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SOVIETINIS PLANUOTOJAS APTARIA LIETUVOS KAIMO PROBLEMAS
Apie Lietuvos žemės ūkio 

preblemas, Literatūros ir Meno 
(1981 kovo 21) skiltyse, palygi
nant, atvirai pasisako “LTSR 
valstybinio plano komiteto pir
mininko pavaduotojas” -Vytau
tas Ožiūnas. Sužinome, kad per 
dešimtmetį kaime sumažėjo 320 
tūkstančių žmotaių: “Kasmet jų 
prarandame maždaug tiek, kiek 
yra gyventoj ų vidutiniškai vie
name respublikos rajone. Blo
giausia — tas procesas turi ten
denciją toliau plėtotis... viduti
nis darbingo kaimo žmogaus 
amžius respublikoje jau persi
rito per' 50 mėtų; Ketvirtadalis 

"* gyventojų' —kpensininkai. Ypač 
smarkiai mažėja jaunimo iki 30 
metų amžiaus. Jau dabar stoko
jame apie 50 tūkstančių darbin
gų žmonių”. " .........

Kaip su “galinga technika”, 
kuri pakeičia fizinį darbą? Į šį. 
klausimą Ožiūnas atsako liūdnu 
‘fir vis dėltpl’: “Šiįųtųį traktorių 

teturime 94 traktorininkus 
mechanizatorius, o jų turėtų 
būti 135. Žmogus turi ir atosto
gauti, ir pailsėti, gali ir susirgti. 
O traktorius; kai reikia, turi 
dirbti ir po 20 valandų per parą”.

Kaime žmonės; /‘gęęai. uždir
ba”, kodėŲ.tad; kamįė' žmbnių 
mažėją, kode! kaimas-sepštą ? — 
klausia žumalisias'.- “Ka& is tu 
pinigų, jeigu žiųogųs/ ląiko' 
n’eturi juos išleisti”, aiškina Ožiū
nas. “Jeigu jis, kaip sakoma, 
šviesios: dienos nemato..žmo
nių labiausiai -mažėja ne tose 
vietose, kur alyginimai. mažesni, 
o ten, kur blogesnės darbo, bui
tinės, kultūrinės.’ šąlygps, kur 
sunkiau sukurti šeimas... šim
tui jaunų vyrų tenka mažiau 
atitinkamo amžiaus .moterų. 
Taip .Iškyla paprasčiausia, šeimos 
sukūrimo problema. O juk šei
mos — pagrindinės ląstelės, ga
linčios išlaikyti kaimo gyventojų 
demografinį stabilumą”.

Kaimo gyventojų mažėjimas 
vyra visuotinė problema. Tačiau 
Ožiūnas pamiršta paminėti ypa
tingas Lietuvos kaimo nykimo 
priežastis: priverstinę kolektyvi
zaciją, masinius išvežimus, tero
rą, žemdirbių išnaudojimą, vien
kiemių naikinimą, ir kolchozinės 
sistemos slogutį. 

♦ e- *
KALINIAI PABALTIJO 

KARINĖJE PRAMONĖJE

Izraelyje, Zikrofn Jakove, vei- 
kia,TSRS-gos kalėjimų, psichiat
rinių kalėjimų ir priverčiamo 
ilhrbo konclagerių tyrimo cent
ras. Viename jo dokumentų 
(1978 m. gegužės mėn.) aprašo
mas kalinių išnaudojimas svei-

katai žalingam darbui karinėje 
pramonėje. Duodami keli pavyz- j 
džiai iš Pabaltijo respublikų:

1) Vilniaus karinėje dirbtuvė- j 
je Nr.’ 555, kurioje gaminama j 
radijo aparatūra, dirba apie 300 • 
kalinių. Dalis jų dirba lakuoto- j 
jais — be būtinų apsauginių Į 
drabužių ir kaukių.

2) Vilniaus karinėje dirbtuvė
je “Telekomponent” apie. 400 
dalinių dirba pavijingą darbą 
su plastikinėmis radaro sistemų į 
dalimis. '

3) Lirmūnų (Žirmūnų) mies
telyje veikia didelė karinė dirb- •
tuvė “P.O.B. 52”. 300 kalinių i 
joje priversti dirbti su acetono 
laku be jokios apsaugos.

4) Apie 200 kalinių dirba Es
tijos Paldiski karinio laivyno i 
bazėje, kur jiems tenka valyti J 
atominių povandeninių laivų • 
mašinų dalis. Po kelių mėnesių 
darbo jie paprastai nepagydomai 
suserga nuo radiacijos. (Elta)

AMNESTIJOS INTER
NACIONALAS

LONDONAS, Anglija. — Jau 
} suėjo 20 metų, kai pradėjo veikti 
j Amnestijas Internacionalas, ku 
• ris rūpinasi politinių kalinių li 
i kimu Jungtinėms Tautoms pri
klausančiose 153 valstybėse.

Amnestijos Internacionalas tu
ri žinių, jog kai kuriose valsty

■ bėse politiniai kaliniai yra su- 
j imami, palaikomi, apklausinėja- 
] mi ir “paleidžiami”'. Bet “paleis
tųjų” negali surasti ir nustatyti 

; jų likimo. Yra pagrindo manyti, 
j kad diktatūrinės valstybės ne- 
. mažą skaičių suimtų politinių 
: kalinių nužudo ir pėdsakus pa- 

. Į naikina. Ypač žiauriai su politi
1 niais kaliniais elgiamasi kai ku- 
jriose Azijos, Afrikos bei Pietų 
Į ir Vidurio Amerikos valstybėse.

Pastarosios žinios sako, kad 
Gvatemaloje paskutiniais metais 
buvo nužudyti tūkstančiai “poli
tiniu kaliniu”. *

TIK ŠEŠI SOCIALDEMOKRATAI IR KETURI DEMOKRATAI PASIPRIEŠINO
LEIDO AMERIKIEČIAMS ĮRENGTI GALINGAS 

ATOMINES PERSHINGO RAKETAS

KALENDORĖLIS

Gegužės 28: Augustinas, Vė
ją, Rima, Augis.

Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:15.

Oras debesuotas, vėsus, gali 
lynoti.

BLOGAS GYVENIMAS 
KAIRO MIESTE

KAIRAS, Egiptas. — Keliau
jantis korespondentas Roger Si- j 
mon neprašė/ gyvenimą^ Kairo • 
mies^Ch^^ė. Šun-T inf^tįiėn;^ 
raščio^rėšaW| >̂iJaidoję,;Slf^^;'; 
tas įkįtrtąs:.prjes ,'^^O metų; jtf-Į 
me gyveną:' Vapie•milijono j 
žmonių,, i^c^arjų daiigraų, negu 
Saudi Araby ojė.,;-.

- — Miesto namų savininkus apdėsim naujais mokesčiais 
jei neturėsim kuo mokėti autobusų vairuotojams, — 

antradienį pareiškė Chicagos burmistre J. Byrne.CHICAGOS MERĖ PASIRYŽUSI IŠLAIKYTI (TA SISTEMA
RTA UŽDARĖ KAI KURIAS LINIJAS

CHICAGO, Ilk — Miesto' merė
Jane Byrne antradienį pareiškė,

i kad ji yra pasiryžusi išlaikyti reikalauja per teismą RTA §u-i
i_ i_.---------------------------------------- :_i_ ___ i.xx- <__ _________ _i._ ■

glūdi šiuose dalykuose: ;
- Geležinkelio administracija

vadinamas Mirusiu miestu. Ton, , ■ ,- ■ C. .- -- . ! miesto keleiviu transporto siste-
mol.o trobose.W namų gnuve-; _ CTA kokioin;s. net

IZRAELIO POLITIKAI 
RUOŠIASI RINKIMAMS

JERUZALĖ.— Sekantį mene 
si įvyks rinkimai į Izraelio par
lamentą. Nuo rinkimų rezultatų 
priklausys, kas bus premjeru. 
Dabartinis premjeras fr Likud 
partijos pirmininkas Menahem 
Begin save laiko nesUmušamųĮ 
Tačiau nemažesni pasitikėjimą 
rodo' Darbo partijos pirųįihinT 
kas Shimon Pęres. Gynybas _mi’ 
nisteris Haim Bar-lev jau dabar 
apskaičiavo, kad Darbo partija 
gaus parlamente 47 vietas, o Li-

- kud — tik 39 vielas. Su tokia

BONA. — Vakarų Vdkietijos 
parlamentas, išklausęs kanclerio 
Helmut Schmidtd kelionės į 
Ameriką pranešimą ir išsikalbę 
jimus su Amerikos prezidentu 
Reaganu bei su Prancūzijos pre
zidentu Mitterrandu, pareiškė 

- pilniausią pasitikėjimą kanclerio 
Schmid to vyriausybe ir pritarė 
nutarimui leisti JAV įrengti ga
lingas atomines Pershingo rake
tas prieš Sovietų Sąjungos vidų 
tinio nuotolio atomines raketas, 
nukre.i^as prieš Vak. Europą

Vokietijds parlamente yra ^8 
socialistai demokratai. Iš visų 
socialdemokratų, tiktai šeši bal
savo prieš šiaurės Atlanto Są
jungos nutarimą leisti amerikie- 

: čiams' įrengti atomines Pershing 
: raketas. Kancleris Schmidt, pa
sitaręs. su kabineto nariais, pri
tarė šiaurės Atlanto Sąjungos 
nutarimui. Prieš/šį. nutarirną vi
soje Vokietijoje buvo išvystyta 
nepaprastai didelė pikta prbpa- 

: ganda spaudoje,, per radiją, par-

AMERICAN AIRLINES NE- - 
ŽINOJO APIE TRŪKUMUS

CHICAGO, Ill. — American 
Airlines bendrovės advokatai 
paskelbė, kad bendrovės vado
vybė nieko nežinojo apie Įtrūki
mą sosto, prie kurio buvd pri
tvirtintas keleivinio DC-10 lėk
tuvo motoras. Dėl tos priežas
ties 1979 m. gegužės 25 d. įvy
ko lėktuvo avarija, kurioje gy
vybės neteko 273 žmonės.

American Airlines bendrovės 
advokatas Thomas Allen pažy
mėjo, kad vienas bendrovės in
žinierius Oerb Cunningham, pa
ruošdamas pranešimą apie ava-' 
riją ir jos galimas priežastis 
dieną po nelaimės, parašė klai
dingą datą: vietoj gegužės 26 d., 
jis parašė gegužės 25 d., tai yra 
tą pačią dieną, kai įvyko ava
rija. Keli korespondentai paste
bėjo ten parašyta “geg.- 25 d.’’, 
ir iš to kilo klaidingi spėlioji
mai. Advokatas Allen tvirtina,

tijds susirinkimuose ir net kai kad bendrovė nieko iš anksto 
kurios Vak. Vokietijos bažny- ’nežinojo apie motoro sosto, silp-

';Sąse. Gerąi organizuota įr prieš 
AnięrikąTuiikreipta propaganda 
-jėk -5>4VęĮkė patį kanclerį Hel

numą ir kad nuodugniai tyrinė- 
jantieji visą šį. reikalą turi dau
giau kreipti dėmesio į faktus, o 
ne į tą inžinieriaus Cunningham 
padarytą klaidą paruošiant pra
nešima.

mut Scbmidtą. kad jis rengėsi 
pasitraukti iš;partijos,; jeigu bus 
atmesti šiaurės Atlanto Sąjun
gos-nutarimai. Sovietihės propa 
gandos buvo paveikta dalis so
cialistinio jaunimo ir mažesnė 
lalis partijos narių.

Antradienio’ vakare paaiškėjo, 
kad tikrovė buvo kitokia ir kad 
komunistinės “taikos ir ramy 
bės” propagandos buvo paveikia 
tik mažesnė grupė. Nebalsavo už 
šiaurės Atlanto Sąjungos nuta
rimą dar keturi vokiečių paila 
mento atstovai. Bet jie ir nebal
savo prieš, o tik susilaikė nuo 
balsavimo.

Kancleris papasakojo parla 
inentui apie susitikimą su nau
jai prisaikdintu Prancūzijos pre 
zidentu Francois Mitterrandu. 
lis informavo apie JAV poziciją 
Sovietų Sąjungos klausimu. Pa
sirodo, kad naujas Prancūzijos
prezidentas yra kitos nuomonės, • 
negu Valery Giscard. Mitterran 1 
las yra pasiryžęs bendradar-

NELEIDO JOAN BAEZ 
DAINUOTI

RIO DE JANEIRO, Brazilija. 
— Gražu baisa turinti daininin
kė; Joan Baez- b wo nuvykusi Į 
Braziliją ir kitas Pietų Ameri
kos valstybes padainuoti popu
liarias dainas, bet Brazilijos vy- 

i riausybė neleido jai viešai pasi
rodyti.

Savo laiku Joan Baez buvo 
pakrypusi į kairę, buvo įsimai- 
šusi j kairiųjų radikalų judėji
mą, bet pastaraisais metais ji 
įsitikino', kad su triukšmada
riais jai nepakeliui.

Neturėjusi progos padainuoti 
Brazilijos gyventojams, Joan 
Baez antradienį grįžo į JAV.

— Angliakasių unija nori pra
dėti’ derybas su angliakasyklų 
savininkais, b., t šie atsisako kel
ti algas.

mokėti 4 milijonus dolerių sko- dauguma yra beveik neįmanoma 
los;

~ RTA slepia ir nepaaiškina,
sudarvti nūnisteriu kabinėta.

*■ V"

Izraelio parlamente (Knesset)
siuose ar gatvėse gyvena apie . , . , . . - ■ ,

., . ■ -r0 . - _?r,. . . i labai drastiškomis priemonėmis.mtli’iotias'asmenu'Dalis ui nri- _ . . .... • ■ - r k——™j--------- x.—
kur dėjo $11 milijonų/ gautų jTa -js<ū narių. Darbo partijos 
praeitą savaitę; Į silpnybė yra ta, kad jai vado-

” RTA taryba atmetė pasiū- vaujantis - -
lymą sumažinti patarnavimus Moshe Dayan su savo nauja To- 

ir pakelti kainas (eni grUpe yra pasiryžęs palai-

milijopąš"asmenų. Dalis jų pri
silaiko kapinėse. Apie 30,000 gy
vena miesto išmatų rajone. Jie; 
iš išmata renka metala ir kitus; 
dalykus, taip pat kiaulėms 
maistą. Jas augina krikščionys, 
• jdinami koptais.

Tos priemonės yra apdėjimas 
mokesčiais mieste esančių pra- 

! monės imoniu ir biznio institu- 
1 cijų. Ji taip pat susitiko su RTA 
i pirmininku Lewis W. Hill ir 
savo transportacijos patarėjais. 
Pirm. Hill pranešė, kad dėl pini-

ir įtakingas narys

savaitgaliais
12.5 nuoš.;

~ Joliet autobusų linijc's šofe- 
Ypač benamių padidėjo po' gų stokis uždaryta Joliet RTA [ riams praeitą penktadienį nesu- 

karo su Izraeliu. Tas karas Egip-j autobusų linija. Dar šį savait- mokėta algos;
tui kainavo 56 bilijonus dolerių. • galį gali būti uždarytos šios au- ” CTA turi pakankamai pini- 

------------ j tobusų linijos: West Towns Bus gų sumokėti tarnautojams algas 
— Antradienį Michigan vals- Co., Suburban Transit System ir šį savaitgalį, bet nežinoma, ar 

Į užteks sekančiam savaitgaliui.
Trečiadienį Illinois seimelis 

spręs RTA finansavimo klausi
mus. Gubernatorius J.Thompson 
pareiškė, kad jis pasirašys bet 
kokį įstatymą, seimelio priimtą 
dėl RTA finansavimo. Tačiau 
RTA tarybos narys D. Daniel 
Baldine pareiškė, kad visa siste
ma sekaničos savaitės pirmoje 
pusėje turėtų būti uždaryta. Pir
mininko Hill pareiškimu, prie
miesčių keleiviai kiekvieną rytą 
turėtų klausyti radijo ir televizi
jos pranešimus, ar tą dieną jų 
naudojami autobusai bei trauki
niai eis.

Svarbiausią problemą sudaro 
sumokėjimas tarnautojams algų. 
Teismo įsakymiu, pirmiausia iš 
mokamos tarnautojams algos, o 
vėliau visi kiti mokėjimai.

. ' -r , .
tijoje maištavo dviejų kalėjimų, Waukegan-Nortr Chicago Tran-, 
kaliniai. I sit Co. Taip pat bus uždaromos

------------------- 1 šios geležinkelio linijos: Nor
— Lenkai nestreikuoja, bet folk <k Western, Rc’ck Island 

15,000 pramaršavo pro Varšuvą, Lines ir Burlington Northern, 
reikalaudami paleisti 7 nekaltai RTA finansinės problemos

Ernest Lefever yraijsitiki-

ju žmogaus teisių reikalams.

kyti laimėjusią partijų. Taip ji 
prarado tradicinę Tautinės reli 
gijos partijos paramą.

ATSIRADO DAUGIAU 
RUSŲ KARO LAIVŲ

KAIRAS, Egiptas. — Paskuti 
nėmis dienomis padidėjo Sovie
tų karo laivų skaičius Vidurže 
mio jūroje. Egiptiečiai tiksliai 
nebežino, bet jie apskaičiuoja 
kad dabartiniu metu Vidurže
mio jūroje yra nuo 35 iki 45 So 
vietų karo laivų.

Egiptiečiai žino, kad Vidur
žemio jūroje rusai turi 13 kovos 
laivų. Jų tarpe yra “Maskva”, 
kuris vežioja kariškus malūn 
•parnius. Rusų karo laivai gau
na žaliavų ir naftos Libijos uos 
tuose. Visi kiti rusų karo laivai 
yra pagalbiniai. .Tie aptarnauja 
Viduržemio jūroje esančius So
vietų kovos laivus.

Tuo tarpu Viduržemio jūroje 
yra apie 30 JAV karo laivų, su
darančių 6-ąjį JAV laivyną. Kar 
tas nuo karto JAV karo laivai 
praplaukia Suezo kanalą ir 
įplaukia j Raudonąją jūrą. So
vietų karo laivai atidžiai seka 
didžiųjų Amerikos karo laivų 
judėjimą.

Helmut Schmidt

Vokietijos parlamentas pa
reiškė pilniausią pasitikėji-

h'iauti su Šiaurės Atlanto Sąjun
gos valstybėmis ir turimomis jė
gomis gintis nuo' galimos Sovie
tų invazijos. _

Kanclerio pranešimas padarė 
parlamento nariams gerą įspūdį. 
Bonos parlam n tas pilniausiai 
pritarė jo žygiams ir vyriausy
bei pareiškė pilniausią pasitikė
jimą. Tuo tai pu vyriausybė nori 
tiksliai nustatyti, kokiu būdu so
vietinė propaganda galėjusi pa
veikti jaunimą ir kelis parla
mento narius. Laisvojoje Vokie
tijoje žmonės gali būti įvairių 
nuomonių, bet vokiečiai, gerai 

! pažindami rusų komunistus, ne

Venecijos miesto.vaizdas ir buvę valdovų rūmai. Itali
jos premjeras, atsistatydino, kai du ministerial įsivėlė 

į valiutos slaptą išvežimą.

— Sears bendrovės pareigūnai 
atsisakė traukti teisman Daniel « ’H *Goodwina.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo J463.

iną kanclerio H. Sohmidto 
susitarimu su prez. Reaganu 

ir prat. Mitterrandu.

galėtų patikėti jų skelbiamiems 
“taikos” obalsiams, komentuoja 
patys vokiečiai.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄVICIUS

Duris atidaro mažas sūnus.

I
Į Paklaustas, at tėvas namie, vai- * 
Į kas su nepasitikėjimu klausia,) 

. o kas jis per vienas. Tas links-i 
j mai atsake: “Aš esu tas, kuris

—vakar vakare kalbėjo per radi
ją'*. Vaikas nušvito ir pasileidOj

e Amerikos kaubojus nuėjo 
Į taverną Nogales miestelyje, 
prie JAV rubežiaus ir prie sta- ; 
liuko atsisėdo. Meksikietis bar- ! 
tenderis sako kitam bartende- j 
riui: — Tokių mums ir reikia, i 
Padary sime biznį. Atnešė si i- j 
priausios meksikoniškos viskės j 
ir pripylė stikliuką. Kaubojus • 
makt vienu ypu išmaukė- Pri- j 
pylė antrą stikliuką. Kaubojus i 
ir tą išgėrė. Bartenderis vėl pri
pylė ir kai tas išgėrė, paklausė:
— Ar jauti ką? — Nope, — atsa- j 
kė kaubojus. Pripylė ketvirtą J 
stikliuką ir paklausė: —Ar jau- • 
ti ką? — Nope, — atsakė kau- i 
bojus. Tada bartenderis pastatė 
visą butelį. Svečias ir tą išgė
ręs, numetė dolerį ir išėjo.

i

g Kunigas parapiečių susi
rinkime pasakė, kad šokiai nėra 
moralus elgesys, kai šokėjai su i 
sikabina su priešingos lyties par I 
tneriais. — Aš jums draudžiu 
šokti, — pasakė’kunigas. Vienas 
atsiliepė: — Aš tame nieko blo-i 
go nematau. Kunigas sako: —| 
Kaip nieko blogo? Jeigu tu, iš j 
darbo parėjęs, rastum savo žmo į 
na mano glėbyje, ką tu dary- į 
turn? — Tai jau būtų geriau.! 
kad tu su ja šoktum.. .

g Žmogus iš erdvės nusileido] 
su skraidančia lėkšte prie Daley Į 
Plazos Chicagoje. Tuoj prisis-| 
tatė žmogus išmaldos paprašyti:
— Ponuli, gal man duotum kvo- 
terį ant alaus? žmogus iš erd
vės klausia: — Kas tas kvotė- 
ris? — Jūs tįesa ’sakote, inflia
cijos kokais, tai niekas.. . Duo- į 
kite man keletą dolerių.. •

t Dailininkas tapė turtingos į 
ponios portretą. Ponia sugalvo- į 
jo, kad dailininkas nutapytų jai 
su visais briliantais ant kaklo | 
ir pirštų. Dailininkas sako: — 
Kam taip daug, net mano akys 
mirga nuo tų gražybių. — štai 
kodėl, mielas dailininke. Kai ašį 
numirsiu, žipau, kad mano vy-; 
ras tuojau apsives kitą. Tegu ji 
siunta iš pavydo. . . i

chitą. Gydytojai nustatė, kad 
jis buvo įpratęs rūkyti. Prisi
pažino, kad per dieną surūkąs 
10 vietos gamybos cigarų. Kai 
gydytojai uždraudė rūkyti, jo 
pul>as nuo 130 nukrito iki 80. 
Tada berniukas pasidarė erzlus 
ir negalėjo gerai miegoti. Vėliau 
jį kankino ‘‘šokas” ir konvulsi
jos. Tėvai savo vaiką išsivedė iš 
ligoninės, nežiūrint to, kad gy
dytojai protestavo.

e Saudi Arabijoje gazolino 
galonas kainuoja tiktai 8 centus. 
Pranzūzijoje — $2-70; Izraelyje 
— $3.00. Italijoje — $3.40; Pie
tų Korėjoje — $4.50, Ameriko
je — $1.44. (Ihicagoje autobusu 
važiavimas kainuos daugiau ne
gu auto malšina.

e Meksikiečiai mėgsta stiprius 
gėrimus ir valgius. Panūdau ir 
aš paragauti meksikoniško Uku- 
zino”. Užsisakiau Chili con car- 
ne (pupelės su mėsa). Iš pradžių 
dar nieko, tik burnoje kartu ir 
kvepia. Pastebėjau, kad yra ma
žyčių raudonų, į konusą pana
šių p-piriokų ir dar kokio ten 
tabu primaišyta. Kai atsikėliau 
eiti, pajutau svaigulį...Sumokė
jau sąskaitą ir išėjau laukan. 
Burna dega, norisi vemti. Grį
žęs namo kaip girtas, plaunu 
bumą, dar daugiau dega, bijo 
šalto vandens. Patariau ir ki
tiems: Jeigu nežinai, tai nes
maguriauk 1

B Dabartinis jaunimas visai 
nerespektuoja vyresnio am
žiaus, nebent jis parašytas ant 
bonkos.

3 Pramonininkai išrado ciga
retes, kuriose nėra tabako. Vie
nas Bridgeporto būsimas pra
monininkas nori išrasti bedū- 
mias cigaretes

t Niekas kitas taip nepadeda 
moterims išlikti jaunoms kaip 
vyrai,, kurie nežino jų metų.

g Washington© diplomatai iš
rado naują gėrimą. Haig & Haig 
su karštu vandeniu.. .

Don Pilotas

laiptais tekinas šaukdamas: 
,,Tėveli, tėveli, prezidentas Ei- 
senhoweris atėjo pas tave”.

3. Rusijoje vieno miesto ko
mitetas išdalino gyventojams 
lapus su įvairiais klausimais. 
Vienas iš jų buvo: “Kokie tams
tos santykiai su Sovietų vals
tybe?” Viename iš atsakymų 
komiteto pareigūnai rado atsa
kymą: “Tokie kaip su žmona.” 
Tai atrodė įtartina, ir saugumo 
agentas iškvietė žmogelį pasi
aiškinti, ką tai reiškia. Jis atsa
kė: Nagi visai aišku: per ketu
riasdešimt metų apsipranti, 
nors jos ir nemylėtum”.

D-kas

- © Indijoje 3 metų berniukas 
atsidūrė Jaipur ligoninėje, iš-

VERGTJ JUOKAI
Niekur nėra tiek anekdotų, 

kaip sovietų pavergtuose kraš
tuose. T;ek, kaip anksčiau bu
vo hitlerinėje Vokietijoje. Pa
vergtas žmogus jaučia pasiten
kinimą. bent galėdamas iš pa
vergėjo išsijuokti vienas sau.

1. “Kodėl Vengrijos Kadaro 
vyriausybėje tik penki ministe
rial?” Atsakymas: “Nes dau
giau nesutelpa sovietiniame 
tanke’*.

2. Rumunijos partijos šefas 
Ceorgiu - Dej pasakė svarbią 
kaibą apie komunizmo pasiek-
tus laimėsimus- Kitą dieną jis 
atsilanko į namus pas savo

PSICHOLOGIJA I r
Didžiulėj universalinėj krau

tuvėj mažas berniukas isteriškai 
rėkdamas re. kalnu j a, kad mama 
jam pirktų kažkokį brangiai 
kainuojantį žaislą, Ginčas aidi 
po visą krautuvę, kol krautuvės 
vedėjas, netekęs kantrybės mo- 
specialistą psichologą, kuris jų 
vaiką gerumu įtikins.

Motina sutinka, atsiranda apy
senis barzdotas psichologas, nu
siveda berniuką į šalį ir jam 
keletą žodžių pasako į ausį.

“Aš mielai -sutinku gauti ka
muoliuką”, grįžęs jis ramiai pa
sako motinai.

Mama nupirko kamuoliuką ir 
vaiku vedina apleidžia krautuvę.

“Beje, ką tau tas ponas dak
taras pasakė?” ji paklausė vai
ko.

“Jis pasakė, jei aš nenustosiu-: 
rėkęs, jis man išpešios kojas”*.’

* * *

Motina: — Kur gavai šią kny
ga?

Sūnus — Tai dovana, mama.
Motina: — Už ką?
Sūnus: — Mokytojas paklau

sė, kiek strutis turi kojų.
Molina: — Ir ką tu atsakei?
Sūnus: — Pasakiau, kad tris.
Motina: — Bet gi jis turi tik 

dvi kojas.
Sūnus: — Dabar aš tai žinau, 

bet visi klasėje sakė, kad ketu
rias. todėl mano atsakymas bu
vo geriausias.

" -r
proga'išgerti

Vokiečiai turi septynias pro
gas išgerti — pirma proga drau
gą susitikus, antra proga su 
draugu atsisveikinant ir t. t. iki 
septintos, o septinta proga bet 
kuri kita

Vienas Napoleono pulkinin
kas prancūzas rado tik vieną 
progą.

Sykį Napoleonas jam griežtai 
pastebėjo: “Pulkininke, man at
rodo. kad tamsta per dažnai gai
vini troškuli!"

“Taip pone, p;is pažino puiri
kirvukas, bet tai man teikia pro
gą kiekvieną kartą pasakyti “Į

kardą ir pypkę, Maiki. O jeigu! 
klaustų, kokiai partijai priklaū-]

— Gerai, kad tu atsiradai, 
Maiki. Svarbu,..

— Aš vis čia. O kas taip svai- 
bu, tėve?

— Matai — surašinėja. —
— Ką surašinėja?
— Argi nežinai? Kažkokie ne-

aiškūs tipai sugalvojo surašinėti 
senų lietuvių turtus. Turbūt, 
Komunistai? Matai, Maiki, ko
munistai ir jų agentai palikimus 
grobsto, kai t žmogus miršta. 
Jiems negana to, kai iš lietuvių 
už siuntinius į Lietuvą surenka 
milijonus ddlerių, o dabar nori 
žinoti kas ka turi...

— Tėve, klysti ’šitą surašinė
jimą sugalvojo Lietuvių Bend
ruomenė.

— Kodėl PLB visa taip parų- j 
po? Koks reikalas kišti rankar 

į privačių žmonių kišenes?
— Taip ir man atrodo, kad iš 

to nieko gero nebus, tiktai blogo.
— Sako, kad visus duomenis 

laikysią didžiausioje, paslaptyje, 
net pavardės nereikėsią paduo
ti, nė adreso. Niekas nežinos nė 

s kas, nė b am.
— Mano išmanymu, tai nesą

monė, tėve. Viešuose dalykuose 
paslaptys nepaslepiamos. Paga
liau, koks tikslas tada daryti 
tokį surašinėjimą? šitaip da
rant, koks juokdarys pasakys, 
kad jis turįs tris milijonus dole
rių bankuose. Tada ir melas bus 
“slaptas”. Man atrodo, kad šis 
darbas visapusiškai nepraktiš
kas — trumpalaikis. Infliacija 
pinigus ėda visa bumą, o ir pen-; 
sininkai kasdien važiuoja pas šv. 
Petrą... Kas tuos popierius lai
kys? Ko gero, komunistai gali 
pavogti...

Kas iš to, kad pavogtų. 
Vistiek nieko nežinos, kas tur
tus turi. Sako, busią 180 klausi-1 
mų ir visus reikėsią atsakyti.

— Jeigu mane paklaustų, tai 
pasakyčiau, kad tūriu du batus.blyškęs ir turėjo pavojingą bron kolegą, ktą partijos pareigu- Jūsų sveikatą. Didenybe!"

A T G I M I M A S
Vien tik plotai! Vien tik akiračiai 
9.999,990 mylių! . . ■
Tik Tu neišsakyk nei saulėlydžiams, nei saulėtekiams.
Kaip aš Tave myliu.
O tas mėnulis paslapčia, paslapčia
Vis pro Tavo langą žiūri:
Vis skęsta paskęsta kas nakčia.
I Tavo sapnų žvaigždėtą jūrą.

Tu dar nežinai ir. gal būt, nežinosi,
Kodėl spynai tąnakt mums taip atsimerkė, 
Kodėl taip suk’aupė maldai pakelės uosiai. .. 
Ir ten tolyje gitai a naujagimiu verkė.
Tu atveri ir siivo sielą ir savo širdį,
Gležną žemę apkabinus ir skaistuolę saulę:
Tu ir as abu 1 esame nusigirdę
Amžių troškuliais bedugniais ir šviesiais pasauliais’...

ANTANAS RAMŪNAS

RAUDONI JUOKAI

Nikitos kukurūzai Mėnulyje
Atsimenate, kad Nikita Chruš

čiovas labai spyrė auginti kuku
rūzus ir ten, kame gamtinės są
lygos nebuvo tinkamos, štai Šū
vi e ujo j paplitęs toks anekdotas:

Amerikiečiai išlipo mėnulyje 
ir pradėjo įrengti aikštę. Prie 
jų priėjo mėnulio gyventojas ir 
klausia, kas čia daroma. Jam 
nuvo atsakyta;

“Paruošiame žemę fabrikams, 
namams statyti”.

Mėnulietis susimąstęs tarė: 
“Prieš dvi savaites čia buvo ne
aukšto ūgio, plikas, trumpano- 
sis su karpa ant nosies žmogus. 
Jis sakė, kad čia sodins kukurū
zus”. 

♦ *
Komunistinėj krautuvėj klien

tas kreipiasi j pardavėją:
— Draugas pardavėjau, ar tu 

rite Solimgen firmos skutamųjų 
peiliukų?

— Draugas pirkėjau, neturi
me!

— O Gilette ar turite, drau
gas pardavėjau?

— Draugas kliente, neturim...
Pirkėjas išeina, o šalimais, 

stovėjęs ir žiūrėjęs krautuvės 
vedėjas paklausė: Nagis, nuo

augsi?
— Našlaičiu...

sau, tai pasakysiu: Esu lietuvis i skustuvų lentynos lūžta, dėl ko 
patriotas, remiu Lietuvos vada- jam nepardavei?
vimo organizacijas — ALTą, — Kadangi jis toks ten drau- 
VLIKą zir BALFą, nepakenčiu ’ gaS; tegul skutasi piautuvu- — 
bendradarbis utojų su okupantu. | las atsakė.

— Gerai darai, tėve. Taip iri * * * -
reikia. ■ - - ■ .......

— O ką tu darytum, jeigu ta- ruošos skyriuje vaikams kalba:
ve kvostų, Maiki? » — Jūsų motina yra mūsų par-

— Aš parodyčiau duris to- J tija, o jūsų tėvas yra draugas
kiems lakstytojams. pirmasis sekretorius. O tu, Jo-

— — Juk nebus gražu žmogų ^uo norėsi būti, kai už-
ar kokią panelę išvaryti. ______________ _

— Man atrodo, kad bus gra- j
žu ir saugu, tėve. ] SKŲST

— Gal tu ir teisybę sakai?

Mokytoja priešmokyklinės pa-

pirmasis sekretorius. O tu, Jo

— ... Kas galį žinoti, į ko
kias rankas gali patekti tokis 
doKdinentas.

— Komunistai net mums ne
žinant iš anksto uostinėja, kaip 
sužinoti, kas turi stambesnių 
sumų. Kai žmogus miršta net j 
testamentą turėdamas, komu
nistų advokatai tuoj prisistato 
Lietuvoje giminėms patarnauti, 
lupa 30%, giminės kartais te
gauna tiktai keletą kapeikų.

— Gerai, kad tu priminei. Kai; 
mano kaimynas mirė, paliko di
delį turtą, bet jo giminės Lietu-, 
voje gavo tiktai keletą rublių. 
Girdėjau, kad nenatūralioje vals 
tybėje, kaip Sovietų Sąjunga, 
neuždirbto turto negali gauti, 
ar paveldėti. Viskas valstybei 
priklauso. Net tavo sąžinę- tavo 
tikėjimą į Dievą varžo ir perse
kioja.

— Taigi tų žinai, kaip tenai 
yra. tėve. Būk atsargus ir ži-j 
nok, ką darai. Jau ir pas mus! 
ateina toks laikas, kad apsižiū
rėk su kuo kalbi, kad tavo žo
džiais nepasinaudotų okupantas. 
Jau ir siunčiamus laiškus į Lie
tuvą, ne visus tegauna.

— Su palikimais ne visi turi 
problemų. Kas turi šeimas ar 
giminių Amerikoje, sovietų ad-
vokatai nieko nepeš. Kitas rei- 
kalas,kai nėra giminių. Tada 
geriau savo palikimą testamen
tu užrašyti Tautos Fondui, spau 
dai ar stipendijoms, bet neleisti 
Maskvai pasinaudoti svetimu 
turtu. t

Tai gerai, tėve. Lik sveikas.

TARYBINĖS SPAUDOS 
VAIZDELIS

Kupiškio apskrityje Mituvos ; 
ežeras buvtf mėgiamas žvejų, 
poilsiautojų ir netgi gulbių. Prieš 
metus, tačiau, gulbės pradėjo 
trauktis į kitą pusę ežero, toliau ■ 
nuo gyvenvietės. Netrukus pa- Į 
aiškėjo ir priešakys: “Sakalo" i 
kolchozų tvartų srutos buvo nu- * 
leidžiamos i ežerą o ūkio vete- .. . »• . .. irporijos specialistai nesijaudi
no, kai užkasdavo gyvulius ar 
jų liekanas prie ežero. Netru
kus, negiliai užkasus, juos susi
rado šunys, tąsydami kaulus ir 
sugedusią mėsą. Žmonės skun-1 
dėsi kolchozo p4wi J. Pakalniui 
ir gamtos apsaugos inspekto
riui. tačiau dar nesulaukta jo
kių pagerinimų...

Sovietų Rusijoje kiekvienas 
dvikojis vyras privalo atlikti 
karinę prievolę raudonojoje ar
mijoje. Tik Petrovas neprivalo.

“Kaip tai yra, Petrovai, kad 
tu’ toks sveikas drūtas vyras ne
tarnauji raudonojdje armijoje? 
paklausė armijos investigate- 
nux

“lai yra, ką ir aš pats savęs 
klausiu”, atsakė Petrovas. “Kiek
vieną sykį stodamas į komisiją 
aš duodu sveikatos tyrėjui 5oO 
rublių susilažindamas, kad da
bar tikrai būsiu tikęs, ir kiek
vieną kartą lažybas pralošiu”.* ♦ *

Varšuvoje į privačią mėsos 
parduotuvę užeina klientė ir 
klausia; /..

— Po kiek Ii kiauliena ?
— Po 36 zlotus svaras, — al- 

mėsininkas.
— 36 zlotus!? sušunka klien

tė. Gal tamsta, draugas, juokau
ji! Priešais valstybinėje krau
tuvėje po 24 zlotus.

— Tai dėl kd nepirkote tenai?
— Kadangi, tenai nėra.
— Ak taip! Kai pas mane nė

ra, aš kainą nuleidžiu iki 16 zlo
tų už kilogramą!* * *

STACHANOVIETIS
M. --ii.

— Ne katinų kniaukimas, ne 
kaukimas vėjo — kankino ne
miga pernakt be atvangos. Ta-
čiau ryte žvalus į darbą ėjo — 
žinodamas, kad ten ramiai išsi
miegos.

g Vedybos yra kaip turni
ketas: sustabdo vedusioj o t cirku
liaciją.

Kartą sutikęs pažįstamą kelionėj, 
Su juo kartu nakvojau vieškelio_pašonėj. 
Rytą, vos tik akis atidariau, 
Keistą vaizdą aš pamačiau:
Mano bičiulis nerimavo; J įz -i
Vakar užmigo jis be rūpesčio, juokavo, 
O dabar visai kitoks.
Tai jis suriks, tai jis pašoks, 
Tai atsidus, tai sudejuos.
Nustebęs aš jam sakau:

— “Kas su tavim, brolau?”
— “0, niekis, aš skutuos”.
— “Kaip, tiktai?” Čia aš žiūriu atsikėlęs 

Ir savo akis išplėtęs.
Mano keistuolis prieš veidrodi taip susiraukęs, 
Tarsi jis savo galo būtų susilaukęs.
Aš klausiu: — “Kam tu save kankini ? 
Ar aštraus skustuvo tu neturi?”

— “0, bičiuli, tenka pripažinti, 
Kad mano skustuvas bukas;
Kas to nežino, juk aš nesu kvailiukas;
Bet aštriu aš Įsipiaut bijau”.

— “0 aš tave užtikrinu, brolau,
Kad atšipusiu tu greičiau veidą įsipjausi, 
0 aštriu nusiskutęs jokių pasėkų nejausi. 
Valdyt skustuvą tik mokėk
Ir juo pasitikėk”. . f r •

‘ ‘ .L 1 i/ jn H
Aš noriu paaiškinti mano žodžius:
Gyvenime yra daug tokių,
Kurie bijo žmonių protingų
Ir kenčia prie savęs geriau kvailius.

(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psl., kaina $3.)
gaunamos Naujienose.

2 — Naujienos, Chicago, 8. Ill. Thursday, May 28, 1981



MŪSŲ MIELAS KANAUNINKAS
vietą ir po to pavardę, bet visa
da pasako: Kviečiu Mūsų Mielą 
Kanauninką, visai neminėdamas 

salėje būtų ir 
nes 31 ZiilO

tokį visuotinį

jo nepakanta opozicijos, sau ly
gių įtarinėjimas, jo labai išpūs
ta, iki išprotėjimo siekianti, nuo
monė apie savo sugebėjimus ik 
galią ir jo nesugebėjimas sudaį- 
ryti detalę programą, arba iki 
galo išvesti užsimotą planą. 
Ma:š. Pilsudskis, gal dėl jo žiaur 
rics išvaizdos ir staigaus būdų, 
yra įgijęs geležinės valios iį 
nusistatymo žmogaus garsą. Th 
čiau, išt’krųjų, mano draugai, gfe 
rai jį pažinę, man pasakojo, kad 
jis toli gražu, toks nėra. Pagdl 
juos, jis yra silpnas ir nepastc(- 
vus, lengvai keičiantis savo nuo
monę ir todėl neatsakingas žr 
veiksmuose nepatikimas. Įdc - 
mus dalykas yra, kad nors jp 
Įtaka yra stipriausia socialistic

tu pavojaus šaltiniu. Jo būdas 
yra nepastovus. Jis mėgsta su
daryti kieto ir pasiryžusio žmo
gaus įspūdį, bet tikrumoje jis 
net nėra tvirtas savo paties Įsi
tikinimuose, ir bet kuriuo atve
ju, jis nepajėgia užbaigti savo 
paries pradėtų projektų, susto
damas pusiaukelėje. Pavyzdžiui, 
jis turėjo pakankamai drąsos įsa 
kyti geri. Želigovskiui pabrobti 
Vilnių, tuo užsitraukdamas Alian 
tų vyriausybių pyktį, tačiau, nu- 
žyg avęs iki Vilniaus, jis atsi
sakė tęsti žygį į Kauną, nežiū
rint fakto, kad būtų.galėjęs leng 
vai tą padaryti ir, paėmęs Kau
ną. jis būtų sutaupęs savo kraš
tui daugybę sunkumų.;. Ir vėl, 
jis net nebandė pasidaryti dik
tatorium. Jis pasakė pik. Clay- ir kairių’ų partijų tarpe, jis jcĮ- 
tonui, kad jis ypač norėjęs veik
ti pagal konstituciją įr norėjęs 
išlaikyti teisines formas- Toki 
žodžiai lūpose žmogaus, kuris 
nuvertė vyriausybę karinio per-" 
versmo pagalba, jau patys sa
vame yra pakankami, kad sukel-j 
tų abejones apie jo protinį svei
kumą.”

Po trijų .savaičių Max Mulle- 
ris papildė savo nuomonę tokia 
pastaba:' “(Pilsudskis) turi ma
gnetinę asmenybę ir stiprią ga
lią sužavėti/ Šios ypatybės sudė
tos kartu su jo išgarsėjimu, kaip 
visą amžių kovojusiu prieš Ru
sijos tironiją, ir su jo dar ta
riamaisiais kariniais pasiekimais, 
yrą kaltos dėl jo stebėtino: popu
liarumo ir įtakos.'kariuomenėje 
ir .bendrai, piliečiuose. Žymiau
sios' jo būdo klaidos tai jo štai-' 

?gumas žodžiuose ir veiksmuose^

Lietuvio ūkis gražiai klestėjo ir daug prisidėjo prie ekonominio klestėjimo

.4

pavardės, nors 
daugiau kunigų, 
kas jis yra.

Užsitarnauti
žmonių pripažinimų, prisirišima p
ir pagarbų, galima tik vienu bu pj 
du: didele tiesos ir žmenių in?i-jB 
le. Jo prieteliška šypsena veikia į’ 
kažkaip raminančiai, įkvepia ‘ | 
pasitikėjimo, priduoda drąsos ir . c 
mažina kiekvienų rūpestį. Ir

Jis yra kunigas visiems žmo- 1 
nėms: ir tiems, kurie kasdien 
eina į bažnyčių, ir ti ms, kurie 

į eina tik sekmadieniais, ir tiems, 
kurie ateina tik per didžiąsias 
šventes, ir tiems, kurie į bažny
čią visai neina, sakydamas, kad 
jų Dievo supratimas taip tbli 
pažengęs, kad jie visu savo gy 
veniniu ir elgesiu Dievui tarnau
ja ir kad jiems organizuota baž- 
nyios pagalba visai nereikalinga. Į 
Jis yra kunigu, ir tiems,, kurie j 
pačiu Dievo buvimu abejoja ar į 
net Dievo buvimą neigia (šierbs j 
kunigas yra labiausiai 
gas) .■

Visuotinumo bruožas 
rakteristikoj yra labai 
kas puikiai derinasi su. katalikų 
bažnyčia. Jis nėra susirišęs.] su 
kokia viena partija, kokia vfena Į 
organizacija ar žmonių grupe,* 
nes tai labai susiaurintų jo veik
los lauką, sunaikintų jo visuoti
numo bruožą,o tuo. pačiu ir jp 
įtaką žmonėms. Lotyniškai “cd- 
tholicus” reiškia — universalus, 
visuotinis. Katalikų bažnyčia lie
tuviškai būtu — visuotinė baž-. . .. .
nyėia. Taigi, visuotinės bažnv-Į ?ojan,clos a™.,J0Į "^.vylimas, 
ėios visu žmonių kunigas. Kaip i "' karm,nka‘ bendrautų su 
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Kan. Vaclovas Zakarauskas

Šių metų gegužės 31 dieną 
Mūsų AEelas Kariauninkas šven
čia savo 50 metų,kunigystės ju
biliejų. Neeilinė tai sukaktis, 
neeilinis tai kunigas, neeilinis ir 
žmogus. Turbūt, nesunku at
spėti, kad čia minimas asmuo 
yrą kanauninkas Vaclovas Za
karauskas.

Neminėsiu datų, kur ir kada 
jis mokėsi, ar kurs jis dirbo, nes 
sausos datoš nedaug, o gal ir 
nieko, nepasako, keks žmogus 
jis yra. Daug daugiau sužinosi
me, pasidairę žmonėse, pasi
klausę žmonių nuomonių ir ste
bėdami žmonių santykius su juo.

Iš kur kilo toks kre pimasis: 
Mūsų Kanauninkas, ari-*?. Mūsų 
Mielas Kanauninkas? K ■'dėl jis 
— mūsų? Kas yra tie — mes?

• i Šitie du klausimai yra būtinai 
atsakytini, charakterizuojant ka
nauninką Vaclovą Zakarauską. 
| Paprastai sakoma: kunigas 
’toks ir toks, kanauninkas toks 
įr toks, mokytojas toks ir toks, 
advokatas toks ir teiks, pirminin
kas toks ir toks. Pasakoma titu-,
Įas, užimama vieta, ar profesi- > gražu! Laimingi tokį kunigą tu-J 
ja, o po to pridedama vardas ir 
pavardė. - -,

Taip jau visuotinai priimta, 
bet retai -ir labai retai išgirsime 
sakant: mūsų kunigas, mūsų 
kariauninkas,, mūsų mokytojas, 
Inūsų inžinierius.
į Čia žmonės vartoja tik titulą 
■ąr profesiją, bet neprideda pa
gardės, nes jie yra tikri, kad pa
šnekovas žino, apie ką jie kalba 
ir kad bus teisingai suprasti. 
Yra daug kunigų ir daug ka
nauninkų, bet Mūsų Kanaunin
kas yra tik vienas. Daug kartų 
atvažiuos? Ar Mūsų Kanaunin- 
ar pobūviuose esu girdėjęs sa
kant: “Ar Mūsų Kanauninkas 
atvažiuose? Ar Mūsų Kariaunin
kas pakviestas ? Kas nuvažiavo 
atvežti Mūsų Kanauninko?” ir 
taip pan.

Suvažiavimuose pirmininkau
jantis, kviesdamas į garbės pre
zidiumą, paprastai pasako kvie
čiamo asmens titulą ar užimama c

veikai in-

jo' cha- 
ryškus,

lurL. ■ ’ BĮsidėmėtinas Mūsų Kariaunin- į 
j ko nusistatymas ir komunizmo ! 
I atžvilgiu. Atrodo, kad komuniz- ‘ 

mas yra paties pragaro vado-1 
vaujainas sąjūdis kovoti prkš 
viską, kas žmogui yral šventa. 
Komunizmas siekią įsteigti nu
žmogintų žmonių melu ir. baim? 
pagrįsta karalyste, čia Mūcu 

t . v w *- . *

Kanauninkas pasirodo kaip Ae- 
i nuolaidus kovotojas. Visai tei- ’ j-

singai sakoma, kad kunigas vra 
kovojančios bažnyčios karinin
kas. Mes savo karininkais (ku
nigais) didžiuojamės ir jais se
kame. Bet koks būtų didelis ko-

S«

(Tęsinys)

Neilgai teišbuvo Pilsudskis ne
veiklus. 1926 m. jis nuvertė val
džią ir pasidarė Lenkijos valdo
vas. Britų ministras Lenkijai tuo 
metu, Sir William Max Muller, 
išreiškė savo nuomonę apie Pil
sudskį ir perversmą taip: “./.jis 
negalvojo pavartoti jėgos prieš 
vyriausybę. Tačiau pilnas -tušty
bes ir įsivaizdinimp, kąš yra ryš 
ki šio keisto asmens būdo žymė,

jis mano, kad.-j o įtaka ir popti- 
liarumas kareivių ir gyventojų 

' tarpe yra tiek stiprus, kad jam 
užtenka tik pasirodyti mieste, 
kad ir su menku kariuomenės 

"daliniu iry- vyriausybė užtikrin- 
' tai nuvirs.’'.-’. marš. Pilsudskis nė 
ra normalus asmuo; į'. Jo didžiuė 
lė įtaka, kurią, jis sukelią savų-- 
asmeniniu magnetizmu ir pagar
ba rodoma dėl jo atlikto/patar
navimo savo kraštui, Įdaro;jį rinr

kia prasme- nėra demokrata|; 
priešingai, jis rodo aiškų palinį- 
kimą į-Lenkijos žymiųjų aristci- 
kratų šeimas.” i

Savo’ mėtiniame 1926 m. ra
porte Max-.>Mulleris pažymėjo 
•Sovietų . skleidžiamus žuropojte 
gandus, -;kad Britų vyriausybė 
padėjusi ar bent paskatinusi 
Pilsudskio perversmą. Tuo So
vietai norėję pakenkti Britams 
pasaulinėje opinijoje. Toliau jjs 
rašė: ‘‘Pagaliau Sovietų fanta
zijos galutinė pastanga buvp 
priskirti Britų paskatai tariamfe 
marš. Pilsudskio planą pulti Life 
tuvą. Rusų laikraščiai tiesiog nu
rodinėjo, kad D. Britanija ska
tina Lenkiją pulti Lietuvą, ka’d ' 
tuo. kompęnsuotų Lenkiją už 
Ąųgštutįrię Sileziją ir Daneigfo 
koridorių,''/kurie turėję pereiki 

f -ž \ (Ntikeltą į penktą puslapį)

A

priešu, nors iš pažiūros ir nekal- j.
l. j toje, kultūrinėje srityje, ir tuo ■

, paremtų priešo propagandą.
. . .j Mūsų Mielas Kanauninkas Vitai meile tiesai. J , . .asda visu griežtumu pasisako WANTED:rėdami.

Kitas Mūsų Kanauninko ryš
kus bruožas
Prisiminkime 'jo poleminius
straipsnius mūsų spaudoje. Jo 
straipsniuose nėra .vyliaus, nėra 
tiesos iškraipymų. Viskas, ką jis 
rašo', yra pagrista ir patikrinta.

Nėra jokia paslaptis, kad mū
sų lietuviškoje spaudoje yra di
delė netvarka. Dažnai kiekvie
nas tiesą tempia ant savo kur
palio taip, kaip jam naudinga ar 
patinka, nors tai būtų labai gru
bus liesos žalojimas. Dažnam 
tiesa mažiausiai svarbu. Jie do
misi tik savo egoistiniais tiks
lais ir visai nesivaržo net me
luoti, nors skelbiasi esą pąvyz- 
dingiausis katalikais. Kaip jie 
tokį elgesį suderina su bažny
čios mokymu, tai jau tikra mįslė.

čia Mūsų Kanauninko gabi 
plunksna daug kam atidaro akis 
ir daug ką sugėdina, žinoma, jei 
tie žmonės gėdos pajautimą dar

MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, DI. 60629 * Tel. 925-27S7 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, DI. 60629 * Tel. 925-2737

HIIBI^

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

A rCFESTTNGAI ISPU.DGMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

prieš visus, kurie kuo nors pa- 
: remia priešą, ir visu nuoširdu

mu liepia remti ir guosti pa
vergtą tautietį.

Taip, jis yra tikrai didelis pat
riotas. Jo meilė Tautai nėra tik 
tušti žodžiai, bet išplaukia iš 
meilės tiesai ir iš pagarbos, 

Į žmogui. Iš -jo pasisakymų iri 
j straipsnių galima suprasti, kad 
tarnavimas tautai yra vienas joj 
gyvenimo uždavinių, vienas jo 
pagrindinių siekių.

Jis niekada nepeikia ir neže
mina asmens, bet peikia jo blo
gus darbus, pasimetimą, egoiz
mą, ir kviečia pasitaisyti ir būti * 
vertais Tėvynės vaikais. Jo žodi į 
išgirstame visur, kur tik kas 
nors pradeda Tėvynės vadavi
mui kenksmingą akciją. Jo visuo
tinumo bruožas, jo meilė paverg
tai Tautai, jo meilė tiesai, jo .iš
tikimybė bažnyčiai, jo pagarba 
žmogui, jo nepalaužiamos pas
tangos kovoti už pavergtos Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mą, padaro tai, kad kiekvienas 
iš mūsų jo asmenyje matome j 
lai, ką ir mes branginame. Tai 
tikrai Mūsų Kanauninkas.

Kaip kunigą jį įvertino ir baž
nytinė vyriausybė ir pakėlė ka- i 
nauninku.

Pagaliau, kas tie — mes? Tai, 
žmonės skirtingų politinių pa-Į 
žiūrų, skirtingo amžiaus, skir
tingo išsimokslinimo, skirtingų 
religinių įsitikinimų ir net skir
tingų religijų. Mus riša trys da
lykai: meilė tiesai, meilė tėvy
nei ir pagarba žmogui.

Tai labai geras pavyzdys, kaip 
būnant labai skirtingais galima 
puikiai dirbti siekiant bendro 
tiksle#. Kai kas mus už tai labai 
peikia ir net kolioja, tik įdomu, 
kuo jie pasiteisins.

Mūsų Mielam Kanauninkui, jo 
50 metų kunigystės jubiliejaus 
proga, mes, žmonėms, linkime! 
visokeriopos palaimos ir paties 
Dievo globos.

Dr. V. Plioplys

i

Money.sęęking

Serving Since 1907.

PALOS HEIGHTS OFFICE: 
6410 W. 127th Street

MAIN OFFICE:
3960 W. 95th Street
Telephone 636-6000 Telephone 371 -4400

employment
in oney makes money—it’s an old 
saying. But money doesn’t multiply 
itself automatically, just sitting there. 
You have to put it to work.

Where? May we suggest Capitol 
Federal, because here money works 
for you seven days a week, earning 
the highest possible interest rates 
with complete safety, in good times 
or bad.

And speaking of time... In just 
six months Capitol Federal will 
celebrate its 75th birthday, its 
Diamond Jubilee. Which means that 
we’ve been serving Chicagoland 
savers for four generations—with 
quiet efficiency, dependability and 
mutual trust. In fact, we are proud 
to have among our savers great- /«- 
grandchildren of those hard-working 
folks who first opened their Capitol 
Federal savings accounts back in 
1907. Since then, we’re also proud 
to note, no saver has ever lost a 
single penny at Capitol Federal.

People-have been,counting on 
Capitol Federal for almost 75 years 
now, and today you can count on us 
too. Maybe you have a larger lump 
sum to invest—perhaps money from 
the sale of property, from an income 
tax refund or rfrom some other 
source. Or maybe you just want to 
open a savings account with a smaller 
amount. In either case, put your 
money to work at Capitol Federal.

You’ll find a wide choice of 
savings plans—regular savings 
accounts, savings certificates, 
retirement accounts and more—all 
fully insured by an agency of the 
federal government. So visit any of 

' our three conveniently located 
offices, where a savings counselor 
will be glad to show you how money 
works at Capitol Federal. ; ' j

After all, if money isn’t working 
for you, it’s not doing what it’s 
meant to do.

Capitol Federal
Savings and Loan Association

OAK LAWN OFFICE: 
9801 S. Cicero Avenue 
Telephone 424-3300

Du KUHLMAN, Reglrtruotai vaistininkai

TeL 476-2206
Hit

— Antradienį | Sibiro ežerą 
nusileido du Sovietu kosmonau
tai, prabuvę keturis mėnesius 
erdvėlaivyje “Saliut-6”. Sveiki 
nusileido Vladimir Ktfvalionok 
ir Viktor Savinych.

i
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Juozo Kojelio rūpesčiai 
dėl rnnesčiu

nados lietuvius, kad jie be reikalo remia Tautos Foir- g 
dą, kuris subsidijuoja VLIKą, kurio veikla pasižymi tik 
kabutėse.

Juozas Kojelis šaukia, kad VLIKo gynėjai, bet ko
kią pozityviausią jo kritiką, apšaukia griovimu. Man 
rodos, kad kiekvienas, bent kiek galvojantis lietuvis, 
paskaitęs tuos jo “pazityviausius” kaltinimus, paša 
kys, kad jis pats sau prieštarauja ir kad jis yra vie
nas iš tų, kurie VLIKą ir jes vadovus, kiek Įmanyda
ma!, niekina. Ar Kanados lietuviams jo padaryta užuo
mina, kad VLIKo veikla pasižymi Don Kichoto kova 
su malūnais ir kad jo veiklos balansas blankus, ar tai 
yra pozityviausia kritika? Ar tai nėra griovimas? Juk 
aiški išvada, kodėl jūs, Kanados lietuviai, to nemato
te? Ir kodėl jūs remiate Tautos Fondą? Tai nėra pozi
tyviausia kritika. Nejaugi Kojelis neskiria ar jau ne 
pajėgia suprasti, kad tai yra VLIKo autoriteto griovi
mas? Nejaugi, jis tai laiko pozityviausia kritika? 0 
tempora, o mores!

Juozas Kojelis priekaštauja VLIKui, kad jis laiko 
save vieninteliu, kuris rūpinasi Lietuvos valstybės ir 
lietuvių tautos reikalais. Tai jo nauja priekabė. Juk 
plačia prasme Valstybės ir Tautos reikalais rūpinasi 
tie mūsų lietuviai patriotai, kurie aukoja, rūpinasi lie
tuvybės išlaikymu, kurie rūpinasi ir puoselėja lietuvišką 
kultūrą. Bet siauresne prasme, rūpinasi mūsų politinės 
institucijos, kaip antai: Diplomatinė Tarnyba, Vyriau 
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ir Amerikos Lie- . 
tuvių Taryba. Be to, Juozas Kojelis turi tiek suprasti, 
kad rūpintis, tai nereiškia vadovauti pavergtosios Lie
tuvos laisvinimo veikla. Taigi Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas ne tik rūpinasi, bet ir vadovauja. 
Tam jis buvo pavergtosios Lietuvos pogrindyje Įs eig- 
tas. VLIKas atstovauja Tautą, jis yra Tautos atstovy
bė. Jokio mandato LB-nė neturi, kad galėtų atstovauti 
Tautą, ji yra tik išeivių organizacija, kuri iki šiol ne
pajėgė apjungti išeivijoje gyvenančių lietuvių. Todėl 
teisingai rašo L. Grinius, kad LB-nė yra VLIKo ran
kose ,kuriai jis yra pavedęs Tautinio* išeivivių išlaiky
mo su juo susijusiais rūpesčiais.

. Atrodo, kad Juozas Kojelis buvo L. Griniaus su
krėstas pareiškimu, kad BALFas rūpinasi pasaulinėje 
plotmėje lietuvių šalpa. Bet juk taip yra. Jį suerzino ir 
tai, kad L. Grinius pasisako prieš centralizaciją. Mat, 
LB-nė, kaip žinome, patekusi Į vienos grupės rankas, 
jos vadai siekia, kad ne tik ALTas, bet ir Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas — pavergtosios Tau
tos atstovybė paklustų LB-nei. Bet ar ne keista, kad 
LB-nė yra VLIKo pagimdyta, ir jai nurodyta jos pa
skirtis, lietuvybės išlaikymas, reikalauja sau paklus
numo. Toks LB-nės vadų užmojis lyg ir primintų vaikų 
nusiskundimą tėvais, kodėl tėvai jų naklauso.

Teisingai L. Grinius pastebi, kodėl tokios centraliza
cijos nesiekia nei tris kartus didesnis už JAV LB-nę Su
sivienijimas Lietuvių Amerikoje. Jos nesiekia nei po
grindžio darbininkai okupuotoje Lietuvoje. Toks LB- 
nės totalistinis užmojis primena komunistinės parti
jos reikalavimą. Teisingai L. Grinius rašo, kad Lie
tuvos pagrindžio akyse centralizacija būtų lengiausiai 
infiltruojama ir sunaikinama. Ar tokio pavojaus nėra 
svetur gyvenantiems?

Ar gi L. Grinius ne su pagrindu pastebi, kad yra 
galimybė centralizuotą kontrolę paveržti vienai mažai 
grupei, kuri visuotinį lietuvių gyvenimą ir visuomenės 
lėšas skiria ne lietuvių visumai, bet tik' savo užmačioms 
skatinti. Juk tokių pavyzdžių jau turime. Neseniai 
spaudoje skaitėme, kad Lietuvių Fondas suteikė pre
miją kolaborantui, o Sibiro kankiniui išleisti jo kan
čioms Sibii’o kacetuose prisiminti knygai — nei cento. 
Mat, jis yra “reorgas”. Todėl, teisingai L. Grinius ra
šo, kad specializuota ir federacinė sistema šią galimy
bę sumažina ir garantuoja, kad vienam veiksniui su
negalavus liks kiti, kurie sunegalėjusio funkcijų reika
lus pajėgs išspręsti.

Deja, Juozas Kojelis pliurpia, kad maža grupelė 
yra Įsitvirtinusi VLIKe. Tikrai, tai jo iš piršto išlauž
ta “naujiena”. Ji suidomins tik tuos, kurie iš viso ne
žino, kas yra Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas ir kas jį sudaro. Apie kokių lėšų skyrimą jis svai
čioja, kurioss nevisada skiriamos visumai? Ar tai nė
ra visuomenės klaidinimas? Ar tokia jo užuomina nė
ra iš piršto išlaužta?

Juozas Kojelis iškelia ir tokį “faktą”, kad Vladas 
Šakalys yra VLIKo globojamas ir paties vicepirminin
ko palydimas. Buvo atlydėtas ir į Los Angeles. Bet čia 
jis buvo saugojamas, ne tik nuo bolševikų agentų, bet 
ir nuo bendruomenininkų, frontininkų ir kitokių “ne
naudėlių”, o tarp pat ir nuo amerikiečių laikraštinin
kų. Kad jis buvo saugojamas nuo bolševikų gaentų, tai Į 
suprantamas reikalas. Bet reikia nustebti, kad jis Į bol
ševikų agentų ir kitokių nenaudėlių eiles Įrikiuoja ir 
bendruomenininkus, frontininkus. Tai jau neįmanoma! 
patikėti, kad VLIKo vicepirmininkas būtų bendruome
nininkus, frontininkus ir net amerikiečių lakraštinin- 
kus Įrikiavęs Į komunistinių agentų grupes. Tokį su- 

j gretinimą padarė tik Juozas Kojelis. Žinoma, tai labai
l Slb

Juozas Kojelis, gyvenantis Kalifornijoje, “Tėviš
kės Žiburiuose”, gegužės mėn. 14 dienos laidoje, išrašė 
savo rūpesčius dėl rūpesčių. Tai jokia pozityvi kritika, 
o tik kaltinimas, siekiant suniekinti VLIKo vicepirmi
ninką Liūtą Grinių. Būk jis “nusavinęs” LB-nės nu
veiktus darbus bei jos laimėjimus politinėje veikloje ir 
juos priskynęs VLIKui. Šiuo apkaltinimu jis ’stengia- 
; i atkreipti dėmėsi Kanados lietuvių, kurie iki šių me
tų visas. Vasario 16-sios aukas nukreipdavo Tautos 
Fondui/finansuojančiam VLIKo veiklą. ■ -■

Jo ilgo kaltinimo, akto.; nėra reikalo čia ištisai kar
toti, nes manau, kad “Tėviškės Žiburių” skaitytojai 
ji bus jau skaitę. Bet vis tik būtų reikalinga bent pra
bėgomis paminėti kaikurias kaltinimo vietas. Bet ir 
tuos jo kaltinimus, gal būtų tiksliau pavadinti prieka
bėmis. Juk geros valios kritikas neieškotų priekabių 
L. Griniaus rašinyje, o tik patikslintų tas vietas, ku
ries jam atrodytų nepilnai išsakytos. Tūo tarpu, išdi
džiu savuoju “aš” žeria tokius “perliukus”, kaip pa
vyzdžiui: “...Amerikos lietuvių spaudoje buvau nuro
dęs, jog ALTas ir VLIKas klaidina visuomenę... Gi
liausiu mano Įsitikinimu, pravestoji rezoliucija jo
kios Įtakos JAV Vyriausybei neturėjo... tai L. Griniaus 
fantazija... ALTo pravesta rezoliucija pasisavinta VLI- 
ko... Algimantas Gečys, visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas, Įtikinančiais argumentais Įrodė VLIKo 
nuopelnus, tame reikale prilygsta prie musės, sėdinčios 
ant jaučio rado, pasigyrimo: “ir aš ariau”.

L. Griniaus aiškinime yra esminių tiesos iškraipy
mų... Dr. K. Bobelis JAV delegacijos sudėtin nepateko, 
o JAV LB visuomeninių reikalų tarybos vicepirminin
kas Rimas Česonis, už kuri niekas propagandos neve- 
rė... Madride 90'č priklauso Rimui Česoniui lai
mėjimų.

Iš viso, savo tiesioginės patirties teigiu, savo aki
mis mačiau iš anksto suformuotą Baltijos Valstybių 
klausimu pareiškimo tekstą. Tai kelių sakinių blanki 
okupacijos nepripažinimo formulė. Tat, nesunku su
prasti. kodėl VLIKas Į tą laimėjimą taip uoliai taiks
tosi. Teko matyti originalą laiško, kuri Amerikos dele
gacijos vicepirmininkas parašė Rimui Česoniui. JĮ tu
rėtų viešai paskelbti, būtų lengviau atskirti lietuviš
kos veiklos pelus nuo glūdų, česonio veikla Madrido 
konferencijoje taip man patirti teko iš lietuvių kilmės 
Australijos diplomato Gintauto Kaminsko, kai š. m. 
vasario mėnesį lankiausi Madride... Penktas L. Gri
niaus nurodytas VLIKo “laimėjimas” lietė Laisvosios 
Europos “Laisvės radiją ir Balso” lietuvių programas. 
Bet tai nemaloniai kompromitavo visą lietuviškąją iš
eiviją. Mat, Laisvosios Europos” radijas lietuviškų pro 
gramų neturi, todėl negalime už jų išlaikymą kovoti... 
Don Kichotas kovojo su malūnais. Tai vis šioks toks 
priešas Gi, narsieji dabartiniai VLIKo kovotojai ko
voja ir laimi prieš tuščią erdvę. Bet netikime, kad kom
promitacijos nebuvo'ir kad tai eilinis dabartinio VLI- 
ko vadovų tuščias pasigyrimas.”

Taigi, paskaičius tokiu išdidžiu tonu pareikštus, 
pasigyrimus bei priekabes, galvoji, kad Juozas Kojelis 
yra vertas LB-nės “premijos’’. Jo nuopelnai ją gauti' 
yra nemaži, kad ir šiuo savo ilgu rašiniu suniekina ne 
tik L. Grinių, kuris anot jo, akiplėšiškai probsto LB-nės 
Įsigytus nuopelnus, bet suniekina ir visus VLIKo vado
vus, o tuo pačiu ir pati Vyriausią Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą, nes jis parodo kokios menkystos yra kai- 
Kure minėto Komiteto Valdybos veikėjai.

k y ’o, kad VLIKo dviejų metų veiklos balsas yra 
iabu kiauru.. Pratiškai nieko nepadaryta, kas būtų ap-.o t

niamas Įnašas į Lietuvos laisvinimo darbą. Tokiais! pažeminantis bendruomenininkų bei frontininkų 
.■a; “perliukais” Juozas Kojelis stengiasi nuteikti Ka- gretinimas.

.j.

POPIEŽIAUS TURTUS Dalija inuii UKTLNG1EMSItalijos menininko Bernardo Slrozzi septyni olikto šimtmečio pradžioje pieštas paveikslas- i
i
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Koks gi, pagaliau, nusikaltimas, jei Šakalio paly
dovui buvo apmokėta kelionė iš surinktų aukų. Juk tai 
verta ir teisinga. Ir kas gali priekaištauti, kad taip bu
vo daroma iki šiok

Taigi, paskaičius L. Griniaus paruoštą 
apie politinės veiklos rūpesčius, nėra pagrindo galvoti, 
kad jo suminėti faktai būtų prasimanyti apkaltinti, sa
ve isaikštinti, nustatyti kompetencijos ribas, ar paga
liau,. bartis. Tokia Juozo Kojelio apkaltinimų tirada 
parodo tik tą faktą, kas šiandien Vyriausią Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą žlugdo. Bet tokiam “Mal-bui” 
atlikti nereikia didelės išminties, nei drąsos....

A. Svilonis

ir savo teritorinei teisei į Vilnių realizuoti, kol Vilniaus kraštas buvo faktiškai Lenkijos valdomas. Neigdama šio faktinio valdymo teisėtumą, Lietuva vis dėl

Prof. Mykolas RoemerisVILNIUS IR TARPTAUTINE(Tęsinys)Vadinasi, teisiniame -santyky su lenkais Valstybinių sienų klausimas niekuomet. nebuvo teisiškai išspjręstas. Kiekviena dviejų valstybių — Lietuva ir Lenkija — laikėsi skirtingos pažiūros į šią problemą. Vilniaus kraštas Lietuvai yra jos valstybinės teritorijos dalis, Vilnius gi— valstybės. sostinė. Kaip į šią teritoriją žiūri lenkų valstybė— tatai yra jos dalykas, kuris Lietuvos teisių liesti ir keisti negali. Kad Lietuvą visą laiką šitaip į Vilniauš ir jo srities valstybinio likimo problemą žiūrėjo, vadinasi, laikė Vilniaus kraštą su Vilniumi integraline savo valstybinės teritorijos dalimi, ir kad ji šitaip savo teises Lenkijos atžvilgiu interpretavo, laiky- Į fiksavusi ir savo konstitucijoje dama lenkų valdymą Vilniuje! ( °s 2 ir 6 paragrafai).

faktiškai okupaciniu, bet ne teisiškai suvereniniu, ;— tatai yra gerai žinoma. Jokio formalaus Lietuvos akto, kuris būtų pareis kęs priešingą tezę, nėra buvę Lietuvos tezė nėra priešinga jokiam tarptautinės teisės nuostatui ir yra tiksliai suderinta su Lietuvos valstybės tarptautiniu suverenitetu, neuzgaun an čiu, žinoma,, ir Lenkijos suvereniteto. Santykis tarp dviejų suvereninių valstybių dėl teritorijos ir sienų tegali būti teisiškai nustatytas tiktai pariteto principu — sutartimi arba arbitražu even tualiai kompetentingo tarptautinio teismo sprendimu, bet ne kitaipSavu tezę Vilniaus atžvilgiu Lietuva yra tvirtai ir aiškiai už-

straipsnį! 0 ypa^ neutralitetą Lenkijos f'1 kare paskelbusi, tegalėtų reika- & lauti likviduoti šį valdymą ir ; jai — jos sostinės bei jos srities teritoriją grąžinti tiktai, teisi- g niais keliais.. Tačiau kai šio’Valdymo, kuris | Lietuvos teisių atžvilgiu tiktai J faktinis, bet ne teisinis, Lenkija | neteko, tai Lietuva, atsiimdama savo sostinę su tam tikra jos sritimi geruoju iš to, į kurio fak- į tini valdymą ji pateko, veikla tiktai savo teisės ribose, nepul- S dama Lenkijos, nešalindama jo- . kiu smurtu jos faktinio valdy- | mo, kurio faktiškai jau nėra, neužgaudama jokių Lenkijos te- ; ritorinio suverenumo teisiu, ku- r rių Lenkija santyky su Lietuva | niekuomet nei sutarties, nei ar- | bitražo, nei. tarptautinio teismo | sprendimo titulu į Lietuvos sos- I tinę bei sostinės sritį neb^^'c | įgijuri.LenKijos atžvilgiu šiam' Len- f kų kare Lietuva buvo ir tebėra 1 neutrali.Vidaus valstvbimu oroblemu, susijusių su Vilniaus grįžimu į | Lietuvos laisvai valdomą terito- | d ją. kurių yra be galo daug, aš f čia nemėginsiu svarstyti. Spren- | džiant šias -prolbemas reikia iš- | laikyti rimtis ir faktas. Tai bus | Lietuvai vienas rimčiausių isto- ) rimų valstybinio subrendimo | egzaminų. Tikimės, kad Lietuva jį gražiai išlaikys. Tiek isto- | rijoje, tiek dabarty lietuviai yra I pasižymėję organizaciniais ir | administraciniais gabumais. Be technikinių problemų, čia dar bus svarbių ir gilių psichologi- | mų problemų, gal visų sunkiau- I šių. reikalingų širdies ir riteriškumo. Reikia daug meilės ir pa- ^aroos tiems, kurie yra kentė- ę. tačiau reikia ne tiktai tak- Ao. bet ir jautraus riteriškumo t;ems, kuriu sieloje vyksta skaus persilaužimo drama^ patą tu nepaprastų tragiškų j yb:u. kurios lydėjo pasku- cviejų mėnesiu ivvkius. i
(Iš Archyvo)
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IVeikiančios 1938 m. Lietuvos Valstybės konstitucijos 2 paragrafo 1 sakinys skamba šiaip:
"'Lietuvos Valstybės teritori

ja yra žemės, kurių. sienos nus
tatytos sudarytomis ligi šiol Lie 
tuvos valstybės tarptautinėmis 
sutartimis’.Kadangi’ Vilniaus krašto rytų sienos buvo nustatytos Maskvos 1920-VII.12 sutartimi, tai tuo pačiu šiuo konstitucijos nuostatu šis kraštas su miestu įeina į Lietuvos valstybės teritoriją. Tos pačios veikiančios konstru- rijos 5 paragrafas skamba šitaip: 
“Lietuvos sostinė — Vilnius-. 
Kitur ji gah būti perkelta taiki-

n
Tezė aiški. Konstitucija nėra 

nakeis’a. Jai veikiant jokios su 
Lenkija su'arties dėl valstybinių 
sieru, t;
arbitražino arba tarptautinio 
teismo sprendimo nėra buvę.

žinoma. Lietuva buvo nusitei
kusi bet kuriuos savo santykius 
bei ginčus su Lenkija likviduoti 
taik ngu būdu, gerbdama teisės 
metodus. I prkiic^ ki'T papkei

Lietuva nebū- 
Lenkijos. kad

Naujienas. Chic;

aip pat jokio šiuo reikalu | karalienė. kožkokio

i

I

Molina per mflsn lrnfidie> 
muzikinę kūrybą pereina, karp 
“saulė per dieną“, ji tarytum 
Gyvybes, gerumo ir švelnume

------  ---- ----- > nenusa
komo šviesumo įsikūnijamas. 
Ji — saulės sesuo. Todėl jai— 
pirmoji, aukščiausioji vieta, 
švelniausi žodžiai.

Tomas Sakalauskas
(iš "Švyturio*!

zm nes
sunkus uždavinvs

May 28, 1981
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LAIDOTUVIŲ DIBEKTORII
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SUSlRlNniMk

Laivai pajūryjeJonas Tričvs

Laidotuvių Direktoriai

DAIKTAS

Lietuvių Žagarės klubo pusmetinis 
nariu sus.rinkimas įvyks seKmad^em, 
gegužės 31 cL, 1 vai. popiet Anelei 
is-ojak saleje, 4du0 So. i aiman a ve. 
Nariai kviečiami atsilankyti, n^s yra 
svaioių reixaiu aptaiti ir bus proga 
uzsanoKėti nario duokles, kad neLK- 
tumėt suspenduoti, r o šio susiricki- 
mo prasidės 3 mėn. kluoo aiostog . 
Reikalui esant, KreipKites į vaidybą 
— pirm. Paul Mašinoms, tel. 58o-ooil. 
Po susirinkimo bus vaisęs.

Rozp Didzgatvis, rast.

1

traukė apie du tūkstančius asmenų. Dalis lankė giminių kapus. K. Paulius

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais
viršeliais įrištą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

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

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632 I 
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VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

OR PAUL V DARGLS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«**ch<sf«r Community tUnlke* 
Medicinos direktoriuj

<93$ S. Manheun Rd^ Wsifebwsfer, IL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomu h

T*l.x 542-2727 arbc 542-272?

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK ĘLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius
a

ir “contact lenses”.

Ur. LEONAS SE1BUT1S inkstų, pūsles ir 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirlad. o—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos trlef.: 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 33710 

Tek (813) 321-4200

Mažeika & Evai

Kapinių Savininkų draugija kasmet mini šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse mirusius tėvynainius.Gegužės 25-ąją — Kapų Puošimo aieną šv. ivazimiero Lietuvių kapinėse pastatytose palapinėse kunigas J. Velutis atnašavo Šv. Mišias ir pasakė gražų patriotinį pamokslą, perpintą Tėvynės meile. Giedojo Šv. Antano parapijos choras.Pamaldose dalyvavo karo veteranai su keturiomis vėliavomis. Labai įspūdinga, nes jie buvo pąsipuošę gražia paradine uniforma. Bemaž visi ėjo prie šv. Komunijos.Kasmet dalyvauja uniformuoti Vytauto Didžioje! rinktinės šauliai, Gen. T. Daukanto' ir Klaipėdos Jūros šauliai su vėlia-1 nįką prri

mingumo.Prri Komunijos ėjo daug žmonių. Po Mišių sukalbėjome maldas už mirusius. Dalyvavo, berods, septyni kunigai.Po Mišių visi organizuotai rinkomės prie Sklypų Savininkų dr-jos steigėjų paminklo, šauliai abipus išsirikiavo su vėliavomis ir nešė garbės sargybą. Minėjimą įvadiniu žodžiu pradėjo Liet. B'-nės apyl. pirmininkas p. Laukaitis. Maldas sukalbėjo Šv. Kazimiero Liet, kapinių direktorius, Šv. Antanei parapijos klebonas kun. J. Stankevičius.Sklypų Savininkų draugijos pirmininkas A. Regis pasakė pagrindinę mirusių minėjimo kalbą. Inž. Barakauskas su viena ponia nunešė gj’vų gėlių vai- !■ steigėjų paminklo.vomis. Iš viso buvo penkios vė- Į Klebonas J. Stankevičius pa- Į liavos: valstybinė, tautinės ir! šventino vainiką.trys šaulių vėliavos. Organizuotai, uniformose dalyvavo 80 į šaulių, perpus vyrų ir moterų.
PIRKITE Jav Taupymu bg.v;: šaulių dalyvavimas įneša iškil-

BRITŲ DIPLOMATAI 
APIE PILSUDSKĮ

j - Atkelta, iš 3 psi.i Vokietijai. Pikių išs.manymų- galia vargu ar gali dar toliau siekti”.j (Pabaiga)(Versta iš Slavonic Review-)

Stokholme televizijos kon- į kurse moterys per tris sekun- I dės privalėjo atsakyti, koks I reikalingiausias daiktas namų '; ūkyje. Pirmoji vieta pripažinta konkurso dalvvei kuri at-— l w 5sakė: “Mano vyras“
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VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Moterų Klubo veikia<LBrighton Parko Lietuvių Moterų klubo pusmetinis narių susirinkimas įvyko š. m. gegužės 7 dieną Anelės salėje. Pirmininkė Nellie Skinulis atidarė susirinkimą, pasveikino visas atsilankiusias nares. Mirusios ma- mytės, močiutės ir vise's mirusios klubo narės buvo pagerbtos vienos minutės tyla ir atsistojimu. jĮ klubą įsirašė Estelle Kura- sek ii* buvo priimta vienbalsiai.Nutarimų raštininkė Eugenija Strungys perskaitė valdybos nu-1 tarimus, kuriuos susirinkimas priėmė.Klubo valdybos narės pasvei- į kino atsilankiusias nares su Mo- ■ f tinos diena, palinkėdamo’s links- ’ mai ir laimingai su savo, šeimomis praleisti tą brangią Motinos dieną.

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-97 SO. HERMITAGE AVENUE
Tek 9274741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Sugiedojome “Marija, Marija ir tautos himną.Dalis šaulių vyko prie Romo Raportą iš Bunco Party per- Kalantos paminklo pasimelsti už skaitė Antoinette Kalys. Bunco mirusius. Kun. K. Kuzminskas Party praėjo gerai, ir paliko pel-• 'no. Buvo padėkota visoms na-Šauliai, palaikydami gražias ' rems už atsilankymą ir visoms tradicijas, pakvietė į Šaulių na- ■ talkininkėms, kurios taip nuo- mus pietų. Rinktinės vadas VI. * širdžiai dirbo'.Išganai lis pranešė apie lakūno 1 Buvo-pranešta, kad serga Stel- Kęstučio Petrausko! mirtį po lėk-' ]a Zur, Antoinette Sabaliauskas, tuvo avarijos. Prašė atsistojimu ■ Bemice Krasauski. Joms palin- minutės tyla pagerbti žuvusį keta greit pasveikti, šaulį.Po to rikiavomės prie virtuvės lango ir gavome dešrelių su bulvėmis ir kopūstais. Vėliau

i sukalbėjo maldas. A i
s
V.
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MODERNIŠKOS ATR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOMEPo susirinkimo turėjom vaišes, kurios buvo paruoštos Molinos dienos proga. Vaišinantis vyko įdomūs ir malonūs pokal- vaišino kavute ir skaniais pyra-: biai. Išisiskirdamo's narės linkėjo viena kitai linksmų ir svei- l kų atostogų.■ Klubas pradės keturių mėnesių — birželio, liepos, rugpiūčio ir rugsėjo — atostogas.Sekantis susirinkimas įvyks spalio 1 dieną.

Eugenija Strungys

2533 W< 71st Streetr?

JEAN VANCE ir GEORGE SORLNIAikštės automobiliams pastatyti Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8062 f

PERKRAUSTYMAI

*
SOPHIE BARČUS

Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis

let i Areli 7-im

Tel: OLympic 2-1003

TeL: LAfayette 3-3572

TeL: YArds 7*li38 -113»

TeL: YArd* 7-3401hi

Naujienos, Chicago, 8, I1L Thursday, May 28,
■y

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI* 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

AMSULANSO 
PATARNAVIMAI

TURIMI
KOPLYČIAS

MISOSE MIESTO

DALTSR

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5996

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tad renio 8:30 vai. vakaro- 

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL AM.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hill*, HL J74-441I

GEORGE F. R U DARNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ.

DR. ZENONAS DANILEVIČIUS 
š.m. balandžio mėn. 15 d. iškeliavo į amžinybę, 

palikdamas mus giliame liūdesyje.

geuais.Apie 3:30 vai. jau dalis pradėjo išvažinėti j namus.Didelė pagarba šaulių vadovybei už iškilmingą ir organizuotą mirusių pagerbimą šv. Kazimie-: ro Lietuvių kapinėse.Nuostabiai gražus oras su

KĘSTUTIS PETRAUSKAS

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

4354 bo. HALbTED STREET

Reiškiame nuoširdžią padėką J. E. vyskupui V. Brizgiai 
už atlaikytas gedulingas šv. Mišias už Zenono sielą; kunigui 
kleb. A. Zakarauskui už giliai širdį guodžiantį pamokslą; 
visiems kunigams, dalyvavusiems laidotuvėse; sešistei p. Pr. 
Bičkienei už giesmes Mišių metu.

Nuoširdi padėka mūsų šeimos prieteliui inž. D. Adomai
čiui už pasakytą koplyčioje įvadinį žodį; taip pat visų orga
nizacijų atstovams už atsisveikinimo žodaius prie velionio 
karsto. •

Nuoširdus Ačiū visiems už aukas šv. Mišioms, už gėles 
ir už išreikštą užuojautą six ūdoj e, raštu ir žodžiu^

Taip pat daktarams, nešusiems Zenono karstą; visiems 
dalyviams, pa’ydėjusieins Zenoną į amžino poilsio vietą — 
šv. Kazimiero Lietuvių kapines.

Didžiai nuoširdi padėka p. 1). Tridienei, gilių minčių 
pabėrusiai apie dr. Zenono asmenį Naujienų dienraštyje; 
taip pat .r Redaktoriui p. M. Gudeliui už parašytą vedamąjį 
minėtame dienraštyje Zenono mirties r^ga.

Nuliūdę: žmona, sūmhs, dukros, 
jų šeimos ir anūkai.

Gyv. Brighton Parko apylinkėje, Chicagoje žuvo lėktuvo nelaimėje 1981 m. gegužės 24 d. 6 vai. vak., sulaukęs 39 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Ariogalos mieste.Amerikoje išgyveno 23 metus.Paliko nuliūdę: tėvas Juozas, motina Salomėja (pagal

I
tėvus Tašinskas) ir daug kilų giminių Amerikoj ir Lietuvoj.

Priklausė šaulių rinktinei, ARŲ skyriui.
Kūnas pašarvotas Eudeikio kdplyčioje, 1330 S. Califor

nia Avenue. Chicago, III.

Penktadienį, gegužės 29 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a.a. Kęstučio Petrausko giminės, draugai ir pažįs
tami nudsirdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį palaniavimą ir atsisveikinimą.

u j Nuliūdę lieka:
j Įį

B9 Tėvas, motina ir kiti giminės.

laidotuvių direktcYiii: Dovvdas Gaidas ir Geraldas 
Daimid. Tol. 523-0410.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50U1 Ave^ Cicero, I1L

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ,



I

PraJtą sekmadienį labai gra
žiai buvo pagerbti Lietuvių Tau
tinėse kapinėse mirusieji ir ten i ve 
palaidoti Amerikos Eetuviai.

Pirmiausiu mirusius pagerbė 
pati gamta, apkaišiusi žalia sp d
va ne tik medžius, bet ir kapų ! 
aplinką, o vėliau sustojęs Ir tus 
leido ir suvažiavusiems žmo
nėms aplankyti artimųjų kapus tiems Lt 
ir juos papuošti. Rytas buvo de- į 
besuotas ir lietingas,
vienuoliktą valandą, kai Ameri
kos legionas rengėsi žingsniuoti 
aplinkui kapines, tai pasirodė 
saulutė, kuri pradžiovino takus 
ir pievas.

Lietuvių Tautinėse kapinėse 
pagerbė įnirusius

Bruce Nvbericzu, jam padėjo 
pageibinio moterų vi meto vado- 

m. Prasmingą kal-
! bą pasakė posto kapelionas Ste- 
Į ven Gay, priminęs demokratinę 
j santvarką, pagrindines žmogaus 

įeist-o ir reikalą ginti laisvę, kad 
galėtume tomis laisvėmis nau- 
Ltis ir nudarytume sąlygas ki- 

.ėmis naudotis.

j . , Kapinė'e palaidojus garbingus 
} I lietuvius priminė Jokubonis, Ne- 

berieza, Gay, Lazauskas ir kiti, 
o vėliaus Anthony Powell-Pavi- 
lonis pradėjo garbinti gyvuosius.

Povilonis jau kelinti metai va- 
i dovauja kapinių administracijai, 

bet jis neisižiūrėjo, kad Kapų 
diena yra mirusioms 
o ne gyviems garsinti, 

rvipė dėmesio, kad nie-
•leido -i di desn ia; n 
išlipti iš mašinų.

Puoš.'mo

— LIETUVIŲ DAILININKŲ 
darbai yra vertingiausia ir ne
senstanti dovana vestuvių, ‘••i- 
kakčių ir kitomis progomis. 
Gaunami ČIURLIONIO GALE
RIJOJE, Ine., 4038 Archer Avė.,' 
Chicago, Ill. Telefonas — Mid-! 
land Savings bendrovės valau- ■ 
domis 254-4470, kitu laiku —1 
<134-6155.

JONO KREIVĖNO KNYGOS 
PRISTATYMAS

Buv. Sibiro kalinio Jono Krei
vėno atsiminimų knygos ^Mir
ties Lageriuosa ir Tremtyje” 
pristatymas visuc menei į \ yks 
š. m. birželio G d., š štadienį; 
Lietuvių Tautiniuose Namuose, 
Chicagoje. Pradžia 5 vai. popiet 
Programoje trumpos kalbos, iš
traukų skaitymas, meninė dalis 
ir kavutė.

Mamai, Ž,m4 — Pardavimui 
ft t AL. ESTATE FOR SALE

_ Namai, Žam4 — Pardavlmrf 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1MOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

ILSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

Jis nesti
kad neiššaukianrį kuriems 
mokama. Juos samdo, jie atlie
ka darbu ir jiems sumėka kapi
nių vadovybė. Zalūba paruošda
vo kapinėms muziką, kai Povi
lonis dar Chicagoje nebūdavo. 
Jis būdavo patenkintas, kad ka
pinės jam ir muzikantams gerai 
užmoka, bei sekmadienį jis dar 
buvo paprašytas pasirodyti. Pa-

|! našiai buvo padaryta ir su kitais.
Povilonio lietuviška kalba da- 

klandesnė ir supran
tamesnė, palyginant su ta, kai

Oro spėjikai sekmadieniui 
pranašavo lietu ir perkūniją, 
bet rytą protarpiais nosį pro de
besis iškišdavo saulutė, pradžių 
vino 
žinon fcz ’L.-Ą

Būdams sutrenkus, prasidėjo 
reta eisena. Kapinėse buvo žy 
miai (langiau žmonių, bet dau
gelis gedėjo automobiliuose, nes 
nebuvfr tikri ar neperlis stipres
nis lietus sekmadieninių drabu
žių. Pradžioje pusė kėdžių buvo 
tuščių^ bet apie"vidurdienį ir jos | 
prisipildė, nes saulė davė žmo
nėms drąsc’s lipti iš mašinų.

Iškilmes pradėjo kapinių pir-Į bar daug 
nrininkas Jonas Jokubonis.
sveikinęs visus atvykusius pa-Į jis pirmą kartą pasirodė. Dabar 
gerbtu Tautinėse kairinėse palai jau gali aiškiai kad ir trumpą bė
dotus- lietuvius, jis pirmiausia 
paprašė prie estrados susirinku
sius sugiedoti Amerikos ir Lie- ; žiai prižiūrimos, švarios ir ma- 

! lonu buvo ne tik kapus aplan
kyti, bet ir takais pasivaikščioti.

luvišką pareiškimą padaryti.
Lietuvių Tautinės kapinės gra-

tuvosfhimnus.
Amerikos ir Lietuvos himnus 

šiais metais sugiedojo aidielės Vieta mašinoms pastatyti buvo 
Estellė Bogden ir Vanda Gai pilna, 
dam, Ir nieko joms neatsitiko.

Aido’ choristai Lietuvos him- _ 
no paprastai vengia, bet Estelle 
ir Vanda, kaip jas pranešėjai va- 
dino, ’gana gražiai sutarė ir 
skambiai išėjo. Nei Roselande. 
nei rusų pavergtoje Lietuvoje, 
jos Lietuvos himno būtų negalė
jusios giedoti, bet laisvoje Ame
rikoje-galima ir Lietuvos himną 
giedoti. Jeigu jos ir jo žodžius 
suprato, tai turėjo progos įsiti
kinti, kad himno žodžiai yra pa^ 
tys prasmingiausi.

Gražią kalbą pasakė Dariaus-
Girėno posto komandieriiis 1 mis yra prisidėjusi prie Naujie-

Reporteris

— E. Lelytė-Meyhcefer iš Hil- 
desheimo, Vakarų Vokietijoje, 
atostogauja pas savo tėveli 
Hanover Park, Ill. Dėkui už $5 
auka, atsiusta keičiant adresa.

— Irena Pranskevicienė iš Ci
cero, taip pat visa jos šeima, 
daugeliu atvejų darbu ir anko-

— Kun. pref. dr. P. Ragaž ns- 
kas, Central New Mexico, pra
tęsdamas prenumeratą, parėmė 
Naujienų leidimą 10 dolerių au
ka. Dėkui.

Visi kviečiami dalyvauti.
Komitetas

kviesti pasivaisinti kavute ir 
pačių pensininkių gamintais py
ragais, o po to, Mindaugo salėj 
buvo rodomas LN kūrimosi fil
mas — nuo griaučių iki užbaigos 
iškilmių. Popietę organizavo T. J 
Benotienė, A. Kymantienė, V. i 
Žakas ir K. Daunys.

— Marijampoliečių klubo vai 
dyba šaukia visuc'tinį metinį na
rių susirinkimą š. m.
30 d. 2 vai. popiet Lietuvio So
dyboje, 6515 S. California Ave., 
Chicago, Ill. Narių dalyvavimas į Dėžutę .
yra būtinas. Kviečiami ir visi ge- j Parašykite mums, pareikalau 
ros valios marijampoliečiai šia-į darni knygelės “Kaip atgimti ii 
me susirinkime gausiai atsilan
kyti ir pasitarimuose dalyvauti.
Įėjimas laisvas. Klubo valdyba

ŠVIEČIANTI DĖŽUTĖ

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
5

Jėzus tarė: “Aš esu pasaulio 
i šviesa. Kas seka mane, niekad 
1 nebevaikščios tamsoje, bet turės 
I gyvenimo šviesą”, Jono 8:12.

Kviečiame visus pasiklausyti T^ette Parko centre. 
npmTTPe ii šios įdomios temos penktadienį, 

U. C 1
* 4:23 vai. popiet, per “Sophie Ban 
cus” radiją apie “šviečiančią

nų leidimo. Dėkui už viską. Taip 
pat dėkui už $15 auką, atsiųstą 
prenumeratos pratęsimo proga.

— Aleksas Plavičzus, dietuviš- 
kos veiklos veteranas, spaudos 
darbuotojas ir jos rėmėjas, išsi- j 
kėlė iš Klevelando į Euclid, Ohio. 
Dėkui už $10 auką keičiant 
adresą.

— Aldona R/mienė iš Kelly 
Parko, Vista organizacijos dar
buotoja, padėjusi daugeliui tau
tiečių ligoje, nelaimėje ar neda- 
tekliuje, pratesdama prenume
ratą, savo’ gerus linkėjimus at
lydėjo $5 auka. Dėkui.

— Toronto Lietuvių Pensinin
kų klubas atžymėjo 7 metų su
kaktį pobūviu Lietuvių namuo
se. Dalyvavo virš 100 nariu ir 
svečiu. Programai vadovavo 
klubo pirm. J. Karpis. Invoka- 
ciją sukalbėjo kun. Ignas Miką- Operos solistes Izabelės Mote-* masis 
lauskas. Vaišių metu pensininkų kaitienės Dainavimo Studijos i skirtas aptarti ir įvertinti mūsų 
gyvenimą nušvietė P. Ignaitis, • tradicinis koncertas įvyks š.m; pastangas informuoti svetimuo-

— Juozo Kapačinsko atsimi
nimai Spaudos Baruose, Chica
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai į 
iliustruotas nuotraukomis, 216 i 
psl.: kaina $7, gaunamas Nau-j 
j ienose. (Pr.)

— Buv. Lietuvos Valstybinės

deklamavo S. Vaitiekūnienė, o 
savo humoru visus pralinksmino 
J. Maniuška. Po vaišių, kurias 
paruošė LN šeimininkė E. Juk
nienė, buvo gausi loterija. Po
pietės užbaigai visi buvo pa-1 mi.

1

naujo”. Prisiusime
Mūsų adresas:

Lithuanian
P. O. Box
Oak Lawn, IL 60454

dovanai.

Ministries 
321, i

i

NETIKSLI INFORMACIJA
APIE INFORMACIJĄ

Tėviškės Žiburių 17 nr. veda-Į 
---- > “Nedideli žingsniai” yra t

gegužės 31 d., sekmadienį, 3 vai. sius. Antrame vedamojo’ skirs 
popiet, Jaunimo Centro didžio-? nelyje taip rašoma: 
joj salėj. Akompanuos Manigir 
das Motekaitis. Po programos — 
kavutė. Visi maloniai kviečia-

(Pr.)
j

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130,000.

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildar
ini vienetai. Didelis garažas. Mar- 

$75,000.

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 
$69,000. *

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

Pirkite senoviškai

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4545 So. ASHLAND AVĖ, 
Tel. 523-8775

GENERAL REMODELING 
® Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FET1NG1S CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

i

@ 2 butų mūrinis namas, naujas 
I stogas ir porčiai. Modernūs ra- 
Į diatoriai, gazo šildymas. Mar- 

uette Parke. Sena kaina ^52,000

$8.00

54.00
53.00

AAXAOVAAJX. VW,

173S So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

i

i

i

FOR

$1,000

Galite kreipti* ir tiesiai 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New York, N. Y. 10001 

147 W. JOtk M.
TM. (Ill)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra Feuiausik’ didžiausia ir turtingiausia lietimo tratemalinė or- 

zi n ils ei j a, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrlnluj darbus, zelb^ti Ir kitiems, kurie tuoc 
darbus dirba.

SLA —Išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri! 
apdraudu savo nariams

SlaA — apdraudžia pigiausiomis kainomis S~A neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvi® ir lietuviu draugai gal] 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopt? vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitėa 
J navo apylinkės SLA kuopt? veikėjui Jie Jums 
nueisi pagelbės i SLA įsirašytu

MIX 'n MATCH

Hsckchains | 
and Bracelets | 

Earrings, Charms,j 
5\\/ Religious Medals |

New or Used or 
Old Broken Jewelry 

Watches, Bracelets,
Pins, Rings, 

Class Rings, Dental Gold ... Any Karat

Turn įtinto CASH!
Dig Out Your Old Treasures — 

Put The Money In The Bank & Draw Interest.

WE PAY THE HIGHEST PRICES I
LOCAL BUYER, BUYING WITH INTEGRITY

PNI IB

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

A. Guss-en — 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. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

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

money order}, prie nurodytos kainos pri- 
, dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

§ Statybai gražus sklypas

VALDIS REALTY 
2644 W. 69th St. 

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

tebėra neišplėtotas | Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

“Yra betgi viena sritis kita
taučių informacijoje, kur lietu- Marquette Parke, 
vių žingsniai nėra dideli, bet 
verti dėmesio. Tai bandymai 
leisti savo periodinius leidinius j 
Aukščiau minėti žingsniai yra 
nukreipti į pasinaudojimą di
džiąja spauda. Savi periodiniai 
leidiniai
bandymas įsiskverbti į viešąją 
opiniją. Labiausiai žinomas to
kio pobūdžio leidinys yra “Li- 
tuanus” žurnalas, leidžiamas 
JAV-se ir skiriamas daugiau 
šia akademiniams sluoksniams. 
Jo turinys yra daugiausia kul
tūrinio' pobūdžio ir prie Lietu
vos laisvinimo prisideda tiktai 
netiesioginiu būdu. JAV Lietu
viu B-nė leidžia “Bridges”, bet 
jis yra skirtas lietuviams, ne
kalbantiems lietuviškai.

PARDUODU Už 880,000 
STATYBAI KOMERCINT- 

KAMPINĮ SKLYPĄ 
132'—9% ” prie 6900 W. 87th St. 
ir 80’—0” prie S. New England 

Avenue.
Skambinti Savininkui: 

3900 W. 87th St., Burbank, Ill. 
598-8445

f

tuojaįiė.^ešamehpįraustį

6557'S. Talmah XteijMeSS

Laikrodžiai ir brangenybes 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 Wert 69fh Strsrt 
Te!. REpublIc 7-1941

■t

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

Australijoje yra leidžiamas 
“News Digest International”. 
Tai politinio pobūdžio periodi
nis leidinys, skirtas demaskuo
ti sovietiniam melui ir skleisti 
tiesai apie Lietuvą bei kitas pa
vergtas tautas. Kanadoje išei
na mėnraštis “Speak Up”, taip 
pat skirtas politinei kovai prieš 
komunizmo nešamą vergiją 
tautdms. Abu pastarieji leidi-, 
niai yra pagirtina iniciatyva 
privačių asmenų, neturinčių 
mūsų veiksnių paramos. Tam 
darbui jie paaukoja daug laiko, 
sveikatos ir lėšų, bandydami 
savitais keliais prasiveržti į 
plačiąją visuomenę. Užmojai 
dideli, bet žingsniai maži, nes 
tai sritis, kur reikia žymiai di
desnių jėgų bei išteklių.”
Nenorėčiau sutikti, kad jų 

žingsniai maži. Man atrodo, kad 
Vincas Krėvė, susipažinęs su 
leidėjų-redaktorių darbu, saky
tų, kad milžinai, o ne žmonės 
tuos leidinius kūrė, gi jų žings
nius pavadintų šuoliais. .Tiems 
reikia paramos, bet kaip ji ateis, 
jeigu redaktoriai, minėdami at
siustus numerius, neduoda skai
tytojams adresų?

Kalbant apie infdrmacinius 
leidinius, pamiršta paminėti Vy-

.VliSCELLANEOUS
Jvairūs Dalykai

T & F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line for $25. 
If not open, no- charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
- 523-1962

%, i i m k u s j
Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Miplewcod. TaL 254-7459? 
Taip pat daromi vertimai, giminiy | 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- J

Symai Ir kitokį blankai.
............... ■ ■■■■!■ mini ■■■ miIF

HOMEOWNERS;POtlCY

I

HELP WANTED — FEMALE .
Darbininkių reikta

WOMAN WANTED 
FOR KITCHEN HELP.

Short hours—9 AM to 1:39 PM. 
Must understand English. 

Ask for Nancy.
3641 So. Morgan

f

.Stale Faršų Įš# Casual

F. lapelis, Agent 
1705 V, W. 95th SI 
Everg. Perk, Iii. 
60642, - 42x-»654

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 lyto iki 7 rak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to» 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

JOHNGIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė. 
(312) 776-8700

tauto F. Beliajaus žurnalą Vil
tis, įsteigtą 1942 m. Alabamoje.

K. Petrokaitis

> Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
Iki 6 vaL rak. Seitadieni nuo 

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

TeS. 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street

Chicago, HL 60621

6 — Naujienos, Chicago, 8, Bl. Thursday, May 28, 1981




