgai

: ontorėję priimti krikšto. Švęn- 
:os Kotrynos vienuolynas įsteig-
as 1615 metais.
Iškasenos piliakalniuose ir lau

kuose rodo, jo’g šios apylinkės 
gyventojai jau Kristaus laikais 
mokėjo pasigaminti visokius 
Įrankius: epilius, durtuvus, puo
dus ir pan.

Prie Vazbp Hų dvaro, dešinia
me Šušvės krante, yra piliakal
nis, o prie Zaborako dvaro — 
enkapis, kuriame randama 
bronzinių daiktų.

ir šeimyniniame gyvenime.
(Iš archyvo)

Nuo. Krakių miestelio už šešių 
kilometrų yra Pašušvio dvaras, 
kuriame gimė ir augo buvęs 
Lenkijos diktatorius Juozas Pil
sudskis,.

Ankstyvesnis to dvaro savi
ninkas Zubarskis 1812 metais 
klastingai, pagrobęs prancūzų 
kariuoinėriės turtus ir išvykęs 
į užsienį.

VEIDRODŽIO VEIKIMAS
Į GYVŪNUS

Jei prieš; šunį pastatysi veid
rodį, tai jis ima smarkiai loti. 
Tas reiškia, jog šunys nepažįsta 
savęs stikliniame atvaizde.

Tas pats yra ir su liūtu. Tik 
- po pakartotinų rodymų, liūtas 
įpranta ir įsitikinęs, jog tai yra 
jo palies “šešėlis”.

Kai panešama mėsos gabalą, 
tai liūtas nebėšpka į veidrodį, 
atsisuka ir bando' pagauti.

Beždžionės gf greičiausiai pa
žįsta save veidrodyje ir žiūrėda
mos, didžiuojasi 'savo nepapras- 

—tu grožiu. į

MOTERIŠKI ŠPOSAI

JOHANNESBURG, Pietų Af
rika. — Kiekvienas savaip bando 
įsigyti draugų, bet policija areš
tavo ir nubaudė Miss Elsie Oli
ver už jos gudrybes toje srityje.

Ji pranešė, kad jos automobi
lis tapo pavogtas, vėliau ji pri
sipažino, kad tai nebuvo. Ji tik
tai norėjo- “susitikti su polici
ninkais”.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1 M 1410 So. 50th Ave^ Cicero
* “ Telef. 476-2345

J (M. Dr.) inicialais pasirašantis

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL <0629

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

• Seniausia muzikinė forma 
rie vien lietuvių, bet ir kitų tau
tų. tarpe, yra daina.

TUK PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI -NAUJIENOS”

Apdraustas perkrausimas 
H (vairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TaL 376-1882 arba 3763996

Liaiuviy kalba: kasdien nuo pirmi' 
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet. Šeštadieniais ir sekma 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto

Vadė [a — Aldona Daukus 
TelaL: HEmlock 4-2413

jį “Lietuvos AidaF

KAZ« BRAZDŽ1ONYT* 
Programs* v«dėj*

teaspoofi «alt 
U teaspoon nutmeg 
I cup white niiinx 
I cup water
8 cup* day old bread , 

... cubes

butter untO soft Add poultry

SKAITYTOJAI RAŠOi ' .
Vienas “mokyto daktaro-”

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMĄ KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. 1 et 925-8063

Turkey For Spring 
by Marttrt Logaa ■■ —

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tek (813) 321-4200

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visas programos il WOPA,

vietoje, kad piktas kaimynas 
lepasijubktų iš nevaleikos.

Ne “Draugo” rašėjui tatai 
suprasti!-...

Spaudos Skaitytojas

Kasdien mm ptnnadreaio iki peak 
tadienio 8138 vaL vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Potenburg, Fla., 12:30 vai. p.®
-iš WT1S stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

. Ubicago^ Illinois 60629 
TdeL 778-5374

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

LOW

MR

1

AM6ULANSC 
PATARNAVIMAS

1!4
1

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

lil.i'W I III Will IIj?

Naujienos, tfhicatfo, 8, Hl Wednesday, October 7, 1981

GEORGE F? RUDMINAS
UI® So. UHJAN1CA A VE. Tek: Y Arde 7*1138 • US|

The ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER 

_ _ _ WHO TRIES TO
GET EVEN ON THE HIGHWAY.

“Draugo” rašėjas pateikia tokią 
informaciją:

“... nuo pat lagerinių laikų 
kai kurie mūsų, veikėjai dirbo 
laisvinimo darbą, už tai gau
dami iš amerikeieįų algą, te
reikia prisiminti, kad ir šian- 

-dien tiek ALTas, tiek VLIKas 
turi apmokamų tarnautojų.”'

(“Draugas”, 1981.X.5 d.)

Ir ką tasai rašėjas bepridėtų, 
kai koks, sakykim, okupuotas 
Lietuvos “Tėviškės” laikraštu
kas parašytų: “Argi mes nesa
me rašę, kad j Vakarus pabėgu
sieji vaduotojai yra apmokami 
Amerikos imperialistų?...”?

1 Paprastai nėra priimta ne
švarius baltinius džiauti viešoje

t »
f

Carry the tradition of turiey into a tender Mid
• mocAi roast Swift’s Premium Turkey. For i fresh

fggrtYar A nefr let a nev stuffing beidje the Tiy from 
tire iMuai easier It ha/ the traditional

of cube*, onion, celery and and
while tMsrai give the stuffing an original toižch. It smipliGed, 

U Is cooled is a skillet on the ran^e. _ f
Skillet Stuffing
Yield: 5 cupsi • <

eup ehopped onion 
cup* chopped celery 

1173 cup) butter

iftbpoeo poultry

teaspoon saj?e
Saute onion and celery In 

seasoning, sage, salt, nutmeg, raisifu and water. Stir to Hend 
well. Stir in bread cubes. Cover and cook over low heat about 
45 minutes.

I

Helps Shrink 
Swelling Of - 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup- 

. positories. Use only as directed.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Aikštės automobiliams pastatyti

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE* •• £KC£PT WMN 
DRIVING. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

•HOW DO SEAT fcELTS 
HELP TO PROTECT YOU 
IN AN AUTO ACCIDENT?

•ACCORDING TO THE 
j INSTITUTE FOR SAFER 
LIVING, AMERICAN MUTUAL 

LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LESSEN t/
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES.

CUcagoc 

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių
A*OCi«cijoe

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ2

.... K&pubta 1-1211
liuzq 6GL1BWE8T highVVAl, HMM, ML 174-4411

P. J. RIDIKAS
H&4 S*. HAnsTED STKKET TeL XArda 7-1111

BUTKUS - VASAITIS
1444 g*. įoui Are, Cicero, OL Tel: OLympic Į-1003

PETRAS BIELIŪNAS
<*43 S*. CALIFORNIA AV’K Tek: LAfayMU 1-357;



SVEČIAS Iš ANGLIJOS
Amerikoje svečiuojasi lengvo-, 

p’unksnes žurnalistas Stanys 
Kuzminskas, kurio komentarai 
apie Anglijoje gyvenančius lie j 
tuvius, jų rūpesčius ir jvab ius; 
britų samprotavimus mes susi-Į 
domėję skaitome. Ponas Kuz- j 
minskas buvo užsukęs į Naujie- j 
nas, norėdamas susidaryti vaiz j 
dą, kaip jos pasiekia savo sknity- ;
tojus.

Jis rato iš Centrinėj Anglijoj i 
esančio Nottinghamo. Manom, į 
kad visiems bus įdomu susipa 
ž’nti su jo pažiūra į Rcaganą ir 
jo užsimojimus. Štai paskutinė 
jo kronika iš Nottinghamo.

N. Red. 1

L. Enžnevas, nė R. Reaganas 
iu puoki vienas kitam į glėbį.

ir štai jau pusė metų pašau* 
i<; pjI Likoje, ypsč Vakarų Eu- 
ropoję, įsiviešpatavo kažkokia 
nejauki tyluma. Kiekvienas su
pranta, kad ši tyluma negulės 
ięstis dar metus ar n.t pusę, bei 
kiekvienas irgi supranta, kad ir 
tyluma turi savą gyvenimą ii

žiau 
biau

$ *

LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAM©

Manau pravartu prisiminti 
anuos laikus, kada Vietnamo ka
ras buvo praloštas, kada Jungti 

•nių Amerikos Valstybių tauta 
buvo moraliai sukrėsta ir pa<au- j 
lyje apnuoginta. Amerika tapo 
pajuokos milžinu. Vieni baimi
nosi, kiti džiaugėsi. Tauta despe į 
ratiškai ieškojo valstybinio mas-! 
to didžios asmenybės, kuri sugo | 
bėtu vadovauti tautai atstatvtiĮ i 
jos moralę ir autoritetą. Pasirin
ko J- Carterį. Juo greit nusivylė. 
Jo skaitymai išrišv. Rašto, jo 
gražbylystė, jo glamonėjimasis j 
ir pasibučiavimai su Brežnevu i 
nei tautai, nei pasauliui nepada-j 
jo. Tauta nuo jo’ nusigrįžo ir 
pradėjo ieškoti kito.

Rado R. Reaganą ir išrinko 
savo prezidentu.

$ * *
Kaip jau žinoma, Reagano po-1 tas 

litika — visai skirtinga ir nei parl

nelaukdamas, nuskubėjo į Mask- j 
vą pareikšti savo ištikimybę 
Kremliui.

Taip pasibaigė R. Reagano di- • 
dysis žibalinių arabų apjungi-1 
nio planas. * *

(Bus daugiau)

T 2 U M * A I

n

Jordi Bonas. Viduržemio jūros vaizdas.

REAL ESTffi
i

iūm«L — Pardirimui . Namai, lėmė — P*rdavi«B 
UAL CSTAT1 FOR SALI | RRAL 1STAT1 FOR SALS

įvykti vyksia, kad ir ma- 
iš anksto žinomi, atseit, la- 
netikėli. Kada du milžinai 

vienas į kitą žiuri šnairomis ir
\vti, tai mažiesiems nebelieka 
nieko kilo kaip tyliai sėdėti ir 
bukli arka panikoje mėtytis ir 
išdarinėti niekus, deja, dažnai 
labai pavojingus.

Dabar pažiūrėkime iš arčiau, 
<as gi įvyko kalbamame tylos 
aikularpyje, ką darė mažieji? 

v *
K^da R. Reaganas pradėjo 

grasinti Sovietams jėga, pradė
jo siūlyti Vakarų Europai naut- j 
rono bombas ir galingesnes ra-! 
ketas, kuriomis galima būtų! 
naikinti irgi Sovietų tolimus J Amerikos ginklavimosi politikai, 
pidus, Kremlius, tai išgirdęs, bet stato’sąlygą, kad R. Reaga

nas pirmiau pradėtų pasitari
mus su Kremliumi dėl abipusio 
nusiginklavimo. Tik pasitari
mams nepavykus, taip II. Šinidt

tai išgirdės, 
pikiai suniurnėjo. Bet Eip 
s mažieji tuojau išsigando, 
izdavę, kad štai atominis! 
s neišvengiamai tuojau kils, 
■ja, Švedija, Norvegija pra- mano, galima būtų pradėti di- 
garsiai kalbėti apie neutra-j dinti Vak. Europos ginklavimą, 

štai tik iš šio trumpo įvykių 
; aprašymo matome, su kokiais 
sunkumai Vašingtonui teko su-

, sitikli Europoje, norint suslip-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKSJIMAIS. | 
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ,

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas "

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

— Cicero (Reg.) Lietuvių 
Bendruomenės Apylinkės pikni
kas įvyks š.m. spalio mėn. 11 d.

' Vyčių salėje, 2155 W. 47lh St., 
Chieagd, I1L Pradžia 12 vai. die
nos. Gros Gintaro orkestras.
Visus kviečiame dalyvauti. V-ba

— SLA 134-osics Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks spalio

. 10 d., šeštadienį, Chicago Sav
ings bendrovės patalpose, 6200
S. Western Ave., Chicagoje. 
Pradžia 12 vai. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti. Valdyba

— Vilniečių rengiamas Vil
niaus Dienos minėjimas bus 
spalio 11 d., sekmadienį, Jauni
mo Centre, 5600 So. Claremont, niš 12 butų." PardSotas."

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

Brighton Parke mūrinis 
krautuve. Parduotas.

<L

r

BUTŲ NUOMAVIMAS g
■ MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS W 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

riSŲ RCSIŲ DRAUDIMO AGENTCKJI

X BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233 ,, ’

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

Marquette Parko apylinkėje liuksusi-

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, grdt, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tel. 927-3559

Kremlius ir tyli, Laikas visvien 
atlieka savo darbu Vakaru ne
naudai. 

* * *
Pažvelgę į arabų pasaulį, pa

stebėsime, kad ten irgi R. Rea
gano politika tuo’ tarpu susidu
ria su dideliais sunkumais.
Ales juk visi gerai žinome ara

bų pasaulio svarbą industriali
zuotiems Vakarams, ypač tų 
kraštų, iš kurių teka žibalas. 
Vieni iš jų tiesiogiai fubežiuoja- 
si su Sovietais,. kiti randasi pa- 
lygnamai artimoje kaimynystė-j 
je. o Jemene (prie Raudonosios ! 
jūros ant pačio pietinio Saudi 
Arabijos pusiasalio kranto) So

1

Čikagoje. 11:15 vai. pamaldos 
Tėvų Jėzutių koplyčioje. Po pa
maldų prie paminklo bus apei
gos pagerbiant žuvusius dėl Lie
tuves ir Vilniaus laisvės. Ant
rą vai. popiet šaulių Namuose 
bus parodytas filmas iš Lietu
vos šaulių veiklos. Po to — ka
vutė. Čikagos skyriaus valdyba 
maloniai prašo visus narius iri 
svečius šiame minėjime daly
vauti. Įėjimas nemokamas.

Skyriaus valdyba 
s - -'-f *-

— Lietuviu Tautiniai Namai i 
mini nuosavų patalpų (6422 S. j

3 butai

2

dėjo

linės atominės zonos įsteigimą; 
□landai ir belgai grasino apkar
pyti savo dalyvavimą NATO; 
už. Britanijos darbininkų Są
jungų kongresas paskubėjo nu-jrinti smarkiai atsilikusią Vaka- 

kad bet kurios esamos i\ T> \ _ 1 * - -i-i *
ikiečių karinės bazės pri- ginkluojančius Sovietus, 
išsikraustytų o pats kraš- 
usiginkluoti; kairioji darbo j su ginklavimo politika Vakarų 
□s dalis nedelsė tuojau į Europoje netikėtai atsidūrė ak- 

prdarti. Daugiausia sumišo Va* pagatvyje.
karų Vokietijos politikai. Buvęs) Gal kas pasakytų, kad tyla 
Vak. Vokietijos min. pirminiu-j tarp Vašingtono ir 
kas Brandt, nė vieno neprašo1 
mas, išskubėjo į Maskvą; pasi
matęs su Brežnevu, išdėstė sa- 

neigiamas pažiūras Ameri
kos ginklavimosi politikos klau
simu. (Čia pravartu prisiminti, 
kad V. Brandt yra tos buvusios 
detantės su Sovietais iniciato
rius ir vadovauja Vokietijos so
cialdemokratų partijai). Dabar-j seit, 
tinis Vak. Vokietijos min. pir
mininkas H. šmidt

tarti 
ame: 
valo

kurios esamos ų Europą prieš nuolat besi-

Tuo būdu J. Am. Valstybės

i
Dar turime pirkėjų ir gerų 

namų investavimui..

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

DĖMESIO
62-60 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinio- 

kam s. Kreiptis: .
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI, 
TeL 523-8775

Notary Public

Insurance, Income Tax

jokiu v o

priešinga Carterio buvusiai. 
Reagano pirmaeilis uždavinys 
išvesti Amerikos tau la vėl i di- i 
dįjį pasaulio kelią,: padaryti ją 
bent Vakarų pasauliui vadovau
jančia. Kremliui Reaganas ne
pažada jokių ‘•bučkių”
glamonėjimosi, bet tik jėgą. 
Amerikos jėga bus dalyvė bet 
kurių būsimu pasitarimų su So 
vietais ir vadovė būsimiems 
santykiams.

Natūralu ir savaime aišku, 
kad po tokių nedviprasmiškų 
JAV prezidento pasisakymų, nė

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima ganti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimos,

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. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

Kremliaus 
j ir toliau viešpatauja.
’ Tas labai klystų. Pastarųjų 
į keturių savaičių bėgyje Vakarų 
j Vokietijoje įvyko keturi gink- 
i luoti puolimai, išsprogdinant 
• Amerikos kariuomenės bazių 
’ įrengimus, karių gyvenamas 
į vietoves ir pasikėsinant prieš 
1 Amerikos generolo gyvybę. At- 

Sovietai nesnaudžia. Už 
visus puolimus atsakomybės 

pritaria! imasi vokiečių kairiųjų speciali 
i tererro organizacija.

Įdomu, kas juos suorganiza- 
j vo? — Pagaliau tai ir nesvarbu, 
i Svarbu tik — štai kokioje suiru- 
? tėję Šiuo metu randasi Vakarų 
i Europa ir jos santykiai su Jung. 
1 Amer. Valstybėmis. Visa tai turi i
i būti kuo skubiausiai sutvarkyt 
I ta, nes lengvai gali atsitikti 
taip, kad bus jau pervėlu. Kad

vielai laiko savo karinę bazę, Kedzie Ave., Chicago) 10-mečio 
pats gi Jemeno -kraštas, kad ir sukaktį, šia proga tose patalpo-1 

se, kurios šią vasarą naujai de- i 
koruotefs, rengiama vakarienė. 
Į vakarienę kviečiami visi lietu
viai, įskirtinai LTN nariai, rė- 

; mėjai ir jų šeimos bei artimieji.

labai nedidelis, administruoja
mas komunistinės Vokietijos su 
prūsiška disciplina.

R. Reagano planas'tad ir buvo 
apjungti visus. žibalu, gaminan-

Pirkite senoviškai

$8.00

?4.00
$3.00

čius kraštus prieš Sovietus, juos j Vakarienė, trumpa jumoristinė 
apginkluoti, kur .galima, įsteig- > programa, šokių muzika ir gera 
ti savo bazes ir laikyti savo ka-| nuotaika — $12,50 asmeniui, 
riškoje globoje. ,i^abai greit "pa- 'Svečiai registruojami: telefonu

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

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

*

aškėjo, kad toks planas buvo 
tik R. Reagano sapnas. Visiems 
arabams rūpi tik Izraelis; jokių 
kitų pavojų jie nemato; jeigu 
So'vietams bus reikalingas žiba
las, tai Kremlius turės jiems 
tiek pat gerintis, kaip dabar Va; 
šinglonas. Taip ; arabai mano. 
Amerikos ginklai galėtų tik su
erzinti Sovietus ir išprovokuoti 
kokį nors nedraugingą Sovietų 
antpuolį. Vienas arabų sultonų; 
Kuveito valdovas, tiek išsigan
do R. Reagano plano, kad nieko

737-1697; (pas Visockiųs) arba 
471-0881 (pas> Modesnųš). Minė
jimas spalio mėn. 10 d. 7:30’val. i 
vak.

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

(Pr.)

“LIUCIJA”

• Statybai gražūs sklypas 
Marquette Parke;

A. T V ERAS 
Laikrodžiai ir brangenyt* 

Pardavimu ir Taisymu 
1646 Wm‘ S^h Strut 
T«I. REpubl'.e 7-1941

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

r■ Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AID® _

Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in water. Pour'into 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

Dissolve soft drink mix and 
___ ,..j 

plastic icė-cube trayšibr 
small papercups. Freeze 
until almost firm. Insert' 
wooden sticker spoon into 
each. Freeze until tiem. 
Makes about 20.173J So. HALSTED ST., CHICAGO, D. 60808

CMArtLtt M.HAYT*, 
PMterfCWT or TMt OUCA30

M7 W. M.
tm. rtit) Mi-ni*

Gsitte kr^lpUi ir tiekai 1 SLA Ontr<;

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

WI31 KKkRO RV motor

CMAJPftSM MOW THAT 
’SCHOOL IS IM

bUSIVIENIJIMAS LIETUVIQ AMERIKOJE
yra seaiausih, dirižiausis ir turtingiausia Iietį*via ūraternalinė or- 

Zinlcacija, lietuviams ištiki j. ai tarnaujanti jau per 92 metu*.

S A —atlieka kultūriniu* darbu*, gelbsti ir kitiem*, kurie tuo* 
darbu* drrb*.

83LA — Lšmokėlc daugiac kaip AŠTUONIS MBLDONtJS doleriu 
apdraudę mvo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. 'SūA neieško pelno, 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

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

^IxA—-valkus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: ui 
11.000 apdraudos sūnų temeka tik $3.00 metam*.

81A — kuopq vyre visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
| savo apylinkės SLA kuopu veikėju* jie Jum* 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 181 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
antenų: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago. IL 60629.

KURAPKŲ YPATYBĖS

Kurapkos yra vienos atsar
giausių paukščių pasaulyje.

Kuomet kurapkų šeima eina 
per vieškelį, tai pirmiausia žy
giuoja tik1 patelė -(mo’tina).

• Su .515,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duodą paskolą 
seniau imamais procentais.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus J

P. NEDAS, 4059 Archer Avenu,,

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

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St. 

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

l

NeUry PuMW 
INCOMB TAX SIRVIC1 

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7451 
Teip pit daromi vertimai, pfminiy 
išfcviatimal, pildomi piHitybis pn- 

tymai Ir Htold blanuL

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia HOMEOWNERS POLICY

DOMESTIC HELP NEEDED 
to take care of a sick person.

Paėjusi iki vidurio, apsidairo} Call 762-5244 after 5 p.m. week- 
ir, jeigu pavojaus nesimato, Į 
grįžta paimti vaikus.

Patinas gi seka iš užpakalio.

days. Saturday and Sunday 
— after 12:00 Noon.

P. Zapolia. Atenf 
nOt^ W. 95th SL 
Ever®. Park, 111. j 
60642. > 424-1654,

ENERGY 
WISE

i

HOUSEKEEPERS
LIVE-IN

i

Umft use Of dtswashar ' 
to once s day, after ths 
evanlnęi meal, and cut 
excessive use of water I 
end electricity.

Couple (husband & wife team) 
to care.for executive’s home in 

Western suburb.
General cleaning, cooking and 
maintenance duties. Excellent 

lary for qualified couple.
References required.

Call 325-8805 
weekdays, 9 am to 5 pm

ADVOKATŲ DRAŪfeUA
V. BYLAITTS ir V. BRIZGY8

2458 W. 69th SL
Darbo vaL: nuo 9 ryto Ud 7 rak 
šeštadieniais nuo 6. iki 12-toa 

arba pagaT ausi tarimu
Telefonuofi 778-8000

KILLS 
FLEAS,TICKS!

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo # vaL ryt* 
□d 6 »al. vak. šeštadieni nuo

9 vaL ryto iki 12 vaL d.
Ir pakai susitarimą.

TU. 776-5162 arba 776-51M
2645 West 63rd Street

Chiearo, JD- «082»
I Sergeants

SENTRY* I 
i Į Flea&TckColbr

® — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Wednesday, October 7,

F KJkHMfMkTcks




