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planus. Kurį laiką atrckiė, kad 
jis buvo nuo jų atsisakęs, bet 
dabar Beginąs skelbia, kad Iz
raelis tų planų prisilaikys ir 
sieks“ taikos, nors Beginąs da-

HORMONŲ STOKA 
ŽUDO KŪDIKIUS

JORDANIJOS ŽEMĖSE IZRAELIS 
STATO NAUJAS KOLONIJAS

— Sekretorius iCaslfar Wein
bergeris liudijo SenStOygipkluo- 
tųjų jėgų ko'mitetui,.-kad jis 
niekad negirdėjo apie - pasiūly
mą pasiųsti įspėjamąją atominę 
bombą į Sovietų Rusiją. Dėl to 
dabar kilo ginčas su Valstybės 
sekretoriumi A. Haig. / •

Beginąs pripažįsta David
j. stovyklos planus

Izraelio premjerus Menachem 
Begin pasirašė David stovykloje 
sutartus ir Washjpgtono pasi-

ro, pats sėdo į laivą ir šių metų 
spalio 27 dienąc įklampino r l

leido paskirti tik 130 
doleriu.

šėštadienis-pirmadienis — Saturday-Monday, November 7-9, 1981

Sekretorius C. Weinberger kritikavo 
Aleksandro Haig pareiškimą

PREZ. REAGANAS ĮSAKĖ HAIGUI IR ALLENUI 
UŽBAIGTI BEPRASMIUS NESUSIPRATIMUS

Lapkričio 9:- Teodoras, Miglė, 
Apšautas, Rustenis, Saja.

£iulė teka 6:29, leidžiasi 4:40.
vėąų% ___

DR. GEORGE NICKOPOULOS 
IŠTEISINTAS.

KORČNOJUS DAR GALI 
LAIMĖTI

MERANO, Italija. — šachma- 
! tininkas Viktor Korčnojus dar 
1 gali laimėti antrą partiją. Kst- 
I virtadienį jam pavyko gerai pra- 
I dėti ir užimti geras pozicijas.

Pasaulio čempionas Anatoli
jus Karpovas paprašė pertrau
kos. Jeigu Korčnojus nepadarys 
didėlės klaidos, tai jis gali š ą 
partiją laimėti. Iki šiol Karpovas 
laimėjo 4'partijas, o' Korčnojus 
— tik vieną. ‘ i

rpinisteris gen. Ariel Šaron, jau 
pastatęs, kelias naujas izraelitų 
"kolonijas dešiniajame Jordano 
upės krante, penktadienį pa
reiškė,. kad netrukus jis pradės 
pastatyti dar 8 Izraelio koloni
jas. Iš Egipto Izraelis atšaukė 
visas Sinajaus, pusiasalyje įsteig
tas Izraelio kolonijas, beį j or- 
danų žemėje, steigiamų Izraelio 
kolonijų- neatšauks. Palestinie
čiai . turės apsiprasti su ten apsi
gyvenusiais izraelitais ir kartu 
su jais gyventi buvusiose Jorda- 
nijęte.žemėse.-

R ■■ Šaronas tapo dideliu 
f ■ ' ■■ kolonistu
. Generolas Ariel. Šaronas pasi

žymėjo Egipto-Izraelio’ karo; me
tu. Generolas M ošė Dajanas pa
tarėja noną-pakelti į generolus, 
kai jis persikėlė per Suėzo' ka
nalą ir tankais buvo pasiruošęs 
žygiuoti- į Kairą. Jis reikalavo 
užtikrinti •jam gazolino ir leisti 
žygiuoti į- ;kąirą-2fisuimti visą 
Egipto i vyriausybę. -G&ierolas 
Dajanas' jam uždraudė ; t^i da-

—v- Rehktadiėfiį aukso uncija 
kainavo $421. j -į Ą.

negalėjo susitarti su 
premjeru. Pagrindan 
jo JAV konstituciją.

Kvebeko atstovas 
vesque nenori, kad

BUVĘS PREMJERAS 
EIS Į KALĖJIMĄ

TOKIJO. — Japonijos milijo
nierius K. Osano ir buvęs prem
jeras K. Tanaka pripažinti kal
tais dėl melagingos priesaikas.

Osano ir Tanaka turėjo liu
dyti Japonijos f teismui apie

x šarphasr'moiiėjo pąifriįtf niiais- 
vėn’dyi.-Eįiptd divizijas,.'perdu
sias kanalą,- bet-vėliąu visišką! 
ąpsuptaš,. tačiau.; Izraelio vyriau; 
šybė'LAėletdd; jam nuginkluoti 
Egipto divizijų. Jis tiek i supyko, 
kadŲ išstojo iš ’ Izraelio kariuo
menės, j. ... ? .J/L

iįęginasį’jj pakvietė, į savo ka
binetą žemėti'ūkio ministeriu. 
Jis pradejo,steigti Izraelkr kolo
nijas Jordanijoj,' o dabartiniame 
kabinete tapo krašto apsaugos 
ministeriu ir steigia dar astuo
nias Izraelio kolonijas dešinia
jame Jordano’ upės krante. Da
bar jis? priešinasi Begino 'nutari
mui greičiau siekti taikos su
tarties:’’ i'

stambų 
bendrovės Lockheed. Jiedu pri
siekė teismui, kad iš Lockheed 
bendrovės jokio kyšio negavo.

Praėjus keliems metatns ja
ponų prokuroras - nustatė, kad 
jiedu gavo iš Lockheed bendro 
vės stambų kyšį. Osano jau nu
teistas vienerienis mtams kalė
jimo. Netrukus bus sprendžia
ma Tanakos byla. Prokuroras 
turi reikalingus dokumentus.

Sekretoriaus tvirtini
mas, kad patarėjas Allen 
intriguoja, netufci jokio’ pa
grindo, nes Alienas pakakęs 
prezidento ir Haigo akivaiz
doje, kad tokio gando jis

— Prezidentas prašė $1X0 bi 
lijonų lėktuvams gaminti, bei 
Senatas 
bilijonų

Caspar Weinberger 1

S.kr. Wcnbergeris paneigė 
Va'stybės sekretoriaus Haig 
liudijimą S.nato komitetui, 
kad šiaurės Atlanto 15 j jun
ga gali paleisti įspėjamąją 
atominę bombą, jei rusai 

besiveržtų į V. Eur.'pą.

MEMPHIS, Tenn. — Prisie
kusiųjų teismas, išklausęs dak
taro George Nickopoulo's liudi
jimą apie dainininko E. Presley 
gydymą, priėjo išvados, kad jis 

| sąmoningai dainininkui daugiau 
narkotikų nedavė, todėl ir buvo 
išteisintas.

[ Teismo metu paaiškėjo, kad 
! labai populiarus dainininkas jau 
' nuo anksčiau buvo pripratęs 
Į prie narkotikų, juos gaudavo iš 
i kitų daktarų ir kad daktaras G. 
S Nickopoulos bandė jį nuo nar

kotikų atpratinti. Visvien Pres
ley mirė nuo nepaprastai didelių 
narkotiku dozių.

ATLANTA. —Amerikoje kas
met miršta 7,000 kūdikių, nėpa- 
jėgianį nustatvrti. mįrtjęš prie
žasties;’. Rodos, sveikas' kūdikis, 
pavalgas ir pažaidęs, paguldo
mas į lopšį, o ten staigiai mirš
ta, ^’neturėdamas temperatūros 
ar kitų ligos pažymių.

Marylando universitetas pra
eitais metais ištyrė 50 kūdikių, 
staigiai mirusių lopšyje. Tyri
mas parodė, kad 44 kūdikiai ne
turėjo taip vadinamo' T-3 hor
mono. Visi šie duomenys tiks
liai surašyti ir mokslo žurnale 
paskelbti. Gali būti, kad šio hor
mono stoka neša mirtį kūdi
kiams. Šio hormo’no buvimą ga
lima nustatyti iš kraujo. Netu
rintiems šio hormono galima jį 
įšvirkšti.

NARLAIVYJE BUVO SOVIETŲ 
LAIVŲ GRUPĖS VADAS

RUSAI TURĖJO 8 ATOMINES TORPEDAS;
BLOGI LAIVYNO

— 2/ * kūnigųpfflįn’aBytas1 laiš
kas gali > pakėlikSA'įai'dinolui 
J. Rodžiui.- •' . . '

Penki Sovietų karo laivai ir 
šeši pagalbiniai atplaukė prie 
tarptautinių vandenų ribos ii 
sustojo prie švedų r.ustatyto- 
vandens juc’stos. Jie teh pra'lo- 
vėjo iki pantkad’enio ryto. Aud 
rai aprimus, švedų‘karo laiva. 
išlydės Sovietų šnipinėjimo nar- 
laivį ir atiduos jį lankantiems 
Sovietų karo laivams. Atsisvei
kindami švedai primins, kad 
antrą kartą Sovietų šni. ų laive 
neatlydės, bet pasielgs paga 
tarptautinius įstatymus.

Karlskronos karo uostas yra 
300 mylių atstumoje nuo Stock 
holmd. švedai turi antrąjį karo 
uostą, bet Jvarlskror.a yra pats 
didžiausias.

Mėnesio pradžioj prie Karlskro
nos uosto ėjo švedų karo laivų 
manevrai. Matyt, kad Sovietų 
laivyno vadovybė prty.ė Api- 
tuos manevrus ir nuta:ė pasiųs
ti narlaivį, kad ga’ėtų patirti 
kas švedų laivyno vadams la
biausiai rūpi. Galima spėti, kad 
pačioje Švedijoje rusai neturi 
šnipų, kurie jiems galėtų prą 
nešti apie ruošiamus manevrus. 
Sovietų laivyno grupės vadas, 
gavęs pranešimą tiksliai nusta
tyti, ką švedų laivyno vadai dą- ’ laivį

Paskutinėmis keliomis dienomis Chicagpj.e buvo labai šiltas oras. Lapai nukrito, 
bet sniego dar nėra, šiomis dienomis gerokai atšals. Nuotraukoje maldme Jack-son 

parko Japonų sodo medinį tiltą.

i WASHINGTON, D.C.— Kraš
to apsaugos sekretorius Caspar 
Weinbergeris ketvirtadienį pa
neigė sekretoriaus Haig pareiš
kimą Senato užsienio komitetui, 
kad šiaurės Atlanto Sąjungas 
karo vadovybė buvo nutarusi 
paleisti į rusus vieną įspėja
mąją atominę liombą.

Weinberger žino visus svar- 
į tesnius šiaurės Atlanto Sąjun- 
■ gos karo vadų nutarimus, bet 
' jis niekad negirdėjo, kad ftitų 
Į nutarta ]
• gas įspėjamąją atominę bc’inbą. 
Į Sekretorius Haig trejus metus 
buvo šiaurės Atlanto Sąjungos 
karo vadas ir žino, kbd viename 

1 posėdyje buvo pasiūlyta imtis 
' atominės bombos Sovietų kard 
1 vadovybei priminti, kad rusai 
I toliau į Vakarų Europą nežy- 
1 giuotų.

Išaiškinus abiejų sekretorių 
pare’škimus, prieita išvados, 
kad abu sekretoriai buvo teisūs. 
Tas pasiūlymas š. Atlanto Są- 
jungds posėdyje buvo išklausy
tas, bet jokio nutarimo tuo rei
kalu nepadaryta. Tas klausimas 
toliau nesvarstytas. Sekretorius 
Weinbergeris negalėjo nieko 

' apie tai girdėti ,nes pasiūlymas 
1 nebuvo plačiau aptartas.

Prezidentas įsakė baigti 
nesutarimus, ir ginčus’

Gazos sritis priklausė Egiptui,; 
bet prez. Sadatas sutiko duoti j 
visą Gazos sritį, steigiamai auto- į 
nominei Palestinai. Šaronas pa- j 
reiškė, kad jis . rengiasi įsteigti 
dar 1.0 kolonijų buvusioje Judė
joje ir porą žydų kolonijų Ga
zos ruože. Dabartiniu metu Ga
zos srityje gyvena iš Egipto pa
bėgėliai. Naseris neleido pabė-- 
gėl iams praplisti peS’iaą Ėgi^tą;- 
bet ląikė Dazojė. Teli jie gyveno 
iki karo pabaigas, cr ’dabar jie 
bus prijungti prie planuojamos 
autonominės Palestinos, baronas 
ten ruošiasi įsteigti bent dvi žy
dų kolonijas. '

ffihąps, gen.|||aronąs . 
tapo^tįal^igi^sįu Izraelio ka- : 
riu. /Jis pakSleR^ipsnhis?-visai 
eilei ’’j aunu ’ Izraelį karių, ku- 
riučįšŲ ri^šią .jpadiiĄli • arabiškų 
žemiu iariSi^&atoriaisi '

Rene Le 
Kanadc: 

parlamentas turėtų tvirtinti at 
skirų provincijų nutarimus.

rašytų.'
Ariel šaronas taip pat pripa

žįsta Dyid..stovykloje sutartus 
planus, bet jis tvirtina, kad pa
darytas susitarimas leidžia steig
ti žydų kolonijas buvusioje Ju
dėjoje. . .

Steigs kolonijas
Gazos ruože

Prezidentas Reaganas ketvir-
■ tadienį pasikvietė į Baltuosius 
Rūmus sekretorių Haig ir pata 
rėją Allen ir patarė abiem baigti 
tarpusavio nesusipratimus ir pa
grindo neturinčias kalbas.

Patarėjas Allen tuojau pareiš
kė, kad jis jokių gandų apie 
Haigą neleidjįa ir nesistengia 
pašalinti jo iš" Valstybės sekre- 

Į toriaus pareigų. Sekretorius A. 
. Haig nieko nekomentavoR'vien 

, . .. . , .. j prižadėjo dirbti Valstybės de-paleisti i rusu karo je- x ..*___ . __ I partamento darbą.

Patarėjas Allen pareiškė, kad 
jis bandys išaiškinti; kas sklei
džia gandus prieš sekretoriaus 
Haig vedamą darbą ir, kai pa
tirs, tai informuos ne tik patį 
preziCcntą, bet ir sekr. Haig.

Prezidentas abiem priminė, 
kad visų respublikonų admi 
nistracijds narių pareiga gra
žiai bendradarbiauti, savo veiks
mus suderinti ir vienas kitam 
nekenkti.

>• kalendorėlis
- ---- A- «- «

Lapkričio -7: Rufas, Kvietė, 
Arvaidas, Dūlė, Jurtenis, žanga, 
Nrkandras. -

Lapkričio 8: Gotfridas, Svir- 
butas, Eisėlina, Getautas, Vand-
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' In The United States

KARLSKRONA. — Švedijos 
•užsienio reikalų ministeris pa
reiškė, kad Sovietų šnipinėjimo 
laivas bus paleistas penktadie
nį. švedų valdžia būtų galėjusi 
Sovietų laivą paleisti ketvirta
dienį, bet atidėjo visą reikalą 
penktadieniui, nes Baltijos jūro
je siautė labai stipri audra. 
Audrai pradėjus siautėti, Sovie
tų narlaivis” nusileido vandenin. Į 
Daugelis pamanė, kad saugomas 
Sovietų narlaivis pabėgo. Jis 
nepabėgo, švedų karo laivai jį 
saugojo', būtų neleidę pabėgti.

— Audrai aprimus, švedų ka
ro laivai riulydės Sovietų narlai
vį į tarptautinius vandenis.

Sovietų kapitonas Gušinas ne
norėjo įleisti švedų inspektoriii 
į Sovietų narlaivio vidų, švedai 
-.būtų galėję forsuoti įžengimą į 
rus^.narlajyį bet švedams nėr 
buvo’ jo’kio reikalo laužtis pro 
rusų narlaivio duris, švedai nu
statė, kad 56 žmonių įgulos tar
pę, yra Sovietų karo laivų gru
pės viršininkas. Gapitonui Guši- 
nui buvo pasiūlyta pasilikti Šve

dijoje, jeigu jis bijo Sovietu 
^teismų”, bet jis atsisakė. 

' r ‘ -K
— ’$ė:gu narlaivis įklimpo į 

švedu^pakrančių dumblą, tai to 
metei .vadovas turėjo būti laba’ 

;sil^nąs ^navigatorius. — Įfljįrė'iš- 
ikė|tvedųįužsienio reikalų minis- 
įJjej&feOlą Ullstcn.
i iRŠvedai žihojo, kad narlaivyjc 
-’jfltą ' uranijaus, radioaktyvaus 
S.ėlemįbnto, / naudojamo atomi 
"neini; Bdmboms gaminti, — pa
reiškė švedų premjera 
jorn :Falldin 
nepatyrę vidun įžengę inspek- 
toriaij,švedų vyriausybė nutarė 
j^eishį Sovietų šnipinėjimo nar 
laivį ir pasakyti rusams kelis 
karčius žodžius, ko jie ateityje 
nedarvtu.

1 ' ARIEL ŠARONAS RENGIASI PASTATYTI AŠTUO-
• ....;.' NT AS NAUJAS ŽYDŲ KOLONIJAS
’ *TEL AVIVAS; Izraelis.' — bar reikalauja, kad ir Saudi 
Saudi Arabija paskelbė 8 punk- Arabija tuos susitarimus pasi- 
tų programą Artimųjų Rytų tai

Kanados premjeras Pierre 
Tnjdęau, išsikalbėjęs su 10 Ka- 

Thorb- riadds provincijų premjerais dėl 
Daugiau būtų Kanados konstitucijos pakaitų, 

Kvebeko 
jis pade-
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XXVHI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖ .:

Kleizą ir tėv. AntUnę Saulaitę 
Vael. Kleiza išreiškė padėką 

kun. J. Petrošiui ir visam Stud: 
a vadės organizavimo kolekty 

vui PLB Valdybos vardu. Kun. 
Petrošiui įteikė medalį Vilniau.4 
universiteto 400 metu sukakčia; 
paminėti. Jaunimo vardu ren
gėjams ir rėmėjams dėkojo Vo
kietijos LJS pirmininkas stud. 
K Ivinskio už sudarymą sąlygų 
25 jaunuolėms-iams iš įvairių 
kraštu čia susitikti, pasportuoti, 
padainuoti, pasvarstyti savo lie
tuviškus reikalus, pasiklausyti 
Įdėmių paskaitų. Čia jie turėję 
saunų vadovą tėnv. Antaną Sau
jai* i. suruešusį ir spacialias pa
maldas jaunimui vidurnaktį.

VXIX Europos Lietuvių Studijų 
Savaitę 1982 m. nutarta rengti Į 

Didžiojoje Britanijoje

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet, įvairios organizacijos 
vykdė savo metinius susirinki
mus. Po>ėdžiavo ateitininkai, 
frontininkai ir dar gal kiti- *ša- 
tia programoje numatytų rengi
nių, dvasios vadovas tėv. Ant. 
^•aulaitis vieną popietę suruošė 
i domų pokalbį religiniais klausi
mais, o ketvirtadienį (rugpj. 6) 
vakare — susitaikymo valandėlę 
su bendromis maldomis ir išpa
žintimi.

(Tęsinys)

Popiet dalyviai susirinko ap-1 
žvelgti XXV1H Europos lietuvis Į 
kuri vdifU' ><vritės rezultatų.1 
P* ' **u: ! avo š vcieai i jos LB pii j 
m •’-> rz's dr. A. Kušlys. Organi i 
zacir o komiteto vardu praneši
ma pa eike kuri. J. Petrasms • 
Vis?, škr S iv< itės xc<.gimo naš-< 

g 'iė ?r.t jc : Žibutės bei Pet- i 
’r K’r r T< ’ėio h kiti:

r. ri* * — Ric. Eačkis. 
i 

buvt^s Mikšys bei Jonas Tom- ‘ 
kus. Iš vieo Studijų savaitėje 1 
i meistruoti 126 dalyviai: 55 iš 
Vokicti’cs, 20 iš JAV-bių, 15 is 
Prancūzijos, 12 iš Šveicarijos, 7 
iš Didž. Britanijos, 6 iš Olandi
jos. 5 iš Belgijos, 2 is Itahjos ii 
pc 1 iš Švedijos. Izraelio. Aut: 
trijos ir Australijos. Skaityta 11 
paskaitų, po kurių vyko disku- ( 
sijos, surengtas operų arijų n 1 
lietuviškų dainų koncertas, pen-( 
kių Prancūzijos lietuvių meniniu ! 
kų — Bonitės, Prano Gailiaus j 
Vytauto Kasiulio, Žibunto Mik
šio ir Antano Mončio — darbų 
paroda. Petras Klimas išstatė se 
nų-ų Lietuvos žemėlapiu ir gra 
viūrų pavyzdžius. Susidomėji
mas parodomis buvo didelis, da
lis rodinių nupirkta. Stud. Kęst ■ 
Ivinskis surengė XXVII (per-1 
nykščios) studijų savaitės nuo- \ 
traukų parodą.

Lietuvių fondas parėmė Stud I 
savaitę 1.000 dolerių, dalyviai 1 
aukojo 9.639 pranc. frankus, re Į 
gistracijos mokesčio surinkta , 
9.637 pr. frankai. Jaunimo daly- • 
vavimas paremtas 3.356 pr. frar 
kais- Dalyvavo 25 jaunuoliai į 
Kun. J. Petrošius dėkojo vi- j 
siems, prisidėjusiems prie Studi-! 
jų savaitės suruošimo: savo ben 
dradarbiams rengimo komitete ; 
paskaitininkams, menininkams.- 
kunigams, aukotc’ams ir vi- : 
siems dalyvėmis, ypač Pasaulio 
LB Valdybai, atsiuntusiai du pi r- 1 
mininko pavaduotojus — Vacį.

Pasakiško grožio Vilniaus priemiestis — Verkiai.

Nutarta pasiųsti šis sveikini
mas tėvynei: — Susirinkę į lie
tuviškųjų studijų savaitę Pary
žiaus apylinkėj, sveikiname 
jus. brangūs broliai ir sesės, dir
bančius mūsų tautos ateičiai pc 
gražiu: nors nevisada -giedriu. 
Lietuvos dangumi. -

Mus, skiria didoli ni^Wįaį ir 
sunkiai peržengiamos bet
mes nuolat domimės ir rūpina
mės jumis. Atvykę5 iš-visų-.Eu- 
ropo” kraštų, kartu >su svečiais 
•š užjūrio, mes čia svarstėme ne 
vien išeivijos problemas. Kanu 
mes džiaugėmės jūsų jaunų daL

lininkų pasiekimais, gilinomės į 
jūsų literatų kūrybą, klausėmės 
jūsų kompozitorių muzikos. Mus 
domina ir stiprina jūsų pastan
gos ugdyti lietuvių kultūrą ir ko
voti už pagrindines žmogaus tei
ses.

Linkime jums kūrybinio polė
kio, keliant lietuvišką kultūrą į 
naujas aukštumas, drąsos jieš- 
kant platesniu horizontų ir iš
tvermės, siekiant Lietuvai lais
vės ir valstybinio suverenumo.

Pakiliai sugiedotas Lietuvos 
himnas. Nusifotografuota pilies 
kieme. Literatūros vakarą vėly
vą popietę pravedė Kęstutis Ke-

Zigmas Banevičius iš Pary
žiaus, baigęs Kauno pantomimų 
mokyklą, raiškiai per teikė treje
tą pantomimų, vieną iš jų šiam 
yąkąrui. paties sukurtą “Žali 
laukai pavergtos mąno tėvynės”. 
&yksčiausia buvo Vitalija Bogu- 
laitė — Keblįęnėu iš. Detroito, 
Mich. ji įtaigiai paskaitė savo 
ęiįėraštį iš* cįlęlo “Apokalipsė”. 
Icchckaš Meras iš Izraelio gyvai 
perteikė savo - originalų vaizdelį 
“Dingęs bė žinios” — apie moti
ną, belaukiančią iš karo grįžtan
čio sūnaus- J 1 '

Pasotinus stebuklinguoju me
nu širdį, ir skrandis pareikala-

COSMOS PARCELS EXPRESS
Licensed by VNESHPOSYLTORG

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

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
' ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS nieko nemoka.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI. 
VISI SUKTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite dideli kiekį įvairiu 
aukštos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamu katalogu prašykite musu 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mū"u skyriuose.

Europos sovifeiiį satelitais jau 
yra daug panašesnės į derybas 
tarp vakariečių. Tokios nuomo
nės prieina derybų žinovai.

2. Sovietai taiko derybose dvi
gubą standartą. Sovietai žino, 
kad vakariečiai bus nuoseklūs 
savo nutarimuose ir laikysis pri
imtos tvarkos bei pažadų. Tuo 
tarpu sovietai sau leidžia išsišo
kimus, nesiskaitymus su tvarka 
ir pažadais.

3. Sovietai, nors ir prisilaiko 
tarpusavyje beveik kariškos dis
ciplinos, tačiau į susirinkimus 
dažnai vėluoja, arba be jokių

ų^oji misija buvo interpretuoti 
JlAV atstovams sovietų elgesį ir 

-galvoseną ir apsaugoti juos nuo 
kIMdingų įspūdžių Maskvoje ir 
darybose. Mano tarnybinis ra-r 
portas po tų kelionių į Maskvą 
buvo kai kurių šaltai priimtas ir 
buvo daromos pastangos jį nus
lopinti. Tai greičiausiai darė tie, 

i kurių interesas buvo išsilaikyti 
šioje detente programoje, kurie 
įgimto amerikietiško gero ir nai- 

■ vaus būdo vedami, vengė ką 
nors neigiamo paminėti apie sa
vo detente partnerį, kurie nema
tė arba nenorėjo dauk ko matyti
ir tiesiog negalėjo sau įsivaizduo ■ paaiškinimų visai nepasirodo, ar

ba nutraukia derybas-
4. Derybų atmosfera, ypač pra 

džioje, yra Įtempta, kariškai dis
ciplinuota, be šypsenų, be anek
dotų, be nukrypimų į gyvenimiš 
kas smulkmenas, kaip orą arba 
sportą.

, 5. Sovietų delegatų skaičius 
dažniausiai būna keleriopai didės 
nis už vakariečių, kartais net 10 
prieš 1, kai derybos vyksta So
vietų teritorijoje.

• 6. Prie stalo susėdimo tvarkos 
ir prabilimo eilės atžvilgiu, sovie 
tai griežtai prisilaiko piramidės 
formos. Delegacijos centre sė
dintis ir pirmas prašnekantis 
yra piramidės viršūnė.. Mes susė
dom kaip kam pakliuvo ir pra
bilda vom pagal reikalą, ne pa
gal “ciną”.

7. Pristatant pirmame posėdy
je savo delegatus, sovietų vy
riausias visus ištitulavo mokslo 
daktarais. Mūsų tarpe tokių ne
buvo, buvo inžinieriau ^laboran
tai ir technikai, Jąežfū ir ;tų titu
lų mes nevaffojom. Nežiūrint to, 
sovĮętži atkalkiai mus titulavo 
daktarais. Esu tikras^^^ ir jų 
tarpe ne visi tokie^būVofj

8. Posėdyje vyravo, biurokra
tizmas. Viskas buvo- * atliekama 
formaliai, raštiškai, pakartotinai 
su ilga procedūra. Protokolų ra
šymas ėjo dviem kalbom, juo
draščiai ir galutinos versijos bu
vo aprobuojamos abiejų pusių. 
Ištaisymai ir dažni kalbos nesu- 
derinimai labai prailgindavo ir 
apsunkindavo pasitarimų užbai
gi mą.

9. Administracinis ir pagalbi
ems pasitarimų personalas dažnai
šlubuodavo savo patarnavimuo
se. Pavyzdžiui, kartais “pames
davo” bylas bei dokumentus, lai 

‘ku neparūpindavo vertėjų, ma- 
(Bus daugiau)

ti sovietų* tikrų intencijų ir jų še 
toniškos esmės.

Paradoksas buvo tame, kad 
nedalyvauti tame posėdyje turė
jau daugiau ir rimtesnių priežas 
čių. Mano tėvai 1923 m- repatri
juojant Lietuvą, bėgo nuo bol
ševikų, viską palikę. 1944m. a. su 
šeima irgi bėgau nuo bolševkų 
viską palikęs Lietuvoje. Ir štai 
dabar 1977 m., aš sėdėjau, dan
tis sukandęs, Maskvoje, toje kon 
ferencijoje!

REŽIMAS

Kai mes susėdom pirmam, ben
dram posėdžiui, man dingtelėjo 
mintis,'kad čia susitiko ir ben
drą kalbą mėgina rasti du prie
šingi pasauliai, dvi skirtingos ide 
ologijos. Vienoje stalo pusėje 
buvome mes, svečiai, laisvojo, 
demokratinio pasaulio vakarie
čiai. Kitoje stalo pusėje susėdo 
sustingę šeimininkai, diktatūri
nio režimo “aparatčikai”, rytie
čiai. Tarp abiejų pusių elgesio, 
išauklėjimo, išsimokslinimo, is
torijos, patyrimų, pažiūrų ir net 
išvaizdos ir apsirengimo buvo 
praraja, nieko gero nežadanti 
pasitarimams. Išorėje visi sten
gėsi, nors ir dirbtinai, prisilaiky
ti bendrų elgesio taisyklių ir 
bent paviršiuje atrodyti vieno-

1
’ -z r'-r - 1 ■ - ~ x
blys. Kęstutis Jogubynas belet- vo savo duokles. Buvo jau vėly-

t___ ” "Kanopa”į vos vakarienės metas, tad* visi
piešė graudžius Gulago vaizdus, i skubėjo į iškilmingą atsisveiki- 
Eglė Juodvalkė iš Muenchend nimo pokylį. Iškilmingumo jame dai. Tačiau žemiau to paviršiaus, 
lepino klausytojus gražiu savo tikrai netrūko/ tik lepesni ir di- -lyg milžiniškas ledo luitas, sly- 
eilėraščių apie pirmąjį gegužės dėsni skrandžiaj gal kiek gėrės- P^jo pragaištingas skirtumas, ku 
sekmadienį, apie Graikiją ir apie -----

rištiniu pasako-’imu

lepino klausytojus

nių valgių pasigedo. Bet pran-Į ris laiks nuo jaiko išsiverždavo 
----------------------------ix', r paviršiun. Tuos išsiveržimus ir 

galima su-

Nepaisant tų paminėtų priešin 
gumų, mes tame posėdyje susė
dom prie bendro stalo su ir so- 

, vietų delegatais, kurie atstovau
ja ir remia režimą, kuris:

• Per 60 metų viešai skelbia 
' ir vykdo pasaulio užkariavimą 
ir vakariečių sunaikinimą,

9 Laiko fiziniame ir dvasinia
me sukaustyme 265 milionus gy- 

. ventoj ų,
• Sąmoningai ir sistematiškai 

skleidžia melą, propagandą ir
‘ disinformaciją visame pasauly- 
•je,

• Vagia ir išvilioja vakarie- 
J čių technologiją ir karines pas
laptis, brutalia jėga švaistosi po 
J kaimynines valstybes ir grasina 
‘ginklais visam pasauliui,

< Vykdo teroro veiksmus vi* 
' <ame pasaulyj ir sukelia karus 
'savo ir papirktų bei suklaidintų 
agentų rankomis,

Sudaro, sutartis, kad 
partnerį ir jas laužo,

e Klastoja istoriją ir net savo

nuotaiką, po dviejų draugų mir- cūziškas vyndsir tą trūkumą iŠ-#
ties skaitymu. Eduardas Cinzas* pirko ir nuotaika^ buvo smagi. 1 derybų kęisenybes galima su- ; 
iš Belgijos supažindino su savo Skambėjo dainos, sąmojai ir juo ! prasti tik to didelio skirtumo 
“Metmenyse” spausdinamos apy kas. V. Kleiza išryškėjo kaip ta-! suvokimu. :

. sakos ištraukomis. Irena Joerg lentingas dirigentas. Deja, jis ir; p0 ketverių metų žiūrint į šį :
— Naudžiūnaitė iš Austrijos bū- < Kęst. Keblys su savo žmonomis ‘ dabar subyrėjusį projektą, tenka
vo užsimojusi perskaityti ilgoką dar tą pačią naktį turėjo leistis • pasakyti, kad tas milžiniškas skir praeito šimtmečio rašytojų vei-
apsakvmėlį “Abitūros šventė” kelionėn automobiliu į Frankfur 
(po 45 melų), bet pritrūko lai- tą, o iš ten lėktuvu į JAV-bes. 
ko baigti. PABAIGA

KOS'PA-S BFRBA

DERYBOS SU SOVIETAIS
Motto: Neik su velniu riešutaut. 
Neteksi riešutų ir krepšio.
L’aud’es patarlė

LEDO LUITAS

surišti
Po ketverių metų žiūrint į šį

tumų ledo luitas ir buvo to pro- į- ’<alus, 
•jekto subyrėjimo, kaip “Titani 
ko”, priežastimi.

PARADOKSAS
>

Mano dalyvavimas šiose dery-1 
bose buvo vienas iš gyvenime} 
paradoksų. Patekau į derybas 
dėl kelių- priežasčių:

> Tuo metu dirbau valdiško
je tyrimų laboratorijoje, kur bu
vo vykdoma detente programa, j Tokių minčių lydimas 
bendravimas su sovietais ener I 
gijos srityje- (žiūr. atskirą ap
rašymą Magnetas).

• Administracija jau 1976 m 
mane nužiūrėjo “magneto” mi
sijai.

• Mano rusų kalbos mokėji
mas. Nors kalbu- rusiškai be ak
cento, man buvo, ypač pražioję, 
sunku su terminologija, kas ap
sunkino greitą žodinį apsikeiti
mą posėdžių metu. Mūsų delega
cijoje Maskvoje buvau vieninte
lis mokąs rusų kalbą.

r, • Taip pat buvau mūsų dele
gacijoje vienintelis, kuris pažino 
sovietų sistemą ir galėjo inter-

• pretuoti jų elgesį, būdą ir galėjo 
atskirti jų propagandą nuo tik
rovės. Kiti delegacijos nariai ne- 
riorientavo sovietų gyvenime, is. 
locijoje, literatūroje.

•l Mano asmeniškas smalsu
mas po 36 meių vėl pažvelgti iš 
arčiau h sovietinį gyvenimą šį 
kartą apsaugotam JAV pilietybe 
ir valdžios deiegato kredencia
lais. Tačiau tokia apsauga, kaip 
vėliau teko spaudoje skaityti. 
Sovietų Sąjungoje mažai ką reiš 
kie.

O Taip pat man buvo proga iš 
Maskvos nuvykti penkioms die- 
nom p Lietnvą. pirmą kartą po 
33 jų metų.

e* Skrendant du kart į Mas
kvą, tris kart galėjau pasirinkti 
maršrutą vakaru Europoje ir ke 
iom dienom apsimeti Londone, 

Paryžiau ir Madride.
e Visos tos kelionės man be

veik nieko nekainavo, išskiriant 
ekskursiją j Lietuvą.

Skaitau, kad mano svarbiau-

‘ O Sunaikino savam krašte šei- 
įmos, moralės ir religijos pagrin
dus ir įvedė savo stabus,

• Nesiskaito su žmogaus ele
mentarinėmis teisėmis, kalina 
milijonus kone lageriuose ir kan
kina psichiatrinėse ligoninėse,

G Yra režimas, kurio sąžinėje 
yra apie 60 milijonų nekaltų au
kų kraujas.

KOKS NAUDINGIAUSIAS ’ 
GYVULYSTais pačiais metais birželio-lie- j 

pos mėn. mes vėl. pakartotinai į 
rinkomės tam pačiam projektui I 
aptarti, toje pačioje vietoje: Ta- • 
da teko Maskvoje ir pagyventi 
bei dirbti apie mėnesį- laiko, ins
taliuojant mūsų atsivežtus- įren- Į 
gimus. Tada teko iš arčiau pažin- ! 
ti dabartini kasdienini sovietu v v <
gyvenimą. į

Dar prieš tas keliones į Mask- ; 
vą ir po jų man teko pakartitinai • 
dalyvauti techniškuose pasitari
muose su sovietais, jiems atvy
kstant į mano tuometinę darbo
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West 69 Street
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Beinefce Road

Ifbhdwy warmer — malt liquor in heated tomato aoopr will 
4 warm you quickly during the holidays. Another warm-up is 
q malt liquor and hot beef boullion.

Brrr, it's col l outside! You've been skiing, or skating or 
sledding, or jusi shoveling, and you need somethmfl to warm 
you all the way down. Be creative ... let a Boolya Bull or a 
Hctsie Touic warm you up th it wint er season.

A Boolya BuH mixes SrMftr Malt Ltpoor and Wot Beef 
boullion in half and half pr6pordonw. A Hotaie Totww ir a 
steaming mua of maRdtqu or and tomato soup. Mmmjn good . • 4

re 3 < » . J. ..

NEW YORK, N.Y. 10JI7 
TJ.: (212) 758-1150, 7584151

Apple VaUey, Minu. 55124 
So. Boston. Mass G2r27 
Bridgeport. Conn. 064110 
Chicago. HI. 60629 
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Hartford,* Conn. C6I06 
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New Haven. Conn. C6S11 
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Pittsburgh, Pa. 15203 
Waterbury. Co '*■». Cr 710 
Worcheiter, Mass. 01610 
YounqvtO’wrt .ph g 44 503

County Road No. 42 
393 West Broadway 
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25DT 
6089 
1807 
636-33 Bridge St. N. 
112 Main St.
1082 SpringHeld Ave. 
1339 Park St.
241 Fourth Street 
960 S. Atlantic Blvd. 
1352 Washington Ave. 
IK9 Boulevard 
698 Sanford Ave.
45 Second Ave.
135 West 14 St.
I >14 N. 5th Street 
4T/5 Old York Rd.
1307 E. Carbon Street 

555 Cook Street 
144 Mtttbury Strert 
309 W, Federal Street

612-432-3939 
6<7 263-8764 
203-3*7-?l<

WA 5 2 37 
884 1738 
432-5402 

GL 8 2256 
201-342-9110 

374-M44 
203-232 66C3
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1977 m. kovo 21 d. rex JAV 
■it-'evai. susėdom Maskvoje Au
kštos Temperatūros rrckslo aka- 
dcmi'c; ins irute prie ilgo, ža
lia gelumbe dengto stalo, prie
šais sovietų delegatus. Pasitari 
mas ėjo detente dvasioje vykdo
mo bendro projekto reikalu. Po
sėdžiai vyko tris dienas, pasis
kirsčius po bendro posėdžio j 
mažesnes psecialybių grapes. -

jau apie detentės prasmę 
bėjau posėdžių’eigą.

DERYBOS

galvo- o
ir ste-

fe

Vaikas: “Koks yra naudin
giausias pasaulio gyvis?”

Negras: “Tai — višta, pone”.
Vaikas: “Bet kodėl gi ji?”
Negras: “Mat, jaunas ponuli, 

vištą mes valgome ne tik po 
jos mirties, bet ir kai jb — 
negimusi”.

Apibendrinant derybas 
vietais. tenka išvardinti būdin
gus bruožus bei sovietų varto-

’ jaus metodus.
* 1. Derybos su sovietais yra 
išskirtinos iš bet kokių tarptau- papročio slėpti kai kuriuos 
tinių- derybų. Derybos su rytų daiktus batų auluose.

su so

Amerikoje vartojamas žodis 
bootleg” kilęs iš “cowbo'u”

i

f” SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS OH 1

&

2 — Naujienos, Chicago. III., Saturday-Monday, Nov. 7-9, 1981,

DON’T CUT IN BETWEEN CARS V 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
following distances.

THERE'S A SUOOEN STOP WHICH 
yCX/RE FOLLOWING TOO C1OCELY

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED STYy tM 

the R/gmt lane



"Vilniaus VizijaDail. Mikalojus Ivanauskas

V. KAROSAS

likusio . p

JAY DRUGS VAISTINE

Kaina $25. Kieti viršeliai.

naujiems ateiviams persi'

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

taip ir daugelis vietinių sųlistų- 
čių. Taip spūdingai buvo baig
tas parapijos renginys, skirtas

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaltės atri*
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir plr. 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik *3. i

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n< 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poo- 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINIS NOVELES, M. Zoačenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 p*L knygoje yr» 40 sąmojingų novelių. Kalni ra,

• Knygos gaunamos Naujienose, 173* So. Halsted SL, Chicago,

svajonė išsipildytų, kad ji ki- 
4ėis metais laimėtų konkursą ir 
neužilgo pasirodytų pasaulinio 
garso Metropolitan operos sceno-

i kurio pastangomis, rūpesčiu ir 
ryžtu ši parapija išaugo Į išeiviš 
k orios lietuvybės tvirtovę Paci- 
tiko krantuose. Kitos tokios lie
tuviškos parapijos niekur • nėra 
ir nebus. Prelato J- Kučingio 
nuopelnai įvairiomis progomis 
minimi 'spaudoje, bet kur kas 
daugiau bus minimi istorijoje — 
kurioje paminklą jis pasistatė 
jau dabar savo darbais Dievui ir 
pavergtai Tėvynei Lietuvai.

Pabaigai — beveik juokingas 
šio renginio epizpd^^'Ant stalų 
kiekvienam svečr 
po rašalinį pai:

1981 meti ,|ę~iąi§y.ęi, kas, pąstatė Ameriką 
į.'viso pasaulio, viršūnę ir tapjo 
kė^džiū(visoms.-laisvę siekiah- 
Čioms" tautom^. Tuo amerikoniš
ku Ydėaližmū.. ir demokratijos- • H >- < • * .. ‘ 4 - ‘ >;

’Idealais- ijuvb paveikti pirmieji 
lietuvių ateiviai, kas nulėmė jų 

veikunią ir. pą^gvęntįmą 
ii ir-j os laisvės kovoms,

Turiu ypačiai galvoje tuos, kurie 
darbavosi parapijos kūrimosi 
pradžioje. ,

šįt,;S atžymėtą 
ęd^ą, kas rę0- 

amžių.
Įž&ta's aį)ie tuos 
irdamas: (o gal 
im tie paišeliai 
t pasirašyti,čę- 
>i aukoje...
— tikrai daly-

tavo dėl vykstančio'susiskaldy
mo išeivijoje 'ir dėl ALTo gri# 
vimo. Pagalvojus apie šią 4iūd>

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

- ' MARIJA NOREIEIENĖ

Lapkritis
Krinta, krinta medžių lapai, 
Pasilieka grynos šakos, ? 
Mat, lapkričio mėnuo metai, 
Ir žiemužė jau pramatąs.

Jau nėra lapų pastogės,- 
Kur paukšteliams pasidėti. 
Užtat vyksta jų kelionės, 
Kur lapuotus medžius rasti.

Gal į pietus, į tų šalį,
Kur lapuoti medžiai šlama, 
Kur čiulbėti linksmai galį 
Kaip viešnagėj būti dera.

Ten saulutė šiltai šviečia,
O ir gėlės laukuos žydi,
Mūs paukštelius tenai kviečia, 
Pasikvietus juos ten myli.

Kai ateis pavasarėlis,
Ir paukšteliai grįš namučių, 
Pirmas čiulbės vieversėlis-, 
Kiti po lapais ant šakučių.

Tai bus tikras malonumas,; 
Skambės girios, pagiriai, .
Ir: paukščių spalvų, gražumas, 
..Gamtos puikūs- padarai. .. . „ _ 
jv-į •'. .1^-'/- i- '-'■..A,' 

Krinta,'krinta- medžių lapai, 
Pasilieka-' grynos/šakos.- -■

.-Mat,..lapkričio mėriųb ;metaiį" 
Ir žiemužė jau pramatąs. y ’

. • . ■ L . A.-Jusąs- r

r i o nebus įmanoma veikti šiame | 
krašte ir pasiekti; Lietuvai lais-Į 
Vės. -• S-'-,

Šiame ALTo suvažiavime inž..
A. Rudis, neužsiminęs nė vieniu. -

- DR. K. ŠIDLAUSKO 
PRANEŠIMAS

Rašant šias eilutes dr. K. Šid
lausko pranešimas buvo spaus
dinamas Naujienų puslapiuose, 
tad man nėra reikalo bent trum 
pai atpasakoti jo turinio. Teks 
sustoti tik ties tais punktais, ku
rie reikalingi komentarų. Visas 
pranešimas buvo išlaikytas rim
tame ir ramiame tone, nepasine- 
šant į aukšto stiliaus retoriką ar 
pabrėžiant su pasididžiavimu 
ALTo nuveiktus darbus, bet ne
vengta retkarčiais įterpti vieną 
kitą sąmojų, skirtą kritikams, ir 
ALTo grivėjams. •

Iš dalykiškai išdėstyto,'prane
šimo atsiskleidė gąna plati AL
To nuveiktų darbų panorama, 
kuri dar kartą paliudijo šios ins
titucijos sugebėjimus reikiamų 
momentu išnaudoti susibarusias 
galimybes Lietuvos laisvės by
loje ar greitai reaguoti į’ iškilų- 
sias problemas.. Tuo . atžvilgių, 
vargu ar bet kuris kitas veiks
nys gali prilygti ALTui savo re
kordais, nes dažniausia rnięiąty- 
va naujiems ėjimams atėjo iš 
šios institucijos įr vėliau buvo 
derinama su kitų veiksnių, • ėji-

■ mais; arba pamėgdžiojama LB 
visuomeninių reikalų taryba. .

(Bus daugiaųY ‘ /

(Tęsinys^ - . y - , \
• I z • i - . ■ c . * ,

Tuomet ALTas savo politinę mis siekiama viso 
veiklą perkėlė į tarptautinės tei--?šaulio..pavergimo, 
^ės plotmę ir pasiremdama prez-Klausantis šių inž. Ą.’Rudžio 
Rcocevelto paskelbtų Lietuvos žodžių, .teko prisiminti jo paskat- 
okupacijos ir aneksijos nepripa-, tą, skaitytą VIII Amerikos Lie- 
žinimu, ėmė 
suvereniniu '

a BBrlSIINGAI ISPxLDG» RECEPTAI ♦ FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REJKMKNYS

Atdara šiokiadieniais nuo

ALTo 41-asis suvažiavimas
(KOMENTARAI) • ’ ; \

? Solistės puikus ir jau gerai iš
lavintas balsas, jos grakšti lai
kysena scenoje publiką taip su
gavėjo, kad po kiekvieno padai
guoto dalyko kilo tokia aplodis- 
|nęntų audra, kokios nesu nei 
^natęs nei' girdėjęs per daugelį; 
metų jokiame kitame lietuviš- 
kame renginyje. O gerų sclistų- 
pių turime ir čia pat losangelie- 
eių, gi beto -----mūsų klebonas
|au daugelį metų rengdamas pa
rapijos Lietuvių Dienas yra iš
kvietęs pačiais geriausius solis- 
tus-tes lietuvius ir iš kitur ne
tik iš Amerikos bet ir Kanados— 
kai kuriuos jau net pakartotinai. 
Jokiu, būdu nenoriu nuvertinti 
(irgi kaip klausytojas) nei vie
no jų talento bei balso grožio, 
bet., kai jau jie girdėti po kelis 
kartus ir. visokiuose . renginiuo
se, tai K- VidžSūnienės balsas, 
inokykla ir repertuaras šio ren
ginio publikai buvo tikra dvasi
nės atgaivos dovana — ką gali
ma buvo spręsti iš aplodismentų 
šudros, kuri solistę vis dėlto iš-1 
prašė vienam operiniam bisui, o

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LfTERATUftA, lietuvių literatūros, meno ir mokrip 

1954 m. metraštis. Jime yra vertingi, niekuomet neaenstą, Vincė 
Krėvės, Igno šlapelio,' Vinco Mačiūno, P. Joniko, V. Stankne,' 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotrankomis Ii 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės Ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 83.

• 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 duomenimll 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly-
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 knyga 
parduodama tik už 82. i

• LIET U VISKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitervardžių pavadinimai ir jų vertiniai | vokiečių kalbj. Laba!

Šiuo savo papildymu, aptariant 
inž. A- Rudžio iškeltas mintis, 
tenka atmesti interesų motyvą, 
kaip Lietuvos laisvinimo pagrin
dinį faktorių; ALTas, praradęs 
^senosios - lietuvių, išeivijos idea
lizmą , ir. nusigrįžęs ■ - nuo. deiho;

......... , . ... “kraiijos principų, .negali pasiti,
ną .padėtį, - nekarta teka dmuge .žodžiu- apie'Amerikos
su ;ponia ; Rudiene huąjųpntj> ,ft ( .lr demokratijos- idealus, laisvinfrp^:ar^'tArp^tiries'teisės' p^ra- 
nuryti apm^doeįąšarąį KątęgO^Įno. veiklą- suvedė ^interesų pl^.| į^:hįnėrkbva.' taip
riškai paneigė, jkad yrą! tmę.Yr ,pasitikėjimu; savo siekMtotalilri^nibWY^a^u demo-’ 
atgyven.ę^;sąvp ąnųių^aa-bąi.kądįieisėtųmm Eag^vakariečįų. U^-lcratųos-^-\j^cži-bilėū idėjV 
Statutas, yra .pasenęs,1.peš'.-yrą|^stovėjusias pažiūras idėjos bųįj-^ į>'kūrio&^l’^Hūti vedama 
sudarytas demokratiniais irplių- yo ir lieka istorijos vadomąji- 
ralištiniąis pagrindais,.: -kuriuose}, jėgą. Vakarų ;Europos istorija 
gali tiplti visi‘geros valios lietu- Į prasidėjo sii krikščionybės idėjų 
viai. Palinkėjo ryžtingai kovoti gaivalingumu, kųriOms išsekusi, 
prieš bolševikų -šunybes, kurio-jas pakeitė renesąnso, humanizr

galiausiai dar vienam — koncer
to užbaigai padainavo lietuviš
kai O. Metrikienės “Vyturėliai’. 
Kągi-------audra audrai nelygi,
bet po “Vyturėlių” publika pa
kilo ant kojų ir “standing ova
tion” buvo tokia publikos jaus
mingo įvertinimo ir padėkos de
monstracija, kokios, kaip sakiau,' 
niekada nesu matęs jokiame ki
tame lietuviškame renginyje.

Maža smulkmena. Rengiant 
lietuviškus balius, visada kyla j 
klausimas ar vaišes (pietus^ ar 
vakarienę) publikai patiekti 
prieš ar po programos — kon- i 
certinės dalies, kai tokia yra. Vis 
girdisi tie patys priekaištai, kad; 
esą kai maistas ir gėrimai atsi- j 
duria ant stalo prieš koncertą, j 
tai labai trukdo solistams ar mu
zikams. nes publika vistiek to
kiu atveju nevisai ramiai užsi
laiko, tai valgo, tai geria ir kai- ’ 
basi. Tai labai rimtas priekaiš-Į 
tas, nes tikrumoje taip būna. ‘ 
Kaipgi šiame bankete? Nežinau > 
r tas vaišių klausimas buvo ki- Į 
lęs rengėjams (klebonui), bet 
visos vaišės su užkandžiais ir 
pietumis bei vynu, buvo patiek
ta pradžioje — prieš koncertą iri 
koncerto metu ant stalų dar bu-, 
vo netik daug maisto bet ir vy- Į 
no. Ir štai kaip praėjo koncer
tas: Karen Vidžiūnienei dainuo
jant — “sausokimšai” pripildy
toje salėje, publika laikėsi taip 
ramiai, kad lyg būtų bažnyčioje 
kur jokių stalų nėra, o po kiek
vieno išpildyto dalyko kėlė au
dringas ovacijas. Taigi — šta’jl941 
ką reiškia nauja puiki solistė ir i parapijos 41 
jos repertuaras, nors (o gal kaip j Klebonas pastebi 
tik dėlto) ir ne lietuviškas. Nie- j paišelius_ juok
ko daugiau negalėčiau solistei j jr ne->) pasakė 1 
Karen palinkėti, kaip tik kad jos j skirti: esą išeina 

kiams... vadini 
Kad aukoti’rėkė: 
kas, nes klebonuiffuėkada netrū
ko naujų sumanymų ir projėJęfų; 
kurie visi įgyvendinti parapijie
čių aukomis. Ką klebonas sugal
vos dabar naujo? Jau sugalvota 
— pagaminti parapijos, tuo pa
čiu ir kolonijos, filmą, bent 90 
minučių laiko, kuri kainuosianti 
apie 15 — 20.000 dolerių. Tam 
jau esąs užangažuotas filmų spe
cialistas Paulius Jasįukonis, kū

jį kąrą virto didžiaiisiu. Ameri
kos priešu, kas užttkrih‘d;'mūšų 
siekių bendrumą' — nugalėti ko-: 
munizmą. Inž. A. Rūdis patarė”} 

dtįęlūvos laisvinimo v^klą Įjung. 
4i_bųwsįąę;mažumas;'Ipip žy* Lietu 
dus,- baH^iSžiūs irjriįįrię Šayo. gas^aitoje, 'iiin karštai lih- 
draugę priduotų;didesnį sydrįj ų Į , , L .
įtrauktų kitas.'tautas |"Lietuvos imti tūo pačiu idealizmu, be ku;.j 
nepriklausomybės atstatymą; - .. -

mo ir reformacijos idėjos, kurios 
atidarė vartus naujųjų amžių 

į epochai. Paskiausiuose amžiuose 
i iškilo nacionalizmas, liberaliz

mas ir marksizmas, kuriuos pa
keitė mūsų amžiuję komuniz-

• mas, fašizmas, nacizmas ir. va- 
.< Iiarų demokratija. Idėjinių kovų 
f įtampoje vyksta istoriniai pro- 
| cesąi,* kuriuose interesai, tauti- 
i niai ar raginiai momentai telo-
'čia ąntrines roles. Lietuva yra 
atęidūrusi pačiame viduryje vyks 
‘aneios kovos tarp komunistinių 
ir vakarų demokratijos idėjų.

Atmetus idėjingumą drauge 
prarandamas idealizmas, ką ne- 
Junku buvo pastebėti šiame su
važiavime. Kuomet Lietuvos vy- 

: čiąi, >jau trečioje ir ketvirtoje iš- 
’ eivijos kartoje, stebina visą
• lietuvišką išeiviją savo idealizmu
:Į ir'pasišventimu Lietuvos laisvei, 
>;tai naujųjų ateivių antroji ir tre- 
j čioji karta šalinasi nuo užsian

gažavimo lietuvybės išlaikymui 
ir' vengia įsijungimo lietuvių 
tautos laisvės kovą. ’ ' ,

Pirmoji liberali Santąrps- 
šviesos federacija jau prieš dau
gelį mętų tyliai apleido. ALTą. 
Šiame ALTo suvažiavime Šiau
rės Amerikos Lietuvių Studentų 
Sąjunga nei,.sveikino nei prista
tė savo atstovų į sudaromą AL
To tarybą ir valdybą. Kitos, dau 
giau konservatyvaus nusistaty
mo, antrosios kartos naujųjų atei 
vių orgamzącijc&arba laikosi nuo: 
šaliai ar įsijungę į.Lietuvių Ben 
drųomenęs eiles veda atkaklią 
kovą prieš... ALTą ir VLIKą, 
nes; trukdo' jiem£ užmegsti'arti
mesnius ryšius su tarybine Lie< 
tųva. PLB pirm. V. Kamanatas- 
malonėjo šiam suvažiavimui per 
savo sekretorę pranešti, kad ne-, 
galės atvykti į šį suvažiavimą. 
Dėl šių liūdnių. reiškinių daug 
-kam teko nuryti .karčią ašarą, 
. bet tai įrodo skirtumą tarp lietu
vių. išaūgušių įį. -subrendusių 
Amerikos idealizmo ir demokra
tijos idėjų dvasioje ir išaugusių 
diktatūrinių-ideologijų poveiky-

VI. BAKCNAS

ih. PASTABOS IŠ TOLO

Tarp pirmos ir antros koncer
to dalies trumpą sveikinimo kal
bą pasakė “Darbininko” redakto
rius kun. K. Bučnys.

Banketas — koncertas baigtas 
griausmingu Lietuvos himnu, 
kurį sugiedojo skaitlinga publi
ka; himnas juo Labiau skambėjo 
darniai ir garsiai, nes publikoje į turįs nemažai medžiagos, b 
buvo ir visas parapijos choras, o ( klebonas pradžiai — turįs jau 

keletą tūkstančių dolerių. Sėk
mės ir šiam užmojui, kad tą fil- 

t mą galėtų pamatyti dar ir tie, 
parapijos 40-ties metų sukakties ’ jęUįje tame filme bus parodyti, 
minėjimo užbaigai atžymėti. — 
veržliausios ir turtingiausios lie
tuvių parapijos išeivijoje, vado
vaujamos didelio lietuvio pat
riot o prelato Jono KUČINGIO,

ręįkąląuti Lietuvos tuvių Kongrese, įvykusiam 1974 
ątstafymo. ’ mi. Chicagoję. 'Anuomet inž. A. 

-Vienok; veikiriatzvien' fe)sipgu4-jluch'shsayb į -paskaitoje iškėlė 
)mo argumentais h^g^Iima7bųyo|‘^iterikiečių idealizmą ir jų mei- 
laųktj 'didesmų '-laiBiejiihų.į^-tė'.........

• įKūrybingo lietuviško gyvenimo 40-ties metų sukaktis
f (Tęsinys)
L 4 
' ^Pagaliau, patį geriausią dvasi
ngo peno gabalą — programos 
rn^ninę dalį palikau pabaigai. 
Čia irgi buvo naujovė, nes solis
tė‘buvo pakviesta ne lietuvaitė, 
hOrs ir lietuviška pavarde KA- 
R^N VIDŽIŪNAS (VižiūnienėK 
jauna, 26 metų amžiaus ameri-. 
kiėtė, ištekėjusi už dr. J. Vidžiū
no, gyvena su vyru Arizonoje, 
kąip sopranas lavina savo balsą 
pas pasaulinio garso (taip buvo 
pasakyta programos vedėjos so
listę pristatan) profesorių ir ki
tais metais rengiasi dalyvauti 
konkurse, kuriame atrenkama 
geriausi solistai į Metropolitan 
Operą, nes Karen pasiryžusi sie
kti operos solistės ėarieros.
i Nesu muzikos ar dainos meno 
kritikas, dėlto apie solistės balsą 
ar kvalifikacijas pastebėsiu tik 
k^ip vienas iš .publikos — klau
sytojas. Dainos meno kritikų dė
mesiui (ypačiai tų kurie jos ne
girdėjo) parašau ką ir kuria kal- 
bąji dainavo: pirmoje dalyje pa
dainavo Mozafto. “Alleluje” — 
lotyniškai, Gershwino “Summer
time” iš Porgy and Bess — ang
liškai ir Ardito “II Bacio” — ita
liškai.
- Antroje dalyje: Leharo “Vil- 

j^uš^The merry widow — ang
liškai, Delibešo ‘TLes Fiiles de 
He Cadix” — prancūziškai ir Puc 
tini “Quando me’nvo’ iš La Bo
jome — itališkai. Solistei akom
panavo pianistė Raimonda Apei-

WT-iKiw.rri.i

D, JkUHLKAN, B-3., Rcglrimota* raktialnk** 
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Lenkijos didžioji mįsle
Lenkijos įvykiai buvo ir lieka mūsų dėmesio centre, 

nes juose atsiskleidžia nauji reiškiniai ir problemos, ku
rios iškyla drauge su revoliuciniu lenkų darbininkijos 
sąjūdžiu. Iškylančius reiškinius turime sekti ir aiškinti, 
nes tokiu būdu sukasime raktą, kaip bendrai reikia 
suprasti vykstančius kitimus pačioje Sovietų Sąjūhgoje, 
o ypatingai pavergtose tautose.

Lenkijos įvykių sekimas ir ypačiai jų supratimas 
yra būtinas visai lietuvių tautai ir politiniams veiks
niams, nes suteikia galimumus patikrinti savo politinių 
ir idėjinių ėjimų tikslingumą ir drauge sudaro prielaidas 
ieškoti m'aujų galimumų, siekiant lietuvių tautos išliki
mo ir laisvės. : >

Paskutinėmis savaitėmis per Lenkiją persirito strei
kų bangos, kurios gaivalingai iškilo iš pačių darbininkų 
iniciatyvos, visai neatsižvelgiant į Varšuvos vyriausybės', 
lenkų kompartijos ar Maskvos grašini'mU’š ir net Solida
rumo vadų maldavimus. Streikų pasėkoje įvyko didėli 
pakeitimai Lenkijos vyriausybėje ir partijoje. Pašalinus 
St. Kanią iš kompartijos generalinio sekretoriaus posto, 
visa politinė galia tapo sutelkta generolo W. Jaruzelskio 
rankose.

Jo iniciatyva buvo pertvarkytas ministerių kabine
tas, į kurį pateko nauji nariai, nepriklausą komunistų 
partijai. Seimas vienbalsiai priėmė įstatymą, draudžiantį 
kelti streikus rišame krašte. Savo keliu, Solidarumo pre
zidiumas ir asmeniškai Lešek Valensa deda visas pa
stangas sustabdyti įsisiūbavusius streikus, nes veda 
kraštą į pilnutinę katastrofą, kuria gali pasinaudoti So
vietai savo invazij'ai pateisinti. Papildomai gen. W. Ja
ruzelski pasiūlė seimui patvirtinti Patariamąją tarybą, 
kaip pagelbinį vyriausybės organą, į kurio sąstatą įeiti) 
Lenkijos Bažnyčios ir Solidarumo atstovai.

Šiomis priemonėmis gen. W. Jaruzelski siekia at
gauti pasitikėjimą lenkų tautoje ir jos parauna surdsti 
būdą ekonominių problemų sprendimui. Nors Lenkijoje 
šiuo metu trūksta daugelio prekių, bet aštriausiai iškyla 
maisto aprūpinimo klausimai. Lešek Valensa vienoje 
savo kalboje yra prasitaręs, esą, sutiktų atidėti į šalį vi-

sus kitus klausim Vts ir drauge sū vįriaųSybė ieškotų 
darbininkų ir bendrai miešto gyventi^ Jprūpfnimo 
tu sprendimą. Veikiant ta pačia kryptimi gen. W. Jaru
zelski sudarė 2.000 karinių vienetų,iš vieno kariftfokd ir 
kelių liktinių kareivių, kūTiuOs pasiuntė į provfn’ciją 
maisto pristatymui prižiūrėti.

Rašant šias eiluteš, darbininkai, paklausę Lešek Va
lensos ir W. Jaruzelskio pažadą artimiausiu 1‘aikū pa
spartinti maisto pristatymą į miestus, kiek pristabdė 
streikus, bet ne visus. Darbininkai įsipareigojo palaukti 
dar porą savaičių, bet, nesūlaffkūs pagerėjimo, Žada Strei
kus atnaujinti viso krašto platumu.

Dabar kyla klalisiinaš, kdr dingo Lėnkijojė maištai? 
Dar Ed. Giereko laikais aprūpinimas maistu Lenkijoje 
buvo pakenčiamas, tik kildavo protestai prieš kainų pa
kėlimą. Nemaža maisto būvo išvežaina užsienin. Viena 
Chicagcs firma kasmet importuodavo po 15 milj. švari] 
lenkiško kumpio, bet šiais metais tesulaukė tik g milj. 
svarų, o nuo birželio m'en. iinpbrtaš višSi bustojo,, fanū- 
šiai kiti Amerikos didmieščiai impOrftrodSvo dtcfėSūŠ len
kiškų kumpių kiekius ir kitū’s maisto ^.mnftfš, bet šiais 
metais viskas nūtrūko. TuO tarpu iš Amerikos šfžts Alė
tais numatoma eksportūoti Lenkijon apie 7-8 mtfj. fonų' 
įvairių grūdų, jau nekalbant apie paramą kondensuotu 
maistu.

Spaudos pranešimu, Solidarumo unijos krovikai jau 
nuo gegužės niėn: Atsisakė pakraūti ldivu§ ir vagonus 
maistui išvežti iš krašto. Pašalinus Ed. Giereką iš val
džios, drauge buvo panaikintos visos privilegijos partie
čiams, tame skaičiuje gerai Aprūpintos maistu krautu
vės, kas turėtų pagerinti visų darbininkų aprūpinimą’.

Net nuvažiavę Amerikos ekspėrial negAfejd išaiš
kinti, kokiu būdu galėjo susidaryti tokie dideli mM'sto 
trūkumai. Klausimas pasidarė tuo .labiau mįslingas;, nėš 
gretimuose satelituose tokia problema nėra iskilūši. 
Vengrija ir Rytų Vokietija turi maisto ..perteklių, kuri
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anksčiau mainais siuntė Lenkijon už anglis, plieną ir ki
tus pramonės .gainiriiūš. Tuo tarpu, net proporcionaliai 

.imant, Lenkija pūgai. gyvento jų škaičjjf tūrižymiai di
desnius žeūleš ūkio plotus,' is kurių visas trečctAlfŠ buvo’ 
paveldėtas iš vokiečių sukultūrintų ūlotį ir vieninTteiiai 
iš visų satelitų lenkų ūkininkai nebuvo suvalyti į kol
chozus. Kaip suprasti ir išaiškinti šią mįslę, nuo kurios 
sprendimo priklausys tolimesnis Lenkijos likimas?

Pagal statistiką, Lenki jo jė esanfra g,2tmilj. ūkių, vjdū- 
tiniškai 12.5 akro dydžio, kurie fiėndrii'm'djė. vūtdo 
dirbamosios žemės. Likusieji 26’%' priklauso valstybi- 
niams ūkiams ir kolchozams, sudarytiems daugumoje is 
buvusių dvarų. Valstiečių šeimos yra skaitlingos,.o ūkiai 
maži, be to, apdirbami senoviniais metodais, išlikusiais 
iš prieškarinių laikų.' Visų šalių kohiuhistai dėjo didžiaū- 

' sias pastangas išvystyti pramonę, kas buvo vykdoma Že
mės ūkio sąskaiton, iščiulpiant iš ūkininkių paskutinius 
syvus.

Vidutinis Lenkijos ūkininkas tūri vieną arklį, 1-2 
karves, 2-4 kiaūles, porą avelių ir keletą vistų. Tūrini: 
šeimoje vidutiniai 5-7 vaTgytOjus, nesunku Ėtftiį vėfk višĄ 
gamybą suvalgyti, Sočiai pavalgius. Užkrauti didėlėmis 
pyliavomis ar mokesčiais, ūkininkai turėjo-yaldžiai pri
statyti už menką atlyginimą geriausius produktus; o pa
tys maitinosi daugumoje miltiniais valgiais;' bulvienėmis, 
kruopienėmiš ir barščiais, pasitenkinant riiAž'ais kiekiais 
mėsos ir pieno produktų.

Įsisiūbavus Solidarumo sąjūdžiui, sukruto ir ūkinin
kai, iškovoję sau valstiečių profesinę sąjungą savo inte-

Jonas Triėys Laivai pajūryje

fyos Ik JO TEISINIAI BRUOŽAI
P. STRAVINSKAS

(E VĖtiKo^ klausi- nias ir kartu skliaustuose duo-
damas trumpus jos paaiškini
mus,

“Lietuviu Tauta (čia turima 
minty Lietuvos tauta, kurią su
daro visi tos valstybės žmonės), 
siekdama išlaisvinti Lietuvą: iš 
okupacijos ir atstatyti Lietuvos 
valstybės suvereninių organų 
svetimos jėgos laikinai sutruk 
dyt| veikimą, yrai reikalinga .vie
ningos politinės vadovybės. Tam 
tikslui politinės lietuvių grupės^ 
kalį tautos politinės minties 
reiškėjos ir vykdytojos, nutarė

" ’a ^**»*^-i

sujungti; visas ayo jėgas bend
ram darbui ir sudarė Vyriausią
jį Lietuvos Išlaisvinimo ’Komi

tetą, VLIK.”

maiš, paskelbtų 1962 m. balandžio 
mėnesį “Naujienose”)

VLtKas įsteigtas 1943 metų 
lapkričio men*, vokiečių okupiio 
toje Lietuvoje (pogrindyje)’ lie- 
tuvių politinių grupių ir rezis
tencinių orghnlzacijų bendru su 
sitarimti.

VLlKo įsteigimas dokuinen- 
luotas jo’ 1344.I11.16 d. deklara' 
ei j a, atstovaujančia jo steigia
mąjį aktą (jos faksimile' žiūr 
“List. EnfciMopedifoš” I t. 378

' VLfKo dežlaracijos preambu
lėje (įvade) išryškinta’.jo teisi
nė asmenybė, teisine .prigimtis 
čia ją pacituosiu,, pkbraukda-

. rėsų gynybai’. Pašlijus valdžios auto’rit etui, nūo ūkininkų 
pečių nukrito Metąs. Spaųdirifas, Įsūnio dėka ėnie šųVa'r- 
toti patys m^sto produktus, anksčiau statomus i valdžios 
sandėlius uz ihėnką atlyginimą. Be to; susidarė puikios 
sąlygos juodajai rinkai,/ kurioje lengvai parduodami 
maisto produktai dvigubai, trigubai ir aukštesnėmis 
kainomis:

Kaip išbristi iš. šio užburto rato ?- Reikėtų .pravesti 
plačias reformas. žfemes ūkyje, sudarant gamybinius ra
jonas ir plečiant kooperaciją. Tam reikia ilgesnio laiko 
ir milžiniškų kapitalų, kurių nėra. Norint surasti greitą 
sprendimą, pagal kai kuriuos ’ Vakarų ’ žinovus, reikėtų 
įvesti kietą karinę diktatūrą, kuri rekvizičijdmis ar aukš
tais mokesčiais priverstų ūkininkus atsisakyti nuo. “riiiėš- 
tietiškų” valgių ir sugrįžti prie bulvienių, kruopTeniųį-ir 
.barščiu. •

Čia slypi didžioji Lenkijos mįsle, kuri netikėtai iškilo 
prasidėjus ŠoliįfaYufti'o sąjūdžiui. Įvedus karinę ar kito- 
kią diktatūrą, lenkų tautoje pasireikštų gilūs antagoniz
mas tarp kaimo ir miesto, kas ilgiems metams sugriautų 
laisvėjimo ir demokratėjimo pastangas. Neišsprendus ki
tais būdais Lenkijos miestų aprūpinimo maistu, Solida
rumas nelaimės savo užbrėžtų siekių riet ir tub atveju’, 
jei Sovietai atsisakytų nuo invazijos ar ūkinio spau
dimo. V. K.

Iš sios VLĖKo dėkl'aracijoš 
preambules ipatbmė:

1. kad VLIKas sudarytas, kaip 
tautai jos lažvinimo darbe rei
kalinga politinė vadovybė (tai 
atšilimas tiems, kurie jo tokios 
politinės vadovybės riepripa- 
žistaj:

1 2. Sad jis sudarytas tikslu ne 
tik islaisyniti Lietuvą’, bet ir At
statyti i^Afsyin't’os Lietuvos vals
tybės sųvėręnimų organų oku
panto. sutrukdytą' veikimą, ką 
teisiškai gali padaryti tiktai valA 
tybinės tautos atstovybė (dėl ko 
daroma išvada, kad jis yra nė 
lietuvių ^etninės, o, visos vąTsfy- 
bines tamoš, (populūs, Štaats- 
volk, body politic prasme) teisi
nė atstovybė, tarptautinės teisės 
terminu tariant', Lietuvos riacio- 
nalmis kdmitėjaš);

3. kad jis sudarytas mūsų po
litinių grupių’, kaip tautos poli
tinės mIndės, reiškėjų ir vykdy
tojų, kokios jos yra pagal Life, 
tūvos teise; ypač’ Lietuvos’ dė- 
niokratlnęs valstybes konstitu
ciją (tai atsakymas tiems, kū- 
riė’ne^ia mūsų poiTfirię grupių

• reikšmę,, jų vaidmenį Lietuvos 
’.aisvinlnie, aiškindami, kad 
VLIKas galįs būti ir ‘'neparti
nis”).

Tošinė logika, kuria VLIKa-. 
, Lietuvos politinių grupių valios 
pareiškimu padaromas Lietuvos 
tautos teisine atstovybe, laba- 
paprasta ir visiems, net ir ne- 
teisinmkams ,lengvai supranta
ma. štai ji:

Lietuvos - valstybės politinės 
grupės normaliu valstybės gy
venimo metu reiškia tautos po
litinę mintį ir valią per įstaty
mų tvarka sudalytuosius vals
tybės suvereninius organus, 
ypač gi per Seimą. Kai gi kraš
tas yra okūpūo’tas ir valstybės 
suvereninių organų veikimas su
kliudytas, tai toms politinėms 
grupėms tenka, visoms draugėn

(Nukelta į penktu pūsLipy,'

V. Pr.

SUKILIMAI IR SUKILĖLIAI
(Tęsinys)

Lietuvos žemių savininkams stipriau parė
mus Joną Geištarą ir jo baltuosius, Kalinausko 
vadovaujami raudonieji liko mažumoje, valstie
čiams matant unijos su Lenkija šalininkų per
svarą, jais nepasitikint ir nematant sau nieko 
gero. Nors raudonųjų vadas Kalinauskai rėmė 
sukilimą, kovojo jų eilėse, bet valstiečių daugu
ma sukilimu nepasitikėjo ir nuo jo ėmė šalintis. 
Gal dar ir todėl, kad Kalinaūskas buvo kilęs iš 
Baltgudijos — KriviČiuose gyvenančio bajoro ir 
tekstilės įmonės savininko. Antra vėrtūi, Teisių 
apylinkės 1831 metų suktlirbo vado AūŪįpro Jace
vičiaus žodžiais tariant, valstiečiai būtą kariavę, 
gindami savo žemę ir laisvę, iki bū^kūTinfo krau
jo lašo nuogais kumščiais, jei jie būtų būvė tos 
žemės savininkais ir būtų turėję šiokią tokią lais
vę dvarininkų tarpe.

1863 61 m. sukilimo vadovybė ir vadai
Visa bėda, kad Lenkijoje prasidėjęs 1863 me

tais sukilimas prieš rūsiškąją okupaciją, Lietuvą 
užgulė netikėtai, dar tebesi ruošiantis, neturint 
-’r'-Tu ir neturint vienos vieningos vatfovybės.

SukiiiniLs buvo vedamas atskirų gilaus patrio- 
lizmo bei en 'Ziazmo pagautų vadų fr vadukų, 
kurių tarpe, girta Kalinausko ir Geištaro, ran- 
;‘-R2Č m. gimusį caro armijos ka- 

| pitoną ir patyrusi kovų laukuose Zigmantą Siera
kauską ir Liudviką Narbutą, gi’flTusį 1831 ift‘. Ly-: 
dos apskrityje, inžinieriaus ir kapitono S4ėi isto
riko Teodoro Narbuto sūnų ; taipgi
Teofilių Lapinską, vežusį iš Anglijos lŪTve “ifr&Ta 
Jackson” sukilėliams ginklus ir šimtą šavan’oriiĮf 
raseiniškį katalikų kunigą Antaną Mackėvičių, 
gimusį 1828 m. Morkių dvare; iš Aluntos' apylin
kės dvarininką Kasparą ir Dominyką Valecką, 
būvusiūs Vastapų dvarelio bei kitų palivarkų sa
vininkus ir Skiemonių bažnyčios fundatbriūŠ bei 
palrt^ijos steigėjus; taipogi nedidelius, bet suki
lime stipriai pasireiškusius atskirus valstiečių 
bukins, vadovaujamus Kazimiero Lūkošiči'nČ’, Ši- 
čio, Puidoko, nuo Šimonių kilusio SiČinsko ir 
Jurgio Skeberdžio.

a) Konstantinas Kalinauskas
Gardinietis Konstantinas ftafinatfelcSs (1838- 

1864), bajoro ir tekstilės įmones savininko sūnus’, 
iš prigimties buvo tvirto būrio, mylĮs sSvo tėvynę 
Lietuvą ir jos žmones. Baigjš 186©. rfn. PetrApL 
lyje teisių mokslus, jis nepasiliko Ėū'sijdje, leŠRo- 
damds gero ir prabangaus gyvenimo, bet dpsf- 
stoj’o gimtojo Gardino apskrities nedideliame 
mlestūkyje paprastu tarnautoju, kad galėtų su
organizuoti slaptą ir prieš rusų okupaciją nu
kreiptą revoliucijai atsidavusių asmenų grupę. 
Gi 1862 m. parsikėlęs gyventi į VilMių, tuoj įstoji 
į slaptą Lietuvos raudonųjų laisvės kovotojų ko-

I mitetą ir pradėjo leisti gudiškai kalbantiems Lie
tuvos karalijos valstiečiams skirtą pogrindžio

Jąikraštį “Mužyckaya P’rauda”. Jame aiškino Lie 
tūvos praeitį apra’šfn'ė^ fbs istoriją, kėlė balsą 

ba’d’^TS'v.I’, vAT^iečių išnaudojimą, 
briėš erhimą’ į okupantų kariuomenę.

JpiRtėk ^ėvartiifr Ortodoksiį Bažnyčios brovimąsi 
į lietuviškos Gū’dijoš gyventoją tarpą ir ragino 
ruoštis giftkMčfA'm sukilimui; ginant savo ir viso 
kfk^tč feisvę; krašto žūionią teises.

Žūdamas šTaptame laisvės siekiančiame ko- 
mitete? Kalinauskas važinėjo į Lenkiją ir tūrėsi 

IčAk'a'is dėl bendro veikimo ruošiant sukifimū. 
ĮŠh Idnkūis Kalinausko buvo sutarta sukilimo ne
pradėti pirma nepasitarus ir nenustačius datą su 
Li^tiSVOs slūptu komitetu, ko, deja, lenkai riesi- 
taikė. Sukilimas Lenkijoje prasidėjo Lietuvos ko- 
Ūiitetūi nėiibą'rtt ir nepasiruošus. Kalinauskas, 
visdėlto, prie sukilimo prisidėjo ir tapo bartųjų, 
Jokūbo Geištoro vadovaujamo, ir raudonųjų ko- 
įhiteto bendru ryšių, ^rdpbg'ianifos ir organižavi- 
tno skyi'ih'Us vadovu bei, rrtužtikai tariant, minist- 
'rb. lis rt^žūke ry^ūs su rtžsurtilū1 ir su Lenkijos 
sūkliiMo (IiktStoriumT bei direktoriumi pik. Ro- 

pirmiesiems sukilimo va
ldams, gen. L. Mierolski’ui ir jo padėjėjui M. LAn- 
gewic’iui, trečioje sukilimo dienoje pabėgus į 

s Vengriją, (“ Liberal išmuš und Nationalismus f848- 
189T’, 8 L 160-162 p.).

Pišikėitęi; išvaižd^ ir pasą mokytojo Igni'co 
Witorzeniec’o vardu, Konstantinas Kalinaūskas 
sugebėjo ilgesnį laiką išgyventi neatpažintas, ne
atkreipus žandarų dėmesio, greta koriko genera

linio gubernatoriaus Muravjov’o rūmų ir matyti 
Vilniuje vykdomas egzekucijas — sukilėlių ko
rimus. Bet visdėlto, 1864 m. vasario 9 d. jis buvo 
atpažintas ir suimtas. -

Kalėjime tardomas, Kalinauskas draugų ne
išdavė^ bet paprašęs popieriaus, parašė laišką į 
višūs taūtieSus, kviesdamas nepasiduoti okupan
tu tet tpti yrčhTh’g^T, kAiį ffiįšg 
pridera, ūž žM'oįg^ub tėis&š, tikeprO iV laisvę, iki 
bus nusikratyta Maskvos jungo:.

“tf Člftu^esė jau būdamas, as sakau 
tafth^fai: jūM gyveWč dingai 

tik fūoYnbt; kai rrtūskviškiai nSikūrs ant 
jūsų sprandų !”

Tokiais žodžiais baigė pakarti pasmerktas 
KonštantftETš Kaiinūuskds savo laišką Vilniaus 
kafėjTmb, kuris buvo škirtūs Okūpūbtoš Liėtnvds 
karalijos žmonėms marinti. ’

b) Zigmas Sierakauskas
Caro armijos generalinio štabo kapitonas 

Zigmas Sierakauskas, 1863-64 Iff. sukilimo vadas, 
buvo gim^š Vbfihijoj'ė, tolfbi'oje buvusios Lietuvos 
karalijos teritorijoje.

Iš pavaYd^s atrodo, Hd kpū Z.S. turėjo dau
giau ispaniško nekaip lietuviško kraujo (Cuando 
la sierra estą tocada... — Kai kalnus dengia mig-

(Bus dhugiaU)
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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

r>R P AUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS l« CHIRURGAS 

Community kitoikac 
Moeldnoo direktorių*

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

BALANDOS: 3- & darbo dienomia ir
Amerikoj Lietuvių Piliečių Pašal

pos klubo priešmetinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį lapkričio mėn. 8 d., 
1 vai. popiet, Anelės Kojak salėje, 
4500 So. Talman Avė. Nariai prašomi 
otsilankyti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast VILNIAUS KATEDRA IR GEDIMINO KALNAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME - 

1729 South Halsted Street, Chicago 

Pet 22t>-1344

EUDEIKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West I03rd Street 

Valandos pagal susitarimą

VLIKAS IR JO TEISI
NIAI BRUOŽAI

GAIDAS - DAIMID
^NIAUSI A S DID3IAUS1A LAIDOJIMO (STAIGAHII

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

' < • ' .-4

KALBA LIETUVIŠKAI 
r ■ . ■ ■' 

2418 W. n*t st. Tel. 737-5149

Tikriną akis. Pritaiko a kiniu, 

. ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, FŪSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 774-2880, 
Rsšd«sci|M M«£r 448-5549

FLORIDA

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
S t. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

Atkelta is- 4 psi.

susitelkus, siekti savo tautos 
laisvinimo ir jos valstybės- atsta
tymo, kitais galimais- būdai at-

1 stovaujant pavergtąją tautą,, 
reiškiant jos politinę mintį ir 
valią.

Ir štai, tokia logika mūsų po
litinės grupės, kaip tautos poli
tinės minties reiškėjos ir vykdy
tojos apsijungia viename politi
niame organe, tarptautinės tei
sės terminu- tariant, Lietuvos 
nacionaliniame komitete, jų pa
vadintame Vyriausiajame Lietu
vos Išlaisvinimo Komitete; VLI- 
Ke, sudeda jame savo ex lege 
-turimus įgaliojimus atstovauti 
Lietuvos tautai ir tuo būdu pa- 

idaro jį tautos teisine atstovybe.
Kas VLIKo nepripažįsta tau- 

‘tcs- atstovybe, tesugriauna'■ šią. 
teisinę logiką, kuria VLIKas lai
komas Lietuvos tautos atsto
vybe.

iŠ-

Jeigu ką nori išmintingai 
padaryti; tai k Jauskis mote
ries, gerai ją šklausyk ir da
ryk priešingai.

perkraustymai

Leidimai — Pilna apdraudė 
. ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tek 925-8043

KNOW YOUR HEART

Ramovėnų trisdešimtmečio minėjimas
a-., kūrėjais savanoriais, biruti- 

• ainkėmis ir šauliais vasaros iš- 
1 vytas prie Lietuvos Respublikos

1 • P. . 1 v • . . t-v

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL »27-l741 —1741

Apdraustas perkrausimas 
iš {vairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arba 376-5996

f—

SOPHIE BARČUS
AADIJO ŠEIMOS VALANDOS

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryta 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijoj 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, IL 60629-

“Lietuvos Aidai"
KAZt BRAZD1IONYT8 

Programa* vodaj*

KaMien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 TtL vakaro.

Visos Laidos ik WT.KV stoties, 
banga 1460 AM. 

StPetfenfturg, FDl, 12:30 vai. p.p. 
ii WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, Hlinois 60629

Telef. 77^5874

PATS SKAITYK IR DAR KI- 
, TVS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTI -NAUJIENOS”

HELP tfOUR HEART FUND 

' HELP YOUR HEART

prezidentų eglučių į. Tautų Drau 
gystės sodelį, Michigan© • valsti
joje organizuojant.

-ų^*,v ,. . ....■ . ■ r Prelegentas nepamiršo- pami-•to Didž., saulių- rinktines pirm. I . . ~X., k \__ ,■ y. , . _ , . ...neti ir Čikagos ramovėnų. tradi-V. Išganaitis, Lietuvių Bend-nesi . . - . .- . . - . . ;.cuuo savo mirusių nariu kapine-Čikagos apyg." pirm. K. Lauka.-1 kiekvienais 
bs, drenas pralegentas pik. K.U 
Dabufevieiuš, Reg, Liet Bend-* , . . -on. - % . . y; didesnėmis aukomis; 30 metu ines pirm. Dr, V. Dangis ir Liet .. .„ K - _L TO._ . , • veiklos-begyje, yra prisidėję pne< Karo mok- 13* laidtte buvęs ba- T . . . r .• - 77. r Lietuvos laisvinime veiksmu ir. tali’ono vadas-pik. Eazitenas.i , . ., . ,.IL v. iiSKynaus veiklos finansines para- ; Prezidiumo naciams užėmus vie- į * 
'jas, ŠL’ Gurevičiui komanduo- •
į j ant Įneša mos JAVT-biųi, Lietu-į. Baigdamas savo suglaustą: Gi- 
'vos, ramovėnų, šauliig birutihin- Į kagos^ ramovėnų veiklos trisde- 
kių ir jūrų šaulių dalinių velia-į šimtmečio apžvalgą, pik. K. Da

ivos. Giedamas Lietuvos himnas. ‘ bulevičius minėjimo dalyvius 
Kun. T&Vf JvBOTevieius sukalt ^užtikrino, kad nežiūrint; ramovė- 

. ba prasmingą- invokacijos- mal-, nų amžiaus bei sunkėjančių vei
dą. ' pklos aplinkybių; Čikagos sky-

Po maldos^ žfcdį taria Lietuvos-riaus nariai, kaip iki šiol, taip ir 
gen.. kohsulė -Čikagoje pi Juzė toliau, kiek- jėgos leis yra pasi- 

1 Daužvardienė, kuri> pasidžiaugia ., ryžę tęsti' pradėtą- darbą, remti 
: ramovėnų organizuotumu, tvir- J'Lietuvos- laisvinimo pastangas ir 
. ta. dvasia kovoti dėl- Lietuvos- ne- Į* visomis galimomis priemonėmis 
; prikltoisomybėš-afštatymo ir lin- f siekti- brangiai Tėvynei Lietu- 
jtt viehmgum’o iifei.geriaiLsios sėkl'vai laisvė” ir nep-iklar^omybės. 
įtiiės: ateities veiltibje; I šiais žod^ais prelęngeritas pik.
; ■ ,,. , . • K. Dabulfev'čius užbaigė išsamia
-Toliau seke gen. st. Plk* ■. LKVs “Ramovė” Čikagos sky- 
‘ UabuleviGiaus Čikagos ramove- . .. ' , .n . ; naus 30-ties metu veutios apz-

_ ■' 1 ■ 1

:los, smalki' ir detalizuota- veik-j s‘'’
’IbS apžvalga, kurioje- prelegen.-!- „Po to sekė Lietuvos Kiro Mo
stas aptarė buvusių Lietuvos ka- j kykios 13-ją kadro karininkų 
'riuomenės karių atsidūrusių iš-! laidą baigusių, šiame minėjime 
■ ėivijoje ir atvykusių į JAV-bes,dalyvaujančių pristatymas. Bu- 
’ bendras nuotaikas,- 1950- mt.! vo pakviesti -visi atsistoti ir gau- 
'LKVS Centro • Valdybos ir ra-į siems plojimams aidint, prista- 
nrovėnų. Čikagos skyriaus stei-1 tyti tos laidos buv. batalijono va- 

;g$mdsi ‘ aplinkybes’ Bei pirmuo- j das pik. Kazitėnas ir kuopos va- 
Jsius žingsnius veikloje žengiant;) das pik. K. Dabulevičius. 13-ją 
, nurodė Sąjungos tikslus bei veik j laidą baigęs inž. Rimas trumpai 
*fes priemdhes,. k. a.: rengiamas j aptarė šios laidos karininkų nu- 

i: Lietuvos Generalinė Konsu- 'šventes, minėjimus bei kitus.ren- eita kelią Lietuvos kariuomenėje 
ginius surengtus tautinių vais- nepriklauhomybės laikais, II-jo 
tybinių švenčių progomis ar žur- oasaulinio karo metu ir išeivi- 
nalui “Karys” finansinei para- joje. Iškviestas buvo pik. Kazi- 
mai sutelkti; paminėjo Čikagos tėnas žodžiui, kuris pasveikinęs

- ramonėnų pastangas Lietuvos buvus’us savo kariūnus, išreikš- 
Laisvės įČovų paminklą statant - kė viltį, kad 13-ją laidą baigę 
ir Lietuvos Laisvės Kovų mu- j dar sulauks Lietuvos laisvo ir 

1 sieju organizuąjtant; iškėlė či-j nepriklausomo prisikėlimo. Tuo
i namirėius Lietuvos 

I fine prasme, atliekant pareigas Karo Mokvklos 13 sios laidos ka- 
KVS “Ramovė7’ Centro valdy- dm- karininku 5ti-ties metų su- 

»je;- patninėitt ft pabrėžė, gl’au- organizacijų atstovai-pre-
ius bendradarbiavimo ir ben- 
raVimo fakt< su rampvėhams 
irhiaingoiriis organizacijomis, k.

• rius š. m. spalio ffi. 3T-l‘apkri6fo' raini'ečių Karių, veteranų atsto- 
m. 1 d..d_ Čikagoje surūgę sayp vas žpt. L.-, KulczynskĄ Vytau-;;

■ sėkmingos veiklos 30 metų, mi
nėjimą, kuris buvo atžymėtas 
iškilminga akademine dalimi, vąį 
šėmis su šokiais, pamaldomis,

‘apeigomis prie Lietuvos Laisvės 
Kovų paminklo ir sukaktuviniu, 
leidiniu. Šia pat proga buvo pa
minėtas ir Lietuvos karo mokyk
los 13-sios kadro karininkų lai
dos penkiasdešimtmetis.

• Šventės iškilmingoji akadėmi-; 
t ja įvyko spalio m. 31 d. 7 vai.
■ vakaro, Šaulių namuose, kurioje,' 
tarp daugelio svečių, dalyvavo 
Lietuvos Generalinė Konsule p. 
J. Daužvardienė', Amerikos. Lie-

• tuvių Tarybos pirmininkas p. 
Dr. K Šidlauskas,. LEVS” Ra- 

■mevė” Centro Valdybos pirmi
ninkas p. A. Jonaitis,. LŠST'pir-

: m įninkąs K Milkovaitis, dauge
lis kitu lietuviškų organizacijų, 
atstovu ir ukrainiečių karių ve^ 
teranų-Gen. K. Mandscenko 

■: specialiai skirtas atstovas: Viso; 
netoli 2D0‘ svečlų-ramovenų, Ėr- 
rutininkių, šaulių ir kitų, . kup
riuos prie įėjimo, atvykusius r Į nų 3(Lties metų sėkmingos veik 
salę, pasitiko rambvgnai — F. 
Bumeikfs ir A. Rėpsys.

Akademinę minėjimo dalį ati
darė LKVS “Ramovė” • Čikagos 
skyriaus pirmininkas pik. J1. Šve
das, pasv eiki tęs gausiai susirin
kusius if trumpai -aptaręs sip 
paminėjimo paskirtį, toliau- pro
gramai vesti pakvietė skyriaus 
valdybos vicepirmininką ^ram. 
E. Vengianską. - ^1

Į Garbės prezidiumą kviefia-- 
,mi. ,
Tė Čikagoje p. J. Daužvardiene, 
ALT-o pirm. Dr. K Šidlauskas, 

. Liet- Kūrėjų Savanorių Są-gos 
ir Čikagos ramovėnų pilni, pik. 

;J. švedas, LEVS “Ramovė” CV- 
bos pinB.. A. Jonaitis; kum Tėv. 
J. Borevičius, Liet, šaulių Są 
jungos pirm. K. Milfeovaitis, 
Didž. Liet. Kurr. Birutės- Dr-jo»Uliagiecrų nuopelnus ir visasąjun- j mi. trumnai

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Tel: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštės automobiliams pastatyti

Chteagos
Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių 

Asociacija*

AMGULANSO 
) PATARNAVIMAS

TURIMI
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

SOFIJAI JASAITIENEI-
LUKAUSKAITE1

mirus,
reiškiame širdingą užuojautą dukrai Eleffai, sūnui 
dr. Stasiui, jų šeimoms, seseriai Sibiro kankinei Onai 
Poškienei-Lukauskaitei Lretuvoįe ic artimiem«

ANTANAS ir IRENA MAČION1AT

Florida

tSAmitv-o nariai tarė sveikinimo
žodžiais skirtus Čikagos ramovė 
narr.s. (Bus daugiau)

Visuomenės veikėjui, buv. Amerikos 
Lietuviu Tarybos iždininkui^

A. T A.
JUOZUI SKORUBSKlh

mirus,
žmonai Birutei, dukrai Rimai, artimiesiems, Socia- 

ftstų Demokratų užsienio delegaldrai nuoširdžią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

EL’PHROSINE MIKUZICT Ė

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ2

2*24 WEST 69th STREET REpubUc 7*1212
JilUZb SOUTHWEST H1GHWAI, PaJoa Hill*, HL >74-4411

P. J. RIDIKAS
M54 So. HALSTED STREET Tet fArdi 7*1 >11

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. SOth Avė, Cicero, ŪL TeL: OLyropic t-l (MM

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL; LAfayeUe 3-3573

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE, TeL: YArda 7-1138 - L13J I

5 —Naujienos, Chicago, I1L,. Saturday-Monday. Nov. 7-9. 19KI
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Metinis visuotinis ŠALFAS 
Sąjungos suvažiavimas

Metinis Visuotinis ŠALFASS- 
gos Suvažiavimas įvyks š. m. 
lapkrič o 14-15 d. d., Clevelando 
Lietuvių Namuose, 877 East 18i>- 

Xth St., Cleveland, Ohio 44119. 
Telef. (216) 531-2131.
Suvažiavimo pradžia — šešta 

dienj, lapkričio 14 d., 11:00 vai. 
rryto. Sekmadienį, lapkričio 15 d. 
suvažiavimas bus tęsiamas tuo 
atveju, jei darbotvarkė nebus už 
baigta šeštadienį.

į>Pagal ŠALFASS-gcs Statutą, 
fjRivažiavime sprendžiamuoju bal 
TSu dalyvauja: sporto klubų rink 
Otieji atstovai, rinktieji ŠAL- 
TFASS-gos pareigūnai bei skirtie 
i-fi administraciniai pareigūnai. 
Patariamuoju balsu kviešiami 
: dalyvauti sporto darbuotojai, fi- 
žinio lavinimo mokytojai, sporto 

I veteranai, lietuviškų organizaci 
|3ų bei spaudos atstovai ir visi lie 
j tuvių sportiniu judėjimu besido- 
rmį asmenys.
j šis suvažiavimas yra ypatin- 
3 gas tuo, kad jame bus renkama 
įnauja šALFASS-gos Centro Vai 
j/dyba ir kiti pareigūnai. Darbot
varkėje, šalia rutininių praneši-

7ių bei apyskaitų pi lėmimų bus 
pagrindinės gairės 

m. Chicagoje įvykstančių 
Pasaulio Lietuvių Sporto 

nių. Išeivijos Sporto Lto- ’ 
leidinio reikalai, Lietuvių 

Spc to Fondo reikalai, Laisvės 
□limpijada ir su jai iškilę tarp j 
t mitybinio sportinio bendradar- j 
‘jiavimo reikalai, šiALFASS-gos 
bendravimas su lietuvių organi-' 
zaoi’omis ir visa eilė kitų reika- < 
!ų. R? abejo stambokas punktas ’ 
bus 1932 m. varžybinio kalendo- ! 
riaus nustatymas. I

Smulkios informacijos ir dar- j 
botvarkė išsiuntinėta visiemsJ 
sporto klubams bei administra
ciniams pareigūnams. Organiza- ( 
rijos ar asmenys, norį gauti smul j 
komių informacijų ar patiekti 
pasiūlymų, prašomi kreiptis į 
šALFASS-gos C. V bos pirmu j 
ninką Praną Bemecką. 32 Pviverc ’ 
rest Rd-, Toronto, Ont. M6S 4H3, ’ 
telef. (416)-763-4429, arba vice-^ 
nirmininką Algirdą Bielskų, 3000 j 
Hadden Rd., Euclid, OH 
telef. (216)-481 7161.

>vai stoma 
1983 
n jų 
Z □ id’

Šaukėnų v. CkPt 1934 nr-

(Bus daugiau)

a

4

>

U

44117. < ' i

1. PERSIRENGĖLIAI IR KAUKININKAI
i

Joniškiečiuose, kad ožio smalsuo j 
liai nepešiotų, jo uodegą padaro į 
iš dagilių. Ten kartais uodega 
būna ir iš vatos: užpylus vande
niu, besišvaistydamas po trobą, 
ožys visus aptaško. (GtKr 1935! 
p. 211: Plg. JnŪk 1940 nr. 4).

45) Iš sayo jaunatvės pamenu, 
kad gruzdiečiuose Užgavėnių va 
kare kaime lankydavo ūkininkus} 
keistai apsirengę bernai, su kau-< 
kėmis ant veido. Vienas jodavo j 
ant pagaikščio, kurio pirmagaly
je buvo pritaisyti dideli, ilgi ožio

OŽYS
prie

kurią virvute judindamas 
šakinėja ir bliauna. (Liepiškių 
km., Šiaulėnų v. ŪkPt 1934 nr.

’7———————————j 
ožys J imti su snapu valgymą. Apsiiė- (

Naujųjų Laikų Lietuves Is- • 
talijos antrojo tomo išleidimas 
užsitęsė dėl jc's autoriaus Prano 
Čepėno mirties, šios knygos lei
dėjas: Dr. Kazio Griniaus. Fon
das, 2523 West 69th Street, Chi
cago, Ill. 60629.

— Danauc-Gireno Amerikos 
Legiono Posto Num. 271 4416 S. 
Western Ave., Chicagoje, rengia 
BLOOD DONOR’s DRIVE šeš
tadienį, lapkričio 7 d., Dariaus- 
Girėno saloje nuo 9:00 vai. ryto 
iki 3:00 vai. p. p. Šio įvykio pir
mininkas John Paukštis kviečia 
norinčius kraujo aukoti — daly
vauti.

— Reorganizuotos JAV Lie-

REAL ESTATE.
tfni — F* r davimui 
ESTATE FOR SALI

Namai, žemė — Par4a<lma*- 
RIAL f STATI FOR SALI

PA3KOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMA1S.

DŽL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: . • -

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cennak Road Chicago, III. Tęl. 847-7747

v r

44) Paimama vežlankis, 
galų pritvirtinama įtempta vir
vė. Vežlankis apžergiamas, galai 
išsikiša į viršų, virvė laikosi per 
petį. Prie pirmojo galo pririša- ! 
ihas išriestomis šakomis kelmas. 
Apsisupama balta drobule, kuri 
apsiuvama prie ragų ir uodegos, j 
kad žmogaus veido nesimatytų. 
Apsitaisiusio ožio iš po drobulės 
kojų irgi nesimato. Prie antro
jo vežlankio galo pririštas kulis. ragai, o užpakalyje pririštas ma;* 
Barzda padaroma iš linų, ragai 
apsmaluojami, kad nedraskytų.. 
Ožys bliauna, šokinėja, melžia
mas nesiduoda. (Padubysys).

STASYS ŠAKINIS 
r LIETUVIS DAŽYTOJ A£

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

47) Žydė melžia ožį. Pirmiau
sia paprašo indo, o kad būtų ko- 
Jer, prašo vandens išplauti. Ožys 
melžiamas spardosi, iš lieja tro
boj vandeni ir taško ‘įpieną” — 
pelenus, kūnų pripilta kojinė ar 
kišenė ir pritaisyta kaip ožio ku
lis. (Padubysys, GtKr 1935 p- 
211).

’ 48) Užgavėnių gyvuliai turi 
‘/patingus palinkimus. Ožys 
mėgsta pasilipti ant stalo, muš
kis ir melžiamas spardytis. (Trm 
1936 nr. 8).

49) Ožys gauna pavargti bliau
damas. Žydeliai savo ožį myli, 
gavę iš šeimininkės, duoda jam 
blynų ir alučio. Ožys tarp ko
jų turi prisirišęs vilnonę kojinę, 
pilną pelenų — tai ožio kūlė. Įė
jęs kur yra bergždenkų, tyčia šo- 
knėja, žydai kapoja (botagu) per 
tą kūlę kad pelenai dulkėtų. 
(Laukuva, GtKr nr. 29, p. 138).

50) Ožiai kaip ir gervės, apsiau- i 
čiami išverstais kailiniais, rankas 
iškiša per kailinių rankovę, ant 
suimtų kūlokų pririša žieminę 
kepurę, kuriai iš abiejų šonų ima 
liavoja kreida akis ir pritaiso 
medinius rantuotus ragus. Ožys 
turi vadovą — “žydą’’, kuris jį 
vedžioja, melžia ir 
Žagarė, 1937. LTA 
J. Marcinkus.

džiusiejo galva paslėpta — įtrau
kta, kojos žmogaus. Gervė apsi-1
suka apie puodus, šokinėja. (Pa-1 tuviŲ Bendruomenės visų apy- 
dubysic GtKr 1935 jo. 211). Įlinkių gegužinė įvyks š*ų metų

52) Bematant išsivertė vieną lapkričio 8 d., 12 vai., Lietuvių
kailinių rankovę vilnomis į vir- Vvčių salėje; esančioje 2455 W. I Arti 71-mos ir Francisco 2 butų mū-

j Ten pat — 4 butų mūrinis.

Brighton Parke 2 butų mūrinis.

Be to, turime gerų rezidencijų 
pa j aminių nuo 4 ligi 40 butų.

BUTŲ NUOMAVIMAS f

C NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI Jf-'.
• NOTARIATAS • VERTIMAI.

nSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
J. BACEVIČIUS - BELL REALTY.

INCOME TAX SERVICE FT,
B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 ;

Arti 73-čios ir Campbell 2 butų me
dinis, tik $38,500.

šiukas su pelenais. Bernas, si- • 
dengęs drobule, šokinėjo gry- Į 
čioje, degančio šakalio arba ba- j 
kanos apšviestoje ir, žinoma, be j 
malonės dulkino, kratydamas sa- • 
vo pelenų maišą. Kaukininkams 
šeimininkė dovanas davinėjo,

Į kad tik greičiau išsinešdintų iš 
; gryčios. O vakams būdavo daug •

bamės. (Dr. J. Šliūpas, LtAdj 
1931 nr. 45).

, 46) Ožiu rėdomasis apsivelka Į 1 
išverstais kailiniais, eina visomis! 
keturiomis — kojomis ir ranko-1 
mis. Po pilvu pasikabina kokį! 
kapšelį pelenu, kuriuos bešoki-

' nedarnas dulkina. Ragus nusipi-
| na iš šiaudų, pritaiso uodegėlę, { ^klas- ir galva iš medžio, sna-

kailinių rankovę vilnomis į vir
šų, o taip pat ir pačius kailinius. 47^ st., Chicagoje, III. Rasite 
Išverston rankovėn įstatė ilgą Į skanaus maisto, linksmins Gin- 
gervės galvą, kitą rankovę pas- • ^aro orkestras. Kviečia visus i 
lėpė viduje kailinių. Vilnom j I atvykti_
viršų išverstais kailiniais apsi- ;  
siautęs apsisegė, apsitvarkė, j  
(JnŪk 1940 nr. 4). .

53) Užgavėnių gervė padaro
ma taip: išverčiami vilnomis 
i viršų kailiniai, pro vieną ran
kovę iškišama iš medžio padary
ta gervės galva ant ilgo kaklo, 
o antra paslepiama. Tais kaili-j 
niais apsisiaučia vyras ir savo I 
ilgu snapu dažnam smagiai už
duoda. Lentinės km., Šilalės v. 
Užr. A. Pošką.

54 Gervė padaroma paprastai: 
atsitūpęs žmogus apsisiaučia iš
virkščiais kailiniais (lauke eina 
stačiais), per vieną rankovę iš-j 
kiša abi rankas; kuriose turi su- Į 
ėmęs palinkusį nudailintą paga- j 
liuką-snapą ir su juo daro- įvai- J menį Corporation praneša, kad 
rias štukas — šluosto į žemę, ne-Į § m lapkričio mėn. 21 d., šešta-

Chicago 
Growth 
didžiulė ■ 
garbės. ■

Rengėjai ir

; / • * . * I - P
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. 

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
TeL 927-3559

gĮiminiųi iiiiiimiiiiiiiiiii iiiiiii,,iihiui»;ii!!iiiiiiiiiiiiiin u niuiiiii!::n į iiiihihiih į*

TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

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

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
■KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 

PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Bex 321 
Oak Lawn, Ill. 60454

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
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 
susirūpinimą

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

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gnssen -- AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

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

dedant SI persiuntimo išlaidoms.

kitką daro.
1293) 94f._

G E R V

51) Išverčia kailinius’ vieną 
rankovę paslepia, o prie kitos 
pritaiso kaklą ir galvą su kuodu.

Ė

pas judantis, kad galėtų lesti,

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Tuo reikalu jums gali daug J 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’5 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Pirkite senoviškai
• 2 butų mūrinis namas, nauj’as 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar-

ma
Knyga su formomis gauna. ^uette Parke. Sena kaina $52,000

Naujienų administracijoj _____
i ~

KALĖDŲ SENELIO 
ŽYGIS

Greater Southwest Develcp-

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

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A- LAURAITII 
4645 So. ASHLAND A V R. 

TeL 523 8775

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

. 4-.

oatenkinta muša ka nors ir kelia
. . iv,'., y I

moterims į aukštą sijonus. Za-J 
gare, LTA 1293) 94e. J. Marcin
kus.

55) Gerve apsirėdo piemuo ar 
koks pusbernis,. Vienas apsimau
na ant kojų, kaip kelnėmis, iš
virkščiais kailiniais, o kitas taip

dieni, vadovaujant
Southwest Business
Council, yra ruošiama
Kalėdų eisena, kurios

a Statybai gražus sklypas 
Marquette Parked

• Su $15,000 pirkėjui proga; 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą,

A. TV ERAS
Laikrodžiai ir teangenyhte

Pardavimas ir Taisymu ’ 
2646 WMt S^h Stnat 
Tai. REpublk 7-1941

svečiu bus Kalėdų Senelis. (San-jnes pardavėjas ‘ duoda paskolą
ta Claus).

Trijų mylių žygio eisena pra
sidės lygiai 11. vai. -nuo' 64-tos

apsisiaučia išvirkščiais , kailiniais i įr Trjpp (4234 West — 6400 S.) 
ant pečių ir viso.liemens, kad ne- gatvių kampo ir eis į šiaurę ligi.ant pečių ir viso.liemens, kad ne- gatvių kampo ir eis į šiaurę ligi 
simato nei rankų. Galvą apmauna c (j^ios gatvės, kuria žygiuos į
smailia kailine kepure, prie ku
rios pritaisytas tam tikras sna
pas. Taip apsirėdęs kirksėdamas 
prisitūpęs šokinėja. (Spaudžiu

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

American Travel Service Bureali
9727 S. Western Avev Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-6787
* Nemotum patarnivliMs užsakant lėktuvu traukiniu, lalvq kelio

nių (cruises), viešbučiu ir automobiliu nuomavimo rezervsciias; Parduoda- 
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus- 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer/, 
nacijas visais kelionių reikalais.*

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik ?eUu rerervuoti vietai
i anksto — prieš 45-60 dienu. r

rytus ligi Western gatvės. Iš čia 
Western gatve žygiuos į pietus 
ligi 71-mos gatvės, kurią, per
ėjus, bus tuoj pasiekta Franklen 
House restorano parkinimo aikš
tę, kur eisena ir pasibaigs.

Eiseno laike klaunai dalins ba
lionus ir saldainius.

Rose Marie Brann 
kuordinaaorė (eise
nos tvarkytoja)

AUSTRALIJA — SENIAUSIA 
Iš VISŲ KONTINENTŲ

Geografai mano, kad iš visų 
penkių pasaulio dalių, Aust 
ralija anksčiausia , susifor
mavo ir įgijo dabartini savo 
paviršių.

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

17Sf Bo. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

LN T

seniau imamais procentais.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St 

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer 

Chicago, III. 60632. Tel.

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

NEIGHBORHOOD 
REALTY GQOUP

•■i KeĮgry PvbUe 
INCOM! TAX SIRVlCi

415? S. M»plwo«d. Tai. 2M-74Į6
Taip pat daromi vertimai, atmini# 
likviatlmal, pildami plilatyMa pr«- , 

tymai Ir Mtokl blankai > J
Wi

HOMEOWNERS POLICY

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra ^niausi*, didžiausia tr turtingiausia lietuviu tratemalln^ or- 

gauKacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui. ,

SLA — atliek® kultūriniu® darbui, golb«tJ ir kitiem®, kurfe tuoi 
darbus dirtx.

8UA —išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolertw 
atxirsudu wvn nariam*.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomia. S<A neiefro pelno, 
rianu patarnauja tik savišalpos pagrindu. 

Kiekvienai lietuvis Ir lietuviu draugai g>U 
Suiivienijime apsidrausti iki $10.000.

SI *A — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, ii e kiančiam 
aukšte jo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai

— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdriuda: ui 
$1,000 apdraudoa rūmą temoka tik $3.00 metama.

SI,A—kuopų vyra viioee lietuviu kolonijose. Kreipkite 
J navo apylinkės SLA kuopų veikėjui jie Junu 
mielai pagelbės 1 SLA JahažytL

Galite krelpda tr | SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCI OF AMKRICA

him

Buy t ear no larger or 
••ore poirerful than you

ENERGY 
WISE r-

Well help you make the right mova

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

l^aomoti ar apdrausti savo nuo
’ j savybę Chicagoje ar bet kur 

Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkim-Ji

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600

LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

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

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

Ave., Chicago. IL 60629.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS
T M. CM2) M1B1I

StaU Farm F«re CasuaHy Com;

60642, - 424-6654

F. Z*pe1i«, Aoewt 
3201% W- Wtti ft

Advokato
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo viUndoti nuo.9..yaL xyu
Iki 6 oi- vak. šeStadieni nuo

9 vai- ryto iki 12 vai <L 
ir pagil iusltiriiDk.

TU. 776-5162 arba 776-5151
Wert 63rd Strwsl

CMeaeo, ID- 60621

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

% — Naujienos, Chicago, DL, Saturday-Monday, Nęr.




