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SOLIDARUMO VADAI TARIASI 
SU VYRIAUSYBĖS ATSTOVAIS

LENKŲ KOMPARTIJA IR VYRIAUSYBĖ GAVO 
' Iš SOVIETŲ GRASINANTĮ RAŠTĄ

VARŠUVA (UPI). — Solida
rumo unijos vadas Lech Walesa 
su delegacija dalyvavo Tarptau
tinės darbo organizacijos’ atsto
vų konferencijoje Ženevos mies
te, Šveicarijoje. Tačiau jis pra
eitą’savaitę buvo atšauktas Var
šuvon tartis su vyriausybės at
stovais. Pasitarimų detalės nėra 
žinomos, nes pasėdžiai . buvo 
slapti. Vyriausybės delegacijai 
vadovavo premjero, pavaduoto
jas Mieczyslaw Rakowski. Ofi
ciali Lenkijos žinių agentūra 
P AP pranešė, kad posėdžiai bu
vo sėkmingi ir jie bus tęsiami.

Po. posėdžių, kurie tęsėsi visą 
dieną, vienas Solidarumo dele
gatas pareiškė, kad. prieita susi
tarimo išvengti dviejų valandų 
streiko. “Lenkas su lenku visuo
met susitars”, sakė jis ŪPI ko
respondentui. Lech W.alėsa Var
šuvos aerodrome pareiškė ko
respondentams, kad- unija ir Vy
riausybė ankščiau isvengėj kon- 
frontacijes ir rado, būdus paša
linti krizei, jie ras ir dabar.

Buvo numatyta ketvirtadienį 
skelbti 2 valandų streiką ketu
riose šiaurės 'LęnkRpsįp.rovin'ci- 
jose, jei Vyriausvbė\nėųubaus i mo bėnibųT4i^|ų.yės, . . . .
policininku, kovo d.' SįŽnjūšu-*' Izraelį už: t^į^l>į. NiiotaWfk5?gl« iums rankas’ Jei dabąr P^mandos larkrascų cen-

: ’ '•* " truputį-išaiškino;! Jūs nebaigsite tarpusavio kovų, zurds 'įstatymu'ir gali visai., nu-
kad Ifa^buv^tt^praifeū-;—R^ūadienį per radiją pareis- 
zu lefctmrWM^/ ' - ' -- ikė ^ano revo5iuciios vadas,-mų-

Dabar Ją tikimas, la'-Chomeini. Jam nepatiko nuo-
kad IzraelišĄSą'PloKįngai panau- • l^t kartojami užsipuolimai ant 
dojo prancūzu lėktuvus, nenore- dabartinio prezidento Bani Sadr, 
damas užtraukti JAV' -rūsIumo.! bet tuo pačiu metu jis nesutin-

Senatorįų 'Ilomard Hi Baker, (ka su prezidento rodomu sava- 
respublikonų:-vadas, yra įsitiki-1rankiškumu ir nenoru p’ 
nes kad izraėlitaR nuldami Ira— skaitvtis su visais Islamo nuo- lajiauhua, ucv jau ,u<ujai ga-umo, .*7 ..' • i-i i k t-*nę=>> uideuw^piuuami na . v ■ viena vauona Indu reilicnra kar-1 vietas ir paleido bombas. Jeigu
ko dirbtuvę, padarėli nusi-. statai ta gal rr yra pr,ozas., su m jaučius laiko Šventais ir į Izraelis būtų tai,kęs ilgiau, tai

f i (tarp jų ir palaikančiam, kaip tai dare pries kJis me-, j gyventojams Tuo farpu
, prezidento poziciją) buvo įvesta nesiūs. , Opoz.cmės partijos vadas daba/atomas nebuvo susprog

Paswan reikalauja, kad dintas ir neužkrėtė oro.
Izraelio premjeras pridėjo, kad 

ekspedicija j Iraką buvo atlikt?
Į F-4 Kantonais ir F-16 lėktuvais, i , . , v. . . . Tį Šią žinią patvirtino Joniam
premjeras Mudar Badran, infor- 

! muodamas Jordano parlamentą
Jis pranešė, kad lėktuvai skrido 
labai aukštai. Jie įskrido į Jor I 
dano erdve ir nuskrido į Saudi 
Arabijos erdvę.

Amerikos karo vadovybė m a 
nė, kad Izraelis bombardavimu 

10-20 nuošimčių, net neturėju-' naudojo Amerikos karo lėktu- 
siems su šia negerove problemų.

Tuo reikalu buvo tikrinama 
j 600 asmenų automatiškais krau- 
>jo’ spaudimo aparatais.

NETVIRTINA SEN. PERCY 
KANDIDATO

CHICAGO, III. Prez. Rea-! 
gano politinių reikalų patarėjas ■ 
Lyn Nofzinger dalyvavo Illinois 
respublikonų pietuose Palmer; 
House viešbutyje ir buvo pa
grindiniu kalbėtoju. Savo kal
boje jis pareiškė, kad senatorius 
Charles H. Percy parodė anks- j 
tyvą opoziciją prieš Ernest W. ■ 
Lefever, prez. Reagano nomi-! 
nuojamą Žmogaus teisių tarny- j 
bai Valstybės departamente. Le-} 
fever nebuvo patvirtintas. Dabar 
atėjo prez. Reagano eilei Prieš' 
kurį laiką senatorius Percy pra
šė prezidentą skirti Dan K. 
Webb šiaurės Illinojaus proku-j 
roru, bet abejojama, ar bus pa
skirtas, nors sentato’riaus Percy 
santykiai su Baltaisiais Rūmais 
yra geri. ' ■

JAV SMERKIA IRAKO DIRB
TUVĖS SPROGDINIMĄ ’’j

WASHINGTON, D.Č. — Vals
tybės departamentas, manyda
mas, kad Izraelis Amerikos lėk-

Paveiksle matomi bėgančių komunistų nužudyti lietuviai. Okupantas nespėjo suimtųjų išvežti 
tai nužudė ir paliko. Visame krašte lietusiai minės komunistų išžudytus tautiečius.

DAR APIE INDUOS TRAU- 
~ 'KINIO KATASTROfT ~

TEL AVIVAS.—Izraelio prem
jeras Beginąs pirmadienio vaka
rą pareiškė, kad Izraelio karo 
lėktuvai, nuskridę 600 mylių, 
sunaikino šalia' Bagdado stato
mas atomų bombų dirbtuves ir 
visi lėktuvai sėkmingai grįžo į 

Į savo aerodrdmus.
Prieš tris mėnesius Irako pre- 

• zidentas Sadam Hussein viešai 
i pareiškė, kad rugsėjo ar rugpiū- 
j čio mėnesį bus . baigtas atomo 
; bombų statybos darbas, o pir- 
I moji pagaminta atomo bomba 
kris Izraelyje, pranešė Beginąs. 
Izraelio karo vadovybė, turėda
ma galvoje šį Husejino pareiš
kimą, pasiruošė, kad Izraelyje 
nekristų pirmoji atomo bomba.

Izraelis pasirinko sekmadienį, 
kad žūtų galimai mažiau Irako 
civilinių gyventojų. Izraelis ži
nojo, kad atomo bombų dirbtu
ves Irakui statė Prancūzijos in
žinieriai specialistai. Ten buvo 

...nuo lORjki 150 žmonių. Izraelis 
taip pat žinojo, kad sekmadk-

siu unijos. aktyvištusJi^fydgoš- 
člo įriiėstė. .

Tuo tarpu Varšųvojie; posė
džiavo Lenkijos komuriištų’-pat* 
tijos centro komitetas ir svarstę 
padėtį bei atsakymą į Sovietų 
Sąjungos raštą. Rašte pareiškia/ 
mas didelis susirūpinimas įvy
kiais Lenkijoje. Graširiama;Soli
darumo unijai uždarymu ir /kai 
kurių partijc’s bei vyriausybės 
aukštų pareigūnų nubaudimu. 
Rašte kritikuojamas komparti
jos vadas >Stanistaw .Kania ir 
premjeras Wojciech Jaruzelski. 
Jame tvirtinama, kad atėjo lai
kas ne tik taisyti klaidas, bet ir 
panaikinti krizę, kuria naudojasi 
Lenkijos priešai.

Politiniai analizuotojai tvirti
na, kad Sovietai nori sutvarkyti 
Lenkijos reikalus prieš nepa
prastą kompartijos suvažiavimą 
liepos mėnesį ir užtikrinti pra
važiavimą per Lenkiją į Rytų 
Vokietiją. Yra galimybė, kad 
raštas buvd pasiųstas po Lenki
jos bažnytinės vyriausybės įspė
jimo Solidarumo unijai apie pa
vojingą situaciją, paskelbus 
dviejų valandų streiką dėl įvy
kių Bydgoščio mieste. Solidaru 
mas įspėjimą ignoravo.

Valstybės departamento žinio
mis, Lenkijos pasienyje vėl pra
sidėjo didelis Raudonosios ar- 
mijds dalinių judėjimas. ;

PASITARIMAI TARP PREZI
DENTŲ EINA SKLANDŽIAI

WASHINGTON, D.C. — Mek
sikos prezidentas Jose Lopez 
Portillo labai gražiai buvo su
tiktas prie Baltųjų Rūmų-, o vė
liau paprašytas j vidų.

Visą dieną prez. Reaganas- 
praleido su Meksikos preziden
tu. Jiedu, tegu paskubomis, ap
tarė visa eile svarbiu, abi vals
tybes liečiančių klausimų.

Kada viskas buvo atlikta Bal
iuose Rūmuose, tai prezidentas 
Reaganas paprašė Meksikos pre
zidentą nuskristi į David sto
vyklą ir ten šiek tiek atsikvėpti.' 
Ten abu prezidentai sėdo ant- 
arklių ir išjojo į apylinkes švie
žio oro pakvėpuoti.

— Pasitarimai su Meksikos 
prezidentu eina sklandžiai, —• 
trumpai pareiškė prezidentas 
Reaganas.

Reaganas įtikino prezi
dentą Portillo

Pasirodo, kad prez. Reaganas 
įtikino Meksikos prezidentą keis
ti kelias jo turėtas pozicijas. 
Meksikos prezidentas buvo prie
šingas remti dabartinę Salvado
ro vyriausybę, bet kai abu pra
dėjo svarstyti dabar susidariu
sią padėtį, tai priėjo išvados, 
jog vis dėlto geriausia, kad pa
tys Salvado’ro gyventojai nutar
tų, kaip tvarkyti savo reikalus. 
Bet tokio žingsnio gali imtis tik
tai tuo atveju, jeigu neįsimaišo 
užsienio karo jėgos.

Meksikos prezidentas įsitikino, 
kad Reaganas nėra toks griež
tas užsispyrėlis, norįs primesti 
JAV valią. Portillo remia prezi- 

Į dento Reagano politiką, liepian
čia užsieniečiams nesikišti i Sal- i ' --vadoro vidaus reikalus.

j NEW DELHI. — Pirmadienį nia*s prancūzai'nebedirba. Dirb 
I narai ištraukė 215 lavonų iš tūvės galėjo būti visai tuščios, o 
! Bagmati upės, kurion įkrito jeigu buvo žmonių, tai tiktai 
' septyni keleiviniai vagonai. Taipį-Wbtuvės;; sargai. Izraelio karo 
pat rasti 83 keleiviai su gyvybes ’ V3<i&yyM taip viską suplanavo, 
žymėmis. Valdžios pareigūnų Į .Izraelio karo lėktuvai pra 

tildyti "m^zidentą’^ paiSa’n'tį apskaiičavimu, ■ vagonuos^gale- dėjo .leisti pirmąsias bombas 
laikraštį. Kai;prezidentas nusi- ^ūti tarp 1,000 ir 3,0^“ ’/!: ' r‘"fo 
skundė vyriausiam mulai, pasta- - -
rasis tiek pasipiktino, kad pri- kinio mašinistas, šeštadienį, va- 
žadėjo neapykantos kėlėjams - > - _ ,

'rankas kapoti. Ar jis tokiu prie-! bėSių stovinčią karve ir staiga į dirbtuvės padangę, kad nepnar- 
moniu imsis, tuo tarpu dar ne-' sustabdė traukinį, o smarkus vė ) ‘etų jokie Irako lėktuvą!, o k,t: 

pilnai Į aišku? Kas nors'turės suvaldvti jas nupūtė 7. vagonus į. upę, ant lėktuvai kiek nusileido pne 
fanatikus,'bet jau dabar galima Wių palikdamas tik- garyežį ir dumtuvių,, pasirinko nurodytas

NETIESIOGIAI KALTINO PREZIDENTĄ BANI-SADR
tuvais^boirihardavęs Irąlcė ato-įe—< ; •-v- Teheranas, Iranas. — įsą-. .Prezidento Bani .Sadr priešai

• 3,000 kelei-S 5-tų>v.ąandą 37 minutes pavaka- 
vių. Katastrofa įvyko, kai trau- ri- .Dirbtuvės pastatytos 60 my
kimo mašinistas, šeštadienį, va- lių.atštumoje nuo’ Bagdado. Vie- 
žiuodamas per tiltą, pamatė ant ;n’ Izraelio lėktuvai saugojo visą

kaltima. Senatorius mano, kad kurios pasėkoje šešiems laikraš-! glaudžiai veikia su 
v . 1 y. ' . w .,

Izraelis neturėjo bombarduoti' ciams l
Irako dirbtuvės. i? J

Atstovas Clėment Zablocki,1 griežtesnė cenzūra.
patyręs apie tc’kį Izraelio puo- j Chomeini yra pasiryžęs suimti
Įima, pasmerkė tokią, politiką, visus provokacinius kalbėtojus, 
nes ji neveda prie taikos. į kurie per radiją sako erzinan- 

____į---- ! čias kalbas ir sėja nerimą ira-

SUSTABDĖ BRIKELIŲ GAMY-'premjerė Indira Gandhi alsista- 
BOS FABRIKO STATYBĄ į lydintų dėl neapsaugojimo’ vai-

I džios gele-žinkelio nuo katastro- 
Inland Steel bendrovė sus!ab- fos Ištraukti lavonai bus sude-J 

dė bedūmių brikečių gamybos ginti ant upės kranto. I
i neramumų. Jis pripažįsta, kad ! dirbtuvių statybas Indianoje.
•Į iraniečių tarpusavio kova yra . Buvo žadėta bendrovei 16 mili-J

— Teherane prie prez. Bani pati didžiausioji Irano nelaimė. ■ jonų dolerių federalinės para-; 
Sadr laikraščio pastato buvo de- Chomeini paprastai neklausyda- mos, bet ši administracija para-, 
monstracijos: Vieni reikalavo vo. Teherano radijo pranešimų. m» ""1 lomi univere.ielo tvr.nėtojai aa-
Uždaryti, d kiti gynė. Buvo pa- bet ,,s rengus, ateityje tų da-,P 1000 ų ;vo sludijoje lvirtina. kad kalbė. 
leista daug šūvių. . - ryU ir stumti visus kurstytojus, kerių per d,erų. .. ,

— Antradienį, aukso uncija niečių tarpe. Jis nenori daugiau j
PLANUOJA INVESTUOTI

ZIMBABVĖJE

kainavo $470.
KALBĖJIMAS DIDINA 
KRAUJO SPAUDIMĄ

BALTIMORE (AP). — Mary-

MX#?'*

-4 Keleivinis 'lėktuvas buvę priverstas nusileisti ant plento.

KALENDORELIS

Birželio 10: Margarita, Vingė, 
Miklė, Kantminas.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:25.
Oras šiltas, gali palyti, ,

pareigū- 
didesniu 
tartis su 

dėl in-

— Daniel Ellsherg, nuvykęs į 
Japoniją, įtikinėja japonus, kad 
JAV, neturėdamos teisės, vežė 
atomą j Japoniją.

vus, bet paaiškėjo, jog tai būta 
pranoūzų Mirage karo lėktuvų 
Kili lėktuvai tik sekė ekspedici 
ją. Tai pareiškė ne tik premje 
ras Begin, bet ir Jordano karo 
vadovybė.

Taip pat nustatyta, kad izrae 
litai lakūnai bombardavo Osira- 
ko‘ dirbtuves, esančias į rytus 
nuo Bagdado. Irako erdvės sar
gai nepastebėjo atskrendančių 
Izraelio lėktuvų. Nustatyta, kad

SALISBURY, Zimbabwe (AP).
— Zimbabvėje lankosi Joseph 
Fisher, privačių investuotojų už
sieniuose korporacijos

| nas. Jis turi keleto 
bendrovių įgaliojimus 
Zimbabvės vyriausybe 
vestavimų.

Numatoma, kad JAV bendro
vės ten gamins žemės ūkio įran
kius, industrijos ir namų apy
vokos daiktus, taip pat rinkoje 
pageidaujamus dalykus.

— Chicagos Policijos centrą 
siūlo pavadinti nužudyto polici
jos vado pavaduotojo James jie skrido Jordano ir Saudi Ara- 
Riordan vardu

— Iranas patenkintas, kad Iz
raelis išgriovė Irako atomo bam
bos dirbtuvę.

—Izraelis pastatė atomo bom
bų dirbtuves kalno gilumof. Vad 

'niekas negalėtų jų bombarduoti.

bijos erdve, bet jie skrido; labai 
aukštai. Irako erdvės sargai pa
stebėjo, kad jų erdvėje buvo 
svetimi lėktuvai, bet Irako inst
rumentai pavakare atsiradusių 
lėktuvu nelokalizavo, radaro 
lentose jų nerodė.

Prancūziški Mirage lėktuvai 
gali skristi tiktai 900 mylių. La-

kūnai išgriovė visas Osirako 
dirbtuves, iškilo ir sėkmingai 
grįžo. Išskridus iš Irako erdvės, 
Mirage gavo iš kitų lėktuvų pa
pildomų degalų ir visi grįžo’ į sa
vo bazes.

Beginąs yra tikras, kad jo va
dovaujama partija laimės rinki
mus, nes Izraelio gyventojai pa
tenkinti Irako atomo d rbtuvių 
išgriovimu.

Tuo tarpu visame pasaulyje 
politiniai komentatoriai įvairiai 
supranta ir vertina šiuos Izrae
lio veiksmus ir aiškina apie juo
se panaudotus lėktuvus.



e Sako, sunkiausią dalią Die 
vas uždėjo kandžiai o — vasa
ry ji priversta ąpaleisii 
njųose, žąsiną — maudymosi kos 
tiune. i

?:a istoriją Džekas Dentonas 
papasakojo smuklėje:

— Vienas karalius — nebe
prisimenu. kuo ji.> vardu, — tū
lėje patarėją išminčių, ku
ro pat'arirr?;s jis visada pasinau 
bodavo. Sugalvojo kartą kara
lius vykti į medžioklę. Kai vis
kas jau buvo paruošta ir kara
lių apsupo jo svita, jis įsakė pa
šaukti savo patarėją ir paklausė 
jo, ar šiandien nelis. Išminčius 
užtikrino savo valdovą, kad lie
taus nebus, ir linksmas raitelių 
būrys išvyko į medžioklę-

Kelyje jie sutiko valstietį, jo
jantį ant asilo. Jis patarė raite
liams grįžti atgal, nes greit pra
dėsią lyti. Karalius ir dvariškiai 
paniekinančiai nusijuokė iš “asi
liško jojiko” ir patraukė toliau. 
Tačiau nespėjo nujoti ir keletos 
mylių, kai jiems tako apgailes
tauti, jog neklausė teisingo pata 
rimo: staigiai prapliupusi liūtis 
permerkė juos iki paskutinio siū 
lo.

• Praeitu tik tam anodo ne-'
pakeičiama, kas dar nėra rašęs 
savo prisiminimų. Į

• Šias magaryčias užbaikime 
ketureiliu, atspausdintu kadaise i

smarkiai išplūdo savo patarėją . leisto ir redaguoto M. Capkaus- 
ir liepė jam išsinešdinti kur akys 
veda, kur kojos neša, o valstietį, 
perspėjusį apie lietų, įsakė pa
kviesti pas jį.

— Pasakyk man, — kreipėsi 
į jį karalius. — kaip tu sužino
jai, kad lis?

— Mano asilas man pašnibždė- 
jo, — atsakė valstietis.

— Kaip jis tai galėjo pada,- 
ryti?

— Jis pastatė ausis, jūsų di
denybe. o tai visuomet prieš 
lietų.

Karalius apdovanojo valstie
ti, o savo dvariškiams įsakė pa
sodinti asilą į patarėjo — išmin
čiaus vietą.

— Ir štai čia, — pridūrė Dže
kas. — karalius ffadarė didelę 
klaidą.

— kodėl?
— Nagi todėl, kad nuo to lai

ko kiekvienas asilas nori užimti 
kokąi nors vietą “Vėpla'

Grįžęs iš medžioklės, karalius

ko humoro žurnale ““Vėpla”.
Du žmonė> žiūrėjo Kai mėnu

lis leidos. Vienas matė liūdną, 
Kitas — linksmą veidą.

Siga Pašilyte

YRA REIKALINGESNIŲ 
DALYKŲ

— Na, kaip tau patinka tavo 
naujoji sesytė? — klausia mo-j 
kytojas Jurgiuką.

— Nieko, pone mokytojau, —| 
atsako Jurgiukas. O susigalvo-į 
jęs dar prideda: — Bet man ro-1 
dos, kad mes galėjome įsigyti 
dar daug reikalingesnių dalykų.

* * ♦.
I

ABU SUSTOJA

Keleivis konduktoriui:
' — Per kurį galą aš turėsiu 

išlipt,! iš vagono, kai jis sustos?
Konduktorius:
— Vis tiek per kurį; kaj susto

ja tas vagonas, -tai sustoja abu jo 
galai. ! J?u-

MMBaaa

SATYROS Magaryčios
Kaip kumelaitė bėra 
Tu žiovauji tarp smilgų. 
Kad nuobodu ir ilgu.

Aš puikiai suprantu.
Panelė Felicija,
Kad čia kalta ne tu. 
Bet tavo ambicija.

-r &
Vienas bėga, pluša, skuba. 
Kits apgaules mąsto 
Ir greičiau įgyja stubą. 
Iš plytų ar rastų.

❖ * *
Mėgsti visada alutį.
Mėgsti nusidėt truputį, 
Viską slapta darai tu. 
Kad žmona nepajustų. suk-

— Sveikas, Maiki. Vanagūnas, šoliūnas, A. Rugy-
— Labas, tėve. Kur buvai pra- tė, dr. K. Šidlauskas ir daug kitų. . 

eitą, sekmadienį? Tavęs, ieško- Jubiliatui įteikta agusių dovanų
ir gėlių. Dail. Jonas Tričys spe- j:

— Ogi buvau kan. Vaclovo cialiai įrėmino jo sukurtą kuni- 
Zakar ausko 50. metų kunigystės 
'sukaktuviniame bankete, para-

Ligoninėje buvo klinika, kur* jjjj^ saiėje. Matytum, koks puir pasakė turiningą padėkos kal- 
atvykę pacientai galėjo, gauti! banketas, daug garbingų 
nemokamą daktaro apžiūrėjimą. svečiU) sukaktuvininko gerbėjų

* * *
NEMOKAMAS GYDYMAS gui simbolinę heraldiką. Kanau

ninkas Vaclovas Zakarauskas

bą, pabrėždamas musų tautinį 
solidarumą ir pastangas kovoje)

ir vaistus. Daugelis senųjų žmo ^uvo Svečių tarpe daug kuni- • dėl tautinio išlikimo ir viltį, kad) 
nių, neturinčių kas, daugiau, veik i ' - ■ .
ti, čia ateidavo daktarui savo ne-1: 
galavimus išpasakoti. Buvo, vie- į 
na moterėlė, kuri ateidavo kiek, 
viena diena. Jai nieko netrūko, ■visų gerbiamas kunigas, tėve, 
bet mandagusis daktaras su šyp 
sena i
jimų. Vieną dieną ji neatvyko j 
ir kai sekančią dieną vėl pasi
rodė, daktaras juokaudamas pas 
tebėjo: “Kur gi buvote vakar? 
Mes tikrai buvome jūsų pasige-

gų, profesionalų, eilinių žmonių, Lietuva vėl bus laisva, 
tokių, kaip ir aš.

; — Kan. V. Zakarauskas yra

Kodėl tautietis neramus?
Kodėl jis nusiminęs?
Pradėjo, mat. statyt namus 
Su tuše.a pinigine.

Mano draugas taupyt moka. 
Kada stato jis namuką, 
Valgo tik sausus burokus 
Ir sudžiūvo jau kaip mūka. 

* * *
Prie altoriaus vyksta šliūbas: 
Merga sveika, vyras šluba.-. 
Vyras senas, merga jauna. 
Prie altoriaus žiedus mauna. 
Rudas alus- Baltos putos. 
Ištaršytas, kalakutas. 
Keikų bliūdai priterlioti. 
Ryja vyrai neraliuoti. 
Baigėsi vestuvių vaišės. 
Abu gėlėm apsikaišę, 
Hanimunan drauge vyksta. 
Bet kelionė: susipyksta, 
žmona prašo pirkti minką. 
Vyras pirkti nesutinka. 
Žmona keikia toki grvba. C O V
Viską užbaigia skyrybos.

(Iš M. Čapkausko knygos 1 arkliukas, ant 
“Nerimtas Popuri”) j frontininkai.

© Mergaitė, kuriai ima 
tis galva, ieško vyro peties at
siremti. Kai jo petimi pasiremia, 
ima suktis galva vyrui.

e Sūnus, kuris išeidamas ar 
pareidamas, trenkia durimis, 
motinai neturėtų sudaryti rū
pesčio. Motinos rūpestis pra
sidės tada, kai sūnus ims da
rinėti duris tyliai.

Ar žinai, kad:
— Atila buvo vedęs savo duk

terį Escą;
— Citrina turi daugiau cuk 

raus, negu braškė;
— Lokys į pakalnę eina visada 

atbulas;
— Miegodamas arklys prave

ria akis dukart per minutę;
— Žydams draudžiama par

duoti sinagogą, jeigu joje bus 
įrengta pirtis;

— Pirmas Dievo kūrinys bu- 
Į vo šviesa. Saulę sukūrė tik ket

virtą dieną.
e Lietuvių Bendruomenė yra 

kurio jodinėja

PODAGRA IR VORAS
A

Pragaras žmonėms vorą su podagra padovanc jo. 
Tą gandą Lafontenas po pasaulį išnešiojo.
Aš nebandysiu svarstyti ir spėliot, 
Kiek čia teisybės ir kiek norėta pameluot. 
Be to jam, atrodo, neturim nusidėti, 
Nes užmerktomis akimis jam galim patikėti. 
Todėl neabejokim, kad tas poetas buvo doras 
Ir kad tikrai pragaro pagimdyti podagra ir voras. 
Kai jie išaugo ir laikas jau atėjo 
Įtaisyt juos į vietas, kur jie norėjo 
(Geram tėvui dideli vaikai — našta, 
Kol jiems pragyvent vieta nesurasta), 
Tai išleisdamas į pasaulį pakenkti mums, 
Tėvas pasakė: “Aš linkiu gero jums;
Keliaukit, žemę padalinkit
Ir kiekvienas sau vietą išsirinkit
Aš viltį didelę turiu
Ir pasitikėti jumis tikrai galiu, 
Kad mano garbę palaikysit 
Ir žmones gerokai pakankinsit. 
Nuo šios dienos į ateitį žiūrėkit 
Ir dirbti netingėkit.
Ar matot puošnius šiuos rūmus,
0 ten toliau lūšnas vargingas pro tuos krūmus ? 
Vienur erdvė, grožis, turtingumas, 
0 kitur vargas, skurdas ir ankštumas”.

— “Man lūšnų nereikia”, voras šaukia.
— “0 rūmai manęs visai netraukia”, 

Podagra, sako, “lai ten kraustos mano brolis. 
Kaime, toliau nuo vaistinių gyvent man noris. 
Mieste daktarai pradės mane vaikyti
Iš kiekvieno turtingo namo, arba naikinti”. 
Taip pasakę brolis ir sesuo tuoj iškeliavo. 
Gražiausiuos rūmuos voras savo valdą atmatavo.

. Virš puošnių spintų, pagražintų gėlėm margom, 
Su paauksuotom atbrailom, 
Jis voratinklius išaudė
Ir musių iki sotumo prisigaudę. .
Bet rytą, kai tarnas darbą baigt ketinp^-i^ j 
Tik brūkšt su šluota ir voratinklius sunaikino J 
Tai šen, tai ten mūs vorą nuolat varo, 
Ir kur tik tinklo jis nedaro,
Jo darbą šluota kartu su juo nuvalo.
Jis vargui nemato galo.
Apviltas voras miestą tuoj apleidžia 
Ir pamatyti seserį jis geidžia. .

— “Tur būt”, jis mano, “ji gyvena ištaigingai”. •
Atėjo. 0 ji gyvena labai vargingai, 
Nelaimingesnė net už vorą. - ‘
Kaimietis su ja šieną piauna, taiso tvorą, 
Malkas kerta ir vandenį nešioja.
Kaimiečiai nuo seniai galvoja, 
Kad kuo daugiau podagrą tu kankinsi, 
Tuo greičiau nuo jos atsikratysi.
Sesutė broliui skundžias tuo, 
Kad kaime gyvena ji kaip šuo. ,• 
0 voras, tą išgirdęs, mano:

— “Man tiks geriau ši pirkia tavo”.
Voras nedelsiant vietą sukeitė su seserim, 
Smuko jis į pirkią ir nubėgęs tuoj grindim 

"Nei šepečio, nei šluotos nebijodams,
Užuodė kampus, lubas ir sienas nesustodams. 
0 podagra į miestą iškeliavo 
(Kaimo gyvenimo jinai neapgailestavo) 
Ir į sostinės puošnius namus atvyko. 
Žilam didikui įlįst į koją jai pavyko.
Pas senį jai didžiausias rojus;
Ji neapleidžia jo šiltai apklotos kojos. 
Nuo to laiko brolis su seserim nesusitiko, 
Nes kiekviens prie savo reikalų paliko. 
Abu tvarkęs kaip išmano.
Voras skurdžių kaimiečių lūšnose gyveno, 
Podagra gi laikės pas turtuolius, kurie paseno.

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

— Dėkui, tėve. Dabar jau-į 
čiuosi, tarytum pats ten buvęs, j

— Programai baigiantis, buvo J 
sugiedotas Lietuvos himnas, j 
Programa truko kone penkias}.

mą. Vyskupas V. Brizgys sukai-į valandas, bet laikas prabėgo ne
bėjo invokaciją, sugiedojom ju
biliatui “Ilgiausių metų”. Po to 
sekė labai geri pietūs, dar ir 
šampano išgėrėme už kanau
ninko sveikatą, kaip sakoma — 
“tostą”.’ k

— Ar tu, tėve, buvai paten
kintas?

— Ir dar kaip! Gaila, kad tu 
nebuvai bankete. Ir. tu būtum pa
tenkintas.

— Norėjau ir aš dalyvauti, bet 
.nieko nežinojau. f 
Draugu ir Margučiu, bet mari
jonus, matyt, buvo velnias ap
sėdęs — apie kan. Zakarauską 
liepė nieko nerašyti. Drauge ne
buvo nė žodžio. Tikrai — nė žo
džio. O Margučio pranešėjui lie
tuvis buvo ištinęs. Pats Kaunas 
buvo atvažiavęs, bet vaistų ne
nustatė. Buvo išrašęs — bet ne- 

! padėjo. Suksiu pas Šmulkštį, tas 
į vis dėlto paminėjo, o velnių ap-

. . v r . I sėsta Drauga tai mesiu... O vė- tarr šoferis J.. c,v. ... ...’ f bau, kai susigaudžiau, tai bilie- 
. . Į tai jau buvo išparduoti. Paši

lau ]i sake I . . x • l t • - r’ ėmiau Naujienas, ten taip ir bu
vo' parašyta, žinojau, kad jos 
rašė teisybę, tai ir nėjau ,

— Ir man buvo nelengva bi~ 
Iž ką mane išmėtėte iš lietą gauti, bet p. Bagdžius dar 

darbo: juk nieko nepadariau, surado vietelę ir mums, Maiki.
— Papasakok, kaip praėjo 

kan. Zakarausko minėjimas? 
, — Jau sakiau, kaip buvo. Bu
vo daug gerų kalbėtojų ir svei
kintojų. Klebonas Zakarauskas 
visiems dalyviams, padarė gerą

j įspūdį savo iškalba bei humoru, 
j greita orientacija, kaip geras 
j banketo pirmininkas. Buvo la- 
; bai graži meninį dalis. Julita 
Burgess padainavo dvi dainas,

; Alvydai Eihdytei- akompanuok 
: jant. Kitas dvi dainai sudainavo 
[ ponios Aldona Unfterienė ir Da
na VaraiieckicnėB Al Kilulytgi 
akompanuojant IH kuo. Igpas

. Urbonas ii Gar> In<L. pasakė 
kuklią, jauti ią kąlbą. Norėjau, 
kad jis ilgiau kalbėtų.

— O kas toliai^
— Visko negaliu atsiminiu 

Maiki. o užsirašyti nesuspėįąiji 
Buvo daug sveikinimų žodžiu ir 
raštu. Užaūašiau. tiek, kiek su
spėjau. Sveikminip kalba* pasa-

— Taip. Klebonas kun. Anta-
išklausydavo jos pasako-'- nas Zakarauskas atidarė, minėj i-

“Pasakysiu jums tikrą tiesą”, 
atsakė ji- “Vakar buvau apsir
gusi”.

Nematomas daiktas

Pakelyje vienas automobilis
tas keitė ratą. Pravažiuojantis 
kitas sustojo ir paklausė:

— Prakiuro padanga ?
— Pataikiau anl bulelio...
— Negalėjai pastebėti?
— Kaip pastebėsi, jei žmogus 

butelį nešėsi kišenėje.

jučiomis. Kalbos buvo trumpos 
ir vietoje. Man susidarė įspūdis, 
'kad šios iškilmės priminė Lie- j 
tuvoje buvusius atlaidus, ne-Į 
įprastiną šventę. Dabar tenai] 
žmonės pergyvena tam tikrą 
baimę, bijo eiti į bažnyčią. O ką 
tai reiškia? Reiškia, jog žmo
gaus sąžinė negali viešai prasi
tarti. Baimė ir dvasinis skurdas 
nieko' gero neduoda.

— Taip, tėve, kan. V. Zaka
ro

NE JAM SAKĖ

Sustok. sušuko panelė, 
važiuodama laksi su jaunu vai
kiu u.

— Sustojau, -- 
primynęs stabdi.

— Važiuok, ne
— įsiterpė jaunu*

Pasitikėjau jįjeiįs patriotas. Sav
pamoksluose dažnai pabrėžtai, 
mūsų tautos reikalus, jis seka! 
ir politinį gyvenimą. Sveikinu j 
ir aš mieląjį jubiliatą, linkėda
mas jam sulaukti dar daug,, 
daug metu kunigvstės ir tauti- /I nio darbo baruose.

— 0 kur susitiksime kitą sek-
■ madienį, Maiki ?

— Gal būt Marquette Parke, 
prie ančių salikės.

— Gerai, aš ten būsiu. Lik 
sveikas.

IT’S AMAZING!
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Adomaiti^ H. Mjkužiūtė, Nau
jienų redaktorių*. Gudelis; 
dr. K. Bobelis,, pat* popiežius Jo
nas Paulius. kardinplaSu Cod>;-r 
telegramomis; M. Rudienė, p. 
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ĮKYRĖJO taip po svietą

Įkyrėjo taip po svietą (
Klaidžiot, kaip vėlė be vietos.1 
O, kad radus tokią vietą. 
Iš kur matos visas svietas! 
Rūkas, dulkės, purvas, sniegas— 
Ir daugiau aplinkui nieko.
Šauk — vistiek negirdi niekas... f 

I Triūsk—vistiek pastips ant snie' 
g*
Kaip pašautas senas vilkas. 
Išsitiesi kur ant tilto — 
Sudundės iš lėto tiltas, 

•Ir žemyn nuleis kaip vilką... 
Ech, galvoje vienas švinas. 
Dvasią troškulys džiovina- 
Kad taip šviną sudžiovinus, į 
.Spindulys kad skjlt iš švino... j 
Dar toliau nors žingsnį vieną. 

•Dar nors pusę

į Tu ant svieto

mėnesienos, 
mėnesienoj 
vienui vienas,..

Kazys Binkis

PAVYDI. DAKTARIENĖ

— čia kalbą. Sofia Lorelę 
l?raėvčitm^ kati daktaras tuč 

i tuojau pas mane. Almu 
"šuniukas labai sunegalavo^

Momenta* tu, vę.
terinarųo^ ugdytojo. žmona ai*

Į&akĄ
— Gfųla^ bpt mjyio. vyras gy

do išimtinai tik kales. | — Naujienos, Clucago 8, Iii., Wednesday, June 1(1, LSįįlj



Ką kiti rašo
ŠVIETIMUI - PAGRINDINES LĖŠAS' 

IR GERIAUSIAS JĖGAS
(Pedagogo A. Rinkūno kalba lituanistinių kursų išleistuvėse)

.Baigėme septintuosius kursų lams. Jiems gavome po $100 iš 
mokslo metus, šiais metais dir- KLB Toronto apylinkės valdy- j 
tome- panašiai, kaip ir pernai: bos ir 
tie patys mokytojai dėstė tuos 
pačius dalykus, o ir mokinių 
skaičius buvo maždaug toks pat. 
Tksliau sakant, gimnazijos už
skaitų klasėse lietuvių kalbą ir 
literatūrą dėstė mokyt. A. Rin
ktinas, kuris kartu buvo kursų 
vedėjas ir XI klasės auklėtojas. 
Lietuvos istoriją, geografiją ir 
lietuviškąjį visuomenės moks
lą dėstė mokyt. G. Paulionienė, 
kuri kartu buvo ir XII-XIII kla
sės auklėtoja. Lietuviškai ne
mokančių klasei vadovavo mo
kyt Vida Dailydienė. Mokinių 
turėjome: XIII klasėj — 13, 
XII — 14, XI — 12, lietuviškai 
nemokančių klasėj — 14, iš vi
so 53.

Šiandien išleidžiamos

iš Prisikėlimo banko. 
Ačiū.

Žvelgiant į ateitį, perskepty 
vos nelinksmos. Toronto švieti
mo valdybos yra nustatytas žiau ‘ 
riai didelis mokestis už mokslą, Į 
būtent, $320 . į metus studen 
tams, negyvenantiems metropo
liniame Toronte. Tai nukirto 
mums ne tik Hamiltono bei kitų 5 i 
apylinkių, bet ir kaimyninės | 
Mississaugos studentus. Iki šiol 
turėjome jų 5. Už 4 sumokėjo 
KLB švietimo komisija, o už 
vieną — “Paramos” bankas ir! 
Toronto Lietuvių Namai. Atro-j 
do, kad sekantiems metams to
limesnių vietovių studentų nc- 

į beturėsime, ir reikės remtis [ 
XIII vien Toronto Maironio mokyk- j 

klasės tikrai apgailestaujame. ’ la, kuri šiemet išleidžia perpus; 
Dauguma jų buvo su mumis tre mažesnį skaičių, būtent, 18. Ru-! 
jus metus. Jų amžiuje tai ilgas 
laiko tarpas, per kurį jos ir jie 
iš buvusių vaikų tapo mergino
mis ir vyrais su nusistatymais 
ne tik lietuvybės, bet ir bendro 
idealizmo bei moralumo atžvil
giais. Išleidžiame juos į gyveni
mą su * gražiomis lietuviškomis 
viltimis.
į šią proga- norisi; atskirai' pa
mpinėti ‘ trejetuką iš Hamiltono 
į- Pleinytę, Gedrimaitę, Trum- 
žieką, kurie ištisus trejus me
tus, nežiūrint kartais blogų 
Žiemos kelių, kiekvieną antra
dienį važinėdavo 40. mylių į To
rontą. ‘
- Į išleidžiamųjų klasę gražiai 
derinosi tame pačiame kamba
ryje dirbusi XII-ji klasė. Vie
nuoliktokai mokslo metų pra
džioje^ kurį laiką tebesijautė 
pradžios mokyklos vaikais, ir 
klasės-;-ąukjėtojųi .teko kiek, pa
vargti uždedant šiems jauniems 
arkliukams, kurių klasėje buvo 
dauguma, šiokį tokį apynasrį. 
Šiuo metu mes tąja klase esame 
jau visai patenkinti. .
| Lietuviškai nekalbančių kla- 
ęės mokytoja ir vėl i turėjo 
spręsti. sunkų uždavinį, kaip 
jiems visiems pritaikyti vieną 
kursą, nes kiekvienas jų buvo 
kitokio kalbos lygio. Dalis atė
jo manydami, kad vien savo bu
vimu jie išmoks lietuviškai’ kal
bėti. Deja, kalbos mokymasis 
reikalauja darbo, tad tie, kurie 
darbo bijojo, išstojo nesulaukę 
metų galo.
-V Mūsų kursai yra globojami 
Toronto švietimo vadybos, ta
čiau kartais prireikia vieno ki
to dolerio einamiesiems reika-.

denį pradėti naujai 11-tai kla-Į 
sei mums reikės 15 mokinių. 
Abejoju, ar toks skaičius susi
darys. Taigi, sekantiems mokslo 

: metams greičiausaiai ir liksime 
; tik su viena užskaitų klase — 
kombinuota XII ir XIII.

Lietuviškai nekalbančiu kla-l 
j 

sė niekad nebuvo didelė. Norint 
ją* išlaikyti, teko jos mokinių 
skaičių kombinuoti su užskaitų 
klasėmis, kurios -buvo didelės. 
Užskaitų klasėms sumažėjus, 
greičiausiai nuo rudens ir lietu
viškai nemokančių klaės nebe-Į 
teks atidaryti, juoba, kad turi-1 
nie sunkumų surasti ir tai kla-Į 
sei mokytoją. i

Viską sudėjus, atrodo, kad 
sekantį pavasarį teks tą visą lie-j 
tuvišką židinį uždaryti. }
. Žinoma, galima dar -būtų ban
dyti padėtį gelbėti. Toronte dar 
yra daug gimnazistų, kurie ga
lėtų eiti į kursus, yra; ir mišrių 
šeimų, kurių nelietuviškosios 
pusės galėtų lietuvių kalbos pa 1 
simokyti. Bet kas juos surinks? 
Jau daug metų, nuo pat a. a. 
mokyktojos Izabelės Matusevi
čiūtės laikų, KLB Toronto apy- * 
linkėję nebeveikia švietimo Į 
skyrius, o kursai neturi nė tė
vu komiteto. Mokiniu telkimas 
sudarytų mums, dviems moky
tojams, nepakeliamą naštą.

Kanadoje, sekant JAV-bes, 
jau atsirado daug veiksnių ir 
daug politikų, -kurie patraukia 
į save dėmesį, užtemdydami pa
grindinį Bendruomenės uždavi
nį išlaikyti lietuvybę išeivi
joje. Atėjo laikas švietimu, žy
miai daugiau visiems susirūpin
ti. Reiktų peržiūrėti mūsų veik*:

T

airniM

Kaina $8.404 puslapių. Persiuntimas SI.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 606081
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D. KUHLMAN, B.S., RcgUtruotai vaLstinlnka*

TeL 476-2206

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ 

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 TeL 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS -SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71et St, Chicago, EL

« lŪFFSTINGAl IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS RZTCMKNYS

Atdara šiokiadieniais nno

ANOKIUS MIRONAS

Buckingham© fontanas Chicagoįe

(Pirmąją Kanados Pensininkų klubo premiją laimėjęs kūrinys)

Juodu suartėjo ne kaip du Ti-; išvardindamas.Įvairiausiais niu- 
tanai, ne kaip lygus su lygiu, bet ansais — draugelis, draugutis, 
kaip du visiškai skirtingi poliai, drauguž s, draUgiukas, draugai- 
Lyg minusas su pliusu, lyg pie( tis — tai paniurę anglosaksai ty
lūs su šiaure. Tačiau jų tarpe 
daug bendra: abu lietuviai, abu 
gyvena toje pačioje miesto daly
je, abu kūrėjai, nors vienas ra-- 
šė tik eilėmis, o antrasis tik pro* 
za; abu vedę,-abu namų savinin-’ 
kai, abu pensijon išėję.

Beletristas Kazys Draugužis 
nekeitė nei pavardės, nei vardo, 
nors kanadiečiams keblu jo. pa
vardę ištarti. Kiti jį vadino Ca
sey, bet jis taip šaukiamas ne-,, 
atsiliepdavo. Tada bendradarbiai 
atsimindavo jo lietuvišką vardą, 
nepripažindami tik ilgosios “y”. 
Būdamas griežtas prozininkas, 
realistas, jis kietai laikėsi raiT 
dės, ypatingai savo pavardėje. 
Kanadiečiams nekartą aiškinda
vo lietuvių kalbos ypatumus, ku 
rių anglų kalba neturi, duoda
mas pavyzdžiu — savo paties pa
vardę, kaip sudaromi mažybi
niai ir maloniniai vardai, daikta
vardžiai. Kai parodė savo pavar
dės kilimą iš žodžio “draugas”, 

los pirmumo kategorijas, iškel
ti švietimą į pirmą vietą, - skirti 
jam pagrindines lėšas ir pajė
giausius asmenis. Juk jeigu ne-' 
išmokysime priaugančios kar
tos lietuviškai skaityti ir rašyti, 
pakirsime pagrindinę šaką, ant 
kurios laikosi mūsų išeivijos 
lietuvybė.

(Iš “Tėviškės žiburių”)

Įėjo. Jis suprato juos, pajutus 
savosios kalbos sausumą...

Kazys Draugužis kelioliką me 
tų dirbo elektros reikmenų ga- 

! mybos fabrike, pakilęs jame iki 
poskyrio vyresniojo pareigų. 
Vaikų su žmona neturėjo, taigi, 
ilgainiui iš sutaupą įsigijo visiš
kai naują namą. Su visais: įma
nomais patogumais, net su elek
troninių telefonu iš kambario 

1 į kambarį, o išėjęs pensijon .ja
me pasiliko gyventi.

Daug kas pavydėjo Draugu
žiams jų puikaus namo- O jis 
tikrai įmantrus. Nežinomojo ar
chitekto pastatytas ant nuolai
daus šlaito, išėjimą turėjo iš gat 
vės per dailų tiltelį, tiesiai į;an- 

.trąjį. aukštą. Čia koridorius.su 
durimis virtuvėn, o tiesiai atvira 
anga svečių kambarin. Dešinėje 
laiptai į apatinį aukštą, kur kam 
bariai sujungti vėl nedideliu ko
ridorėliu. Čionai visos jo kny
gos patogiai įsitaisiusios lentyno
se. Didelis rašomasis stalas, sto
ru stiklu apdengtas, patogus 
fotelis, net nedidelė sofa prie šie 
.nos< Stiklinėse duryse matomas 
žmonos Anelės puikiai prižiūri- 
mias sodas su gėlynu. Mūrinė 
tvora slėpė sklydp grožį nuo 
smalsių kaimynų akių.

Pats’/'Kazys, senojoje tėvynėje 
nespėjus pabaigti humanitarinių 
mokslų, kažkaip gyvenime visur

MflNflJ.
rt

.povuos
LAURIHAVICHIS'

Sudarytas Varno paminklo komitetas
vusių organizacijų atstovus.

Tuoj po a.a. prof. Varno mir
ties, pradininkų buvo atidaryta 
Midland Savings sąskaita Nr. 
33131-1, pavadinta “Varnas Me-

Susirinkus gausiam organiza
cijų ir visuomenės atstovų bū
riui, 1981 m. balandžio mėn. 4 d. 
sudarytas a.a. prof. Adomo’ Var
no paniniklui pastatyti komite- —— ., t---------— ---------- —

[ tas. Jo vadovybėn išrinkti:, Do- I mortal Fund”, šiuo metu sąskai
toje yra $1,5(59. Ruošiami aukų 
lapai, kurių paskleidimas ir 
apyskaitos bus iždininko St. Va- 
nagūno žinioje. Jo' adresas yra: 
6454 S. Washtenaw Ave., Chi-

dailės patriarchui prof. Adoniui 
Varnui tinkamą paminklą.

D. A.

Teodoras Blinstrubas, ALTo 
vicepirmininkas — I vicepirmi
ninku, Dome Petrutvtė, Varnų 
globėja — II vicepirmininke, 
Stasys Vanagūnas, Pensininku į eago, 1L 60629. Tel. 434-8063.
draugijos pirmininkas — iždi- j TlkimasV’kad visuomenė pa- 
ninku ir Alicija Rūgytė, Liet. Is- rems komiteto pastangas pasta- 
torikų draugijos pirmininkė — j tyti Nepriklausomos Lietuvos 
sekretc’re.

Paminklo projekto komisijom 
išrinkti dailininkai: Mikas Šilei
kis — pirmininku, nariais Bar
bora Morkūnienė, Jonas Tričys 
ir architektas Albertas Kerelis, 
Inžinierių ir Architektų .Sąjun
gos atstovas.

Visi susirinkimo dalyviai suti
ko būti šio komiteto nariais. Be 
to, vadovybė Įgaliota Į komitetą 
priimti ir susirinkime nedalyva- 

vis vėluodavo. Jis pats apie sa
ve vis sakydavo:

— Štai, meilę vėlai atradau... 
Anelę pavėluotai sutikau. . . Li
kimas taip lėmė. Kodėl mudu 
negalė;ova susitikti dar- Lietu
voje? Gerą darbą taip pat vėlai 
gavau —dėlto -nespėjau pakan
kamai susitaupyti-. - Bet vis dėl 
to. šią “bakūžę” įsigijome. Gal 
dėka Anelės darbo, o taip dėka 
jos mokėjimo 'ekonomiškai tvar 
kytis. Bet aš vis per vėlai... Kai 
kiti seniai jau savo skolas už na
mus yra užmokėję — aš tik pra 
dedu mokėti?.. Na, rašyti vėlgi

• pradėjau vėlokai... Rašinėdavau 
Lietuvoje, bet., tai4 tik nerimti 
bandymai...-Čia tik prieš kelis 
metus .ėmiau rimtai, kurti. Iš vi
so, mano nuomone, rašytoju ga_‘ 
Ii būti tik gyvenimo patyręs as
muo. ’

Vidutinio ūgio, apykrėsnis, pla 
eiapetis, jis paausiuose nešiojo 
šerkšną, o pilkose akyse švytin- ; 
čia geraširdžio žmogaus sielą, j. 
Juk . sakoma — akys yra sielos ; 
veidrodis. Tiesi, daili nosis rėmė
si į elegantiškus ūselius, šie lyg 
praplėsdami siaurėjantį smakrą 
bei plonas lūpas, įteikė tansios 

. odos Kazio veidui \ panašumą į 
ispaną ar meksikietį.

Nors jau sulaukęs senelio am
žiaus, bet iš veido, iš judesių 
atrodė daug jaunesnis. Tik me-| 
tų našta apsikrovę- vargai rys- Į 
kėjo giliose veido raukšlėse. Gy- Į 
veriimo patirtis jo žodžius saike-1 
jo, mintis blaivė.

-Žmona Anelė, buvusi banko 
tarnautoja, o dabar siuvyklos v^r 
gė, taip pat skyrėsi iš pilkos mi
nios. Aukštoko ūgio, pailgo vei
do, rugiagėlių žiedais akyse, kas

’ toniniais plaukais, nedidelis no
simi virš sultingų lūpų. Ap’ie

■ jas jau mirgėjo' kažkodėl-mote- 
: rims įgimtos ’Smulkios raukšle- 
: lės, ypač kramtant maistą. Ta
čiau jaunatviškos duobelės, Aner 

Jei juokiantis, o taip pat nepa- 
’ prastai gražūs dantys ’teikė jai 
‘viršenybę prieš-daug jaunesnes 
■moteris. Karališkai išdidus stųo- 
; muo, ypač daili laikysena, ele
gantiškas apsirengimas, iškilmin 
gas žingsniavimas kreipė į: ją :ne 
tik vyrų dėmesį. Moterys visa
da palydėdavo ją pavydžiais 
žvilgsniais.; Kita dar dažnai pri
dėdavo:

— Bepigu jai! Dirba moder
niame salione siuvėja...

Kazys, labai mėgstąs patarles 
bei posakius, visada’ sakydavo: 
ne rūbas žmogų, bet žmogus rū
bą puošia. Gal todėl jis pats ne
mėgdavo puoštis, juokaudamas, 

.esą jis pats dailus, tik Anelė 
:priversdavo jį geriau rengtis-, ei- 
Įnant į koki koncertą, vaidinimą 
far svečiuotis.- i

v f Kur Kazys susipažino su Al- 
S ?ba Sloviu-Šlaperskiu,^ jis nė pats

i negalėjo nustatyti. Tik abu, daž 
nai susitikdami, viešuose lietu

viškuose renginiuose*vis pa
sikalbėdami apie literatūrą, kal

ybą, spaudą, — suartėjo. Vėliau, 
^žinodami vienas antro adresus, 
5 užeidavo arba- telefonu susikal- 
:bedavo.

(Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
> LIETUVOS ATSIMINIMŲ 

radijo 40. in. sukaktie*; apžval
ga, didelio formato, 26 psl. Joje 
telpa Juliaus Veblaičio, Loretos 
Stukienės, Emilijos čekienės, 
Viktoro Kelmelio, kun. dr.'Sta- 
šio Valiušaičio, Algirdo Ivača- 
nausko ir kun. Juozo Lekavi
čiaus išsamūs straipsniai apie 
minimą radijo programą ir jos 
steigėją pro’f. dr. Jokūbą J. Sfu- 
ką. Visi straipsniai gausiai iliust
ruoti šakotos dr. J.J. Stuko, jo 
šeimos ir Amerikos lietuvių nuo
traukomis: Leidinyje yra sukak- 

' tuyinio koncerto: ir banketo pro
gramos, todėl inano'mą, kad jis' 
gaunamas už auką. Leidinio ad
resas neduotas, bet" jį galima 
gauti rašant: Dr.'J. J. Stukąs, 
pres., Schuyler Sayings & Loan 
Ašsn., '24 Davis Ave., Kearny, 
N,J. 07032. Atkreiptinas dėme
sys į dr. J. J. Stuko patriotini 
straipsnį — padėką Aukščiau
siam, kad buvo sutvertas lietu
viu. Vien dėl jo apsimoka įsigyti 
šį leidinį. Jame ši didelė asme
nybė atvėrė savd širdį.

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN' 
THE NATIONALGUARD

♦^LITERATŪRA,. lietuviu literatūros, meno ir 'mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 

Į M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pušį., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIET UVIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
(domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

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

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ?6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūrybą J. Valaičio 
vertimai. 200 pri. knygoje yri 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygo« gaunamoe Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IE 60608. Užsakant paštu, pridėti dokrj perąfunBmo fJaMnma,

koridorius.su
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Sekretorius skuba į Tolimuosius Rytus
Valstybės sekretorius Alexander Haig praeitą ir šią 

savaitę parodė nepaprastai dideli judrumą. Nespėjo jis 
baigti vieno klausimo, o čia jau lipo jam ant kulnų kitas.

Sekretorius praeito antradienio pavakare skaitė pa
skaitą Amerikos laikraščių redaktoriams. Jam teko pa
liesti visą eilę svarbių tarp tautinių klausimų. Juos palietė 
paskubomis. Vienus vos pajudinęs, antrus aptaręs, o apie 
trečiuosius prasitaręs, kad, besikeičiant gyvenimui, kei
čiasi ir užsienio reikalai. Baigęs atsakinėti į klausinius, 
jis paprašė visus Į Valstybės departamento diplomatines 
Eiles, kur pats taip pat tikėjosi pabūti ir pabendrauti, 
bot jis ten negalėjo atvykti. Valstybės departamente buvo 
tokių svarbių reikalų, kuriuos jis turėjo be atidėliojimo 
aptarti ir spręsti. ’ r Į>-

Su laikraščių redaktoriais nespėjo pabendrauti, nes 
tarptautinė padėtis pradėjo smarkiai krypti netikėta ir 
nelaukta kryptimi. Pirmas žingsnis buvo Saudi Arabijos 
nutarimas ieškoti santykių su Sovietų Sąjunga. Sekre
torius Haig, besikalbėdamas su Saudi Arabijos karaliumi 
Chaled, aiškiai pamatė, kad karalius kreipia dėmesį Į 
antraeilius dalykus. Tokios turtingos valstybės priešakyje 
sėdintis žmogus negalėjo tvirtinti, kad Izraelis sudaro 
Artimųjų Rytų taikai didesni pavojų, negu Sovietų Są
junga. Sekretoriaus turimos žinios apie karaliaus užsi
mojimus ir nepajėgumas savo tvirtinimų paremti faktais, 
sekretoriui parodė, kad karaliumi negalima pasitikėti. 
Negalima bendrai dirbti su valdovu, kuris bando bendra
darbiauti su didžiausiais taikos priešais. Apie Maskvos 
veiksmus Afganistane ir Irane Saudi Arabijos karalius 
nieko nesakė.

Saudi Arabijai susilpninus laisvojo pasaulio pozicijas- 
Artimuose Rytuose, tenka stiprinti pozicijas Tolimuose 
Rytuose. Praeitos savaitės pabaigoje saugumo taryba 
paskelbė, kad JAV nutarė parduoti Kinijai modernių 
ginklų papigintomis kainomis. Tai buvo didelė naujiena. 
Prez. Reaganas rinkiminės kampanijos metu aštriai kri
tikavo Carterį už nutarimą pripažinti Pekino vyriausybę 
ir antron vieton nustumti Taivaną. Reaganas stojo už 
Taivaną. Jis net George Bush pasiuntė apraminti dabar
tinę Kinijos vyriausybę, kad prez. Reaganas nesiims jokių

žingsnių prieš Taivaną ir reikalaus, kad galiotų Carterio 
sutarimas ir pažadai. Tai sukėlė bereikalingų šnekų ir 
apsunkino Reagano poziciją. Tuo tarpu dabar preziden
tas Reaganas paskelbė, kad jis parduos modernius gink
lus Pekino vyriausybei.

Sekretorius Haig išskrenda antradienį, kad trečia
dienį galėtų būti Pekine, žinia apie sutikimą parduoti 
modernius ginklus palengvins sekretoriui Haig pasitari
mus. Kiniečiai iš anksto žinos amerikiečių pozicijas ir 
galės konkrečiai problemas kelti ir tartis. Iš Pekino sek
retorius skris į Hong Kongą, Manilą, kur susitiks su 
nauju Japonijos užsienio reikalų ministeriu, o vėliau 
skris į Naująją Zelandiją ir Australiją.

Saudi Arabijai susilpninus Persijos įlankos pozicijas, 
sekretorius bandys įtraukti visas laisvas Tolimųjų Rytų 
valstybes į vieną frontą. Kol jis tą pasieks, prieš kelionę 
įvyko dar vienas naujas tarptautinės- politikos svarbus 
įvykis. Devyni Izraelio karo lėktuvai, Amerikoje gaminti, 
nuskrido 600 mylių į Iraką ir sunaikino Irako atomo bom
boms gaminti dirbtuves. Ar tai buvo padaryta be ameri
kiečių žinios? Ar Izraelis, gavęs Amerikos lėktuvus tik
tai Izraelio apsaugai, būtų siuntęs tuos lėktuvus ir lakū
nus karo nepaskelbusiam Irakui tokioms svarbioms dirb
tuvėms naikinti? Ar tai galėjo būti Begino pokštas rin
kimams laimėti?

— Mes nežinome, kas dabar bus, — pareiškė Izraelio 
karo vadovybė, — bet jeigu Irakas būtų pasigaminęs 
atominę bombą, tai jis būtų ją išmetęs Izraelyje.

Izraelis du zuikius nuošovė. Jis apsisaugojo nuo ato
mo bombos ir, jeigu pavyks, gali patraukti Iraną. savo 
pusėn ir gauti jo naftos. Jeigu Izraelis nebūtų paskelbęs 
šio bombardavimo, tai Irakas būtų turėjęs spėlioti. Irakas 
Izraelio lėktuvų nematė. Jie tiek aukštai skrido, kad 
Irako žiūronai jų neįžiūrėjo, o kai pamatė, tai buvo per 
vėlu izraelitus pulti, nes jie jau kėlė į padanges Irako 
atomo bombų dirbtuves.

Reikia turėti viltį, kad sekr. Haig turės progos su
daryti bendrą frontą prieš Sovietų ekspansiją. Taip pat 
reikia turėti vilties, kad jis greičiau pajėgs rusus apra
minti ir privers juos tartis. Tarsis ne šiandien, kai non 
Brežnevas, bet tarsis rudenį, kai JAV jau turės galingąją 
smogiamąją karo jėgą. Tada bus galima tartis su rusais 
ir susitarti. Jeigu tektų tartis dabar, kai Brežnevas nori, 
tai Maskva galėtų primesti savo valią. Turėkime viltį, kad 
sekretorius Haig galės atsisėsti prie stalo kaip lygus su 
lygiu, o gal dar žymiai stipresnis.

Būtų gražu, jei sekretorius Haig galėtų pasakyti ru
sams, kad kolonijų laikotarpis pasibaigė visame pasau
lyje, išskyrus komunistinę Rusiją. Kremlius privalo leisti 
ne tiktai patiems rusams, bet ir rusų pavergtoms tau
toms tvarkyti savo reikalus. Bet jis galės panašiai su ru
sais kalbėti, kai sustiprins laisvojo pasaulio karo jėgas. 
Jeigu būtų taręsi, kada Brežnevas reikalavo, tai būtų 
turėję daryti dideles nuolaidas. “Columbia” erdvėlaivis 
parodė rusams, akd atominė jų galia dar ne viskas. Ame
rika nemiegojo, kaip Maskva būtų norėjusi, bet erdvėje 
padarė didelę pažangą. Už pusmečio bus padaryta dar 
didesnė pažanga. Amerikos mokslas ir pramonė žings
niuoja žymiai greičiau ,negu lėtai žingsniuojantieji rusai.

ALTas ir VLIKas, lietuvių demokratai ir respubli
konai privalo labai atidžiai daboti, kad paskubomis ne
būtų padaryta didesnė nuolaida, negu reikėjo. Lietuva 
nėra rusų kolonija ir niekad nenorėjo būti. Lietuviai 
niekad savo noru neleido rusams sau kilpos ant kaklo 
užmesti.
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PAVERGTOS TAUTOS IR JAV 
UŽSIENIO

JAV užsienio politika dėl So
vietų Sąjungos remiasi dvejo
mis prielaidomis. Pirmoji yra, 
jog Sovietų Sąjunga yra grės
minga priešininkė ir todėl ją rei
kia pervirsmti ginklų pajėgu
mu ir gausumu. Antroji yra,jog 
Sovietų Sąjunga, nežiūrint kiek 
nepopuliari yra jos valdžia savo 
piliečių tarpe, yra pastovumo iš
laikymas Azijoje ir Rytų Euro
poje- Pagal tą antrą prielaidą, 
'.ei Sovietų Sąjunga griūtų, tuo
met ten kiltų pilietinis karas, ir 
tada net branduoliniai ginklai 
būtų panaudoti. Jei pirmą prie
laidą daugiau akcentuoja kon
servatoriai, VDač dabartinė JAV 
valdžia, tai antrąją remia ir kon
servatoriai ir liberalai. Visa tai 
daroma būk tai politinio realiz
mo vardan.

Ši antroji prielaida yra atgy
vena iš Antrojo pasaulinio karo 
laikų. Jei blogoji Hitlerio impe
rija buvo sunaikinta, tai dar ne
reiškė jog reikia naikinti blogą 
Stalino imperiją — geriau jai

POLITIKA
"ini kelia, v

Ir Vakarų Europa, ir Trečia
sis Pasaulis sudaryti iš laisvu 
demokratiškų federacijų.* Iš tik- 
"ujų Sovietams didesnė karinė 
oabaisa yra tų naujų federacijų 
’šsivystymas, apimąs begalinius 
olotus su begaliniais gyventojų 
skaičiais, žadąs naujų militari- 
nių jėgų sukūrimą, 'negu JAV 
ribotos teritorijos su ribota vi
suomene šiuolaikinis tariamas 
oranašumas. Iš tikrųjų jau šian
dien, ekonomiškai kalbant, JAV 
yra. tarp pažangios Vakarų Eu
ropos ir nepažangaus Trečiojo 
Pasaulio. Iš tikrųjų lenkų, dar
bininkams padeda daugiau va
kariniai europiečiai negu ame
rikiečiai, kurių užsienio politi
kos galvočiai gal norėtų net pa
aukoti lenkus darbininkus dėl 
šventos ramybės.

Pasaulis vystosi į tautinių gru
pių nepriklausomybę ir jų ben
dradarbiavimą. Likusios imperi
jos turės sugriūti. Sovietų Są
junga ilgainiui subyrės kaip kad

leisti išsivystyti į pakenčiamą re- I šiandien byra Lenkijos komu
nistų valdžia. JAV ekonominė 
imperija jau beveik subyrėjo. 
Čia bus reikalingos svarbios so
cialinės reformos, nors dabarti-

žimą. Už tat net po trečdalio 
šimtmečio dar tebelaukiama 
Sovietų Sąjungos evoliucijos į 
demokratišką valstybę.

Tai yra super jėgų politinis 
atkaklumas ir savo pačių istori
nis pervertinimas. Ne vien tik 
griuvo Hitlerio Vokietija, bet 
dar daugiau (taikiu būdu) su
griuvo Churchillio, Britų impe
rija. Nors tas pats Churchillis 
galvojo, jog pax britannica pasi
keis į pax americane, bet taip ne
įvyko, kai atsirado Trečiasis 
Pasaulis ir Vakarų Europa pa
sirinko savo ekonominį ir poli-

nė valdžia yra paskutinis kraš
tutinio kapitalizmo pasispardy
mas.

Tačiau mes, rytų europiečiai, 
turime vesti perauklėjimo kam
paniją JAV valdžios ir žmonių 
sluoksniuose. Jei po Pirmo pa
saulinio karo Rytų Europos vals
tybės turėjo daug ginčų tarp sa
vęs pačių, tai po Antrojo pa
saulinio karo Rytų Europos eg- 
zilinės grupės puikiai sutarė po

litiškai ir sudaro vieningą-lais
vinimo frontą. O Lenkijoje dar- 
b;ninkų sukilimas ar nebus pir
mas istorijoje kultūringas maiš
tas, keičiąs evoliuciniu būdu 
krašto nedemokratinę ir primes
tą valdžią į reprezentacinį vie
netą.

AmeiiKoje mes turime daug 
draugų ir simpatijos žmonių 
tarpe. Politikieriai, kaip kad da
bartinis prezidentas Reagan ir 
dabartinis valstybės sekretorius 
Haig, žmogiškuose santykiuose 
pasisako dėl Rytų Europos lais
vės. Tuomet jie yra nuoširdūs 
ir tikri amerikiečiai, nes negau
sios Amerikos kolonijos^, gavo 
laisvę iš britų ir tųomi-nepaken
kė* pasaulio ramybei, bet jai tik 
padėjo. Tačiau, kai tas pats Rea
gan ir tas pats Haig pradeda po
litikuoti, padedami atgyvenusių 
ekspertų, .tuomet mes susilau
kiame javų embargo Sovietijai 
nuėmimo.

Taigi, Pavergtų Tautų savai
tės proga, mes turime pasakyti 
Amerikai, jog nėra pakaitalo 
laisvės idealui. Visa JAV užsie
nio politika turi remtis laisvės 
sąjūdžių palaikymu, tuomet 
JAV turės tikrus draugus ir 
prisidės prie laisvės ir pažangos 
pasaulyje. Tuo pačiu mes turi
me pasisakyti prieš tuos politi
kierius, kurie remia Sovietu Są
jungos išlaikymą. Tai yra šios 
vasaros ir to’liesnio laiko mūsų 
uždaviniai.

Juozas Nendriūnas

— Kiekvienais metais Ameri
koje didėja skyrybų skaičius.

— Demotli, Ind., audra išardė 
visą motelį, padarydama daug 
žalos.

STEPOXAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO 
SĄJŪDIS

(Tęsinys)

Netiki kaikurių rusų pasakymu, kad lie
tuviškas alfabetas vedąs į Lietuvos atsiskyrimą 
nuo Rusįjos. Nuoširdžiai ar tik nuduodamas auto
rius prie savęs neprileidžia net tokios minties ir 
ginčijasi su lietuvių ėdiku, reneatu Kojalavičiu- 
mi. Budrio straipsnyje “Audiatur et altera pars”, 
be ko kito, pasakyta: “fanatizmas antitikėjimiš- 
kas dar neparodė iki šiol garbingu savo darbo vai
sių ypacz labiausiai Lietuvoj, kur tikėjimas ir 
tautystė drauge suriszti taip, kad dar nežinia, kur 
vienas baigiasi, o kitas prasideda tarp žmonių.” 

Tuo būdu “Varpas” šitame numeryje pasisa
kė esąs lojalus Rusijos imperijai ir palankus kata
likų bažnyčiai.

“Varpo” 3-is numeris pradedamas straipsniu 
gpie lietuviui-inteligentui opų patriotinį klausimą 
— ką jis turi vesti? Svetimtautės — lenkės ir ru
sės -- sukuria mišrias ir Lietuvos reikalui abe
jingas šeimas, o apšviestų lietuvaičių nėra. Prie 
'klausimo grįžtama “Va- pe” vėl ir vėl. Tame 
r.umeiy,;. z'°rnas reaguoja ilgu straipsniu į prof.

red* no pasi. kymą, kad lietuviai reikia suru
sinti. Vredcnui. . litam karjeristui ir šovinistui, 
Kcjalavičiaus išti rimam palydovui ir menkam 

mokslininkui, šernas atsako labai švelniai ir vie
noj vietoj mini, kad lietuviai prašo grąžinti jiems 
atimtas lietuviškas raides, kartu primindamas, 
kiek Lietuvos Kunigaikštystė yra nusipelnusi ru
sų kultūrai ugdyti. Tiek pat labai švelniai pasi
sakoma ir prieš tai, kad Vilniuje Bernardinų 
bažnyčioje ir per Sekmines Kalvarijoje nebesa
koma lietuviškų pamokslų. Jau ir iš tų numerių 
aiškėja, kad “Varpas” lietuvystei ginti nežada 
vartoti kardo, labiau atsidėdamas švelnia forma 
teikiamu įtikinėjimu.

“Varpe” tilpusioje Liūto (Petro Leono) kal
boje, pasakytoje minint 25 metų baudžiavos pa
naikinimo sukaktį, pirmą kartą buvo tartas kie
tas žodis. “Mūsų supratimu —sako Liūtas— ras, 
kad visur žmonės už tiesą kelia kovą, tai ir lie
tuviai galės sugi ąžinti sau atimtas tiesas taip pat 
tik per kovą”. Tai buvo disonansas su “Varpe” 
iki šiol vyravusiu tonu.

“Varpo” 4-ame numeryje, straipsnyje “Pro 
domo šuo” redakcija jau pradeda bartis, bet ba\a 
savuosius. Daugiausia kliūva nevykusiems eilė- 
dirbiams ir kritikams; būtent tiems kritikų, ku
rie, ne ką laikraščiui patys duodami, reikalauja 
iš jo, kad būtų įvairus ir gyvas, ir kurie mano, 
kad “Varpas” jau pradedąs stingti nusistatytuose 
skyriuose. Redakcija pasigenda esminės laikraš
čio kritikos ir programinių straipsnių. “Prisipa
žinkime, sako redakcija, kad dar ligisziol nesu- 
sipratome gerai reikaluose tėvynės; kiekvienas 

apszviestas lietuvis tame dalyke turi skirtingas 
pažiūras, o kai kada, tai ir su visai pažiūrų ne
turi”. Bet programinių straipsnių tuo tarpu ne
rašo ir pati redakcija. Viskas tilpsta viename žo
dyje “lietuvystė”, neduodant jam konkretaus 
turinio.

Tame pačiame numeryje Antanas iš Būgnų 
(Antanas Kriščiukaitis) savo straipsny “Baudžia
vų isznykimas” pirmą kartą “Varpe” palietė ir 
socialinį klausimą, savo straipsnį baigdamas 
reikšmingu pasisakymu:

“Bet laisva pramone (principu lessez-faire, 
lessez-passer), laisvas darbas, savuma naujos po- 
litiszkos organizacijos — visi tie principai, var
dan kurių draugija reikalavo naujo gyvenimo, 
greit pasirodė labiausia naudinga vienam kapi
talui, kuris isz vienos pusės padėjo paleisti mili
jonus žmonių isz jungo, o isz kitos pusės — ati
darė sau iki galo duris, ir naujas pavergimas kitų 
milijonų žmonių dabar stato kitą platų socialis- 
tiszką klausimą, klausimą darbininkų, kurį stai- 

;giai išriszant, draugijai duos naują organizaciją, 
kur, gali tikėtis, gaus virszų reikalai darbo.”

Tik jau pasisakymas socialisto, ar žmogaus, 
kuris socialistų siekimams turi šiltų simpatijų. 
Ir tai naujas “Varpe” balsas.'

“Varpo” 6-ame numeryje, “Perkratimas mu
sų darbų” bandoma duoti “lietuviškų darbų” ap
žvalga. Ji liūdna. Lietuviškos organizacijos dyg
sta ir miršta. Tas pats su laikraščiais. Negali pa

sigirti laimėjimais ir “Varpas”. Dėl ko taip yra? 
“Turbūt, mokinti ne mokėjome, arba mokinant 
prisilaikome netinkamų tam rodyklių...” Pusme
tinis balansas pesimistiškas.

Tame pačiame numeryje Šernas-Adomaitis ir 
vėl švelniai kertasi su “V. Viestnik” už tai, kad jis 
kaltina “visas Lietuvos luomas” nenoru pastatyti 
Vilniuje “monumentą” Kotrynai II, Lietuvos ge
radarei. Autorius išskaičiuoja lietuviams carų pa
darytąsias skriaudas ir baigia: “Isztikro geidia- 
me, idant rastume, už ką, Rusijos valdovams dė- 
kavonės monumentus statyti; bet nerandame už 
ką ir jei turėtume už surinktus pinigus Katarinai 
paminklą statyti, turėtume juos apverst ant nu- 
szlucstymo musų aszarų.” Savaime aišku, kad 
ašaros — labai pasyvus ginklas prieš skriaudiką.

“Varpo” 9-ame numeryje tilpo pirmas pole
minis straipsnis — redaktorius šernas užsimojęs 
atsikirto kažkokiam Vytautui, kuris puolė “Var
pą” už ftetesėjimą neliesti tikėjimo nėi kunigų. Iš 
laikrašty išspausdinto Pr. Vytauto laiško nesun
ku spėti, kad jis telaukė progos kibti “Varpui” į 
plaukus, pasinaudodamas laikrašty tilpusią kores
pondencija iš Buenos Aires apie kunigą krimina
listą.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KiTUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS"
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' ŠVENTO RAŽTO 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,

DR. PAUL V. DARGIA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community 
Medicinos direktoriui

k. Msnbtun RC. Wostcteerter, tL
VALANDOS: 3—9 darbo dienom** ir

T»l.: 542-2727 ariu 542-2729

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

SUSlRlNKiMi

Senasis Karo muziejus

Lietuviu Nailiy ir Našliuku Drau
giško klubo susirinkimas įvyks penk
tadienį, biržeLo 12 d., Vyčių salėje, 
47th St. ir Campbell Avė. Pradžia 
6 vai. vak. Bus užkandžių. Nariai 
prašomi gausiai dalyvauti.

Nut. rast. EA McNamse

gąs skiemuo, o po j uo eina skie,. w 
muo su tvirtaprade priegaide, I 
tai ir kirtis nukeliamas į šį g 
--- ----

LAIDOTUVIŲ OIRFATorh
I

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

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

Tikrina akis. Pritaiko a kimus 

ir “contact lenses”.

Amerikos Lietuvių Piliečių Pašal
pos klubo pusmetinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, b.rželio 
14 d., 1 vai. popiet Anelės Kojak sa
lėje, 4500 S. Talman Aye. Nariai kvie- i 
čiami atsilankyti. Yra svarbių reika- į 
lų aptarti. Nepamirškite užs.mokėti 
duoklės, kad neliktumėte suspenduo
ji, nes. po šio susirinkimo klubas turės 
2 mėnesių atostogas; reikalui esant, į 
kreipkitės į finansų raštininkę Be r- j 
nice Žemgulis tel. 847-2879. Po susi- j 
rinkimo bus vaišės.

Rose Didžgalvis, rast.

ANUPRAS TAMULYNAS

Lietuvių kalba — pagrindinis raktas 
indoeuropiečių kalbų pažinimui

(Tęsinys)
Christianas S. Stangas 

(1900-1977)
Norvegų kalbininkas Ch. S.

----------------- Stangas^ iš jaunų dienų pamėgo
3 Kvailiai skuba ten, kur an-j kalbotyros mokslą. Studijavo jis 

gėlai nedrįstų eiti.

Dr. LEONAS SEIB UTIS 
INKSTŲ, rŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas:- 776-2880, 

Rezidencijos tileL: 448*5545

KNOW Vinto HEART

skiemenį”.
F. De Sosiuro įtaka kalbo

tyros mokslui yra didelė, nors 
jo kūrybinis palikimas yra tik 
dvi knygos.

Antras šveicarų moksliinkas1 
Maksas Nydermanas — jis no
rėjo išleisti lietuvių kalbos žo- | 
dyną su vokiečių ir prancūzų į s 
kalbų paaiškinimais. Deja, 
mirtis sutrugdė atlikti šį dar- J 
bą. Jo pradėtą darbą atliko ___
prof. A. Senas ir proL A Salys. 
šį žodyną sudaro penki stori ——
tomai. Tai didžiulis darbas. I

i
£
t

F
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

t

į

Antuanas Meje (1866-1936) į
Tai žymus prancūzų kalbi

ninkas, ypač žymus indoeuro
piečių kalbotyroj. Jis parašė 
24 knygas ir daugybę straips- į 
uių. Tobulino kalb. lyginamą
jį — istorini metodą. Jo žy
miausias veikalas ‘"įvadas į ly- 
ginampjį indoeuropiečių kalbų 
tyrinėjimą”.

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZiE AVE.
Tel. 422-2000kaluose reikiamai panaudojo 

nors atskirų knygų iš baltų kal
bų neparašė, o tik keletą 
straipsnių.

Triskart lankėsi Lietuvoj 
ir jo posakis: “Tas, kuris nori 
žinoti, kaip kalbėjo mūsų pro
seneliai, turi atvažiuoti pasi? 

■ klausyti, kaip kalba lietuvis 
valstietis”.

R. Gotjo (1876-1916)
Prancūzų kalbininkas. Jis 

įdomavosi lietuvių kalba — 
lankėsi Lietuvoje. Klausėsi kai
mo žmo’nių kalbos ir pats jos 
mokėsi. Lietuvių kalbos klau- 

| Simais yra parašęs straipsnių. 
! Iš jo lankymosi Lietuvoj dar
bų: “Buivydžių tarinė”, išleis
ta atskira knyga.

Patiko jam Lietuva.— skai
tė apie ją Prancūzijoje paskai
tas. Jo knyga, tai pirmoji mo
nografija apie Buivydžių tar
mę. Mirė per Pirmąjį karą — 
sviedinio skeveldros sužeistas

veikalas ir lietuviams — 
plačiai aprašoma lietuvių 
bos įvairūs reiškiniai,

SUOMIAI DOMISI LIE
TUVIŲ KALBA

Josepis Mikola (1866-1946) 
lankėsi keletą kartų Lietuvoj; 
— susipažino su Vincu Kudir
ka ir Petru Kriaučiūnu, kurie 
jam padėjo geriau susipažinti 
su lietuvių kalba, užrašinėjo 
liaudies dainas. Grįžęs į Suo
miją, jis populiarino lietuvių 
liaudies kūrybą. Dainos buvę 
išverstos į suomiu kalbą.

J. Mikola yra parašęs ver- 
straipsnių apie lietuvių, 

ar- 
Ka_

nes 
kai.

EUDEIKIj Oslo, Paryžiaus, Maskvos, Lon
dono, Rygos ir Vienos universi
tetuose. Keletą kartų lankėsi Lie
tuvoj — mokėsi lietuvių kalbos, 
susipažino su vakarų aukštaičių 
tarme.

1929 m. Ch. S. Stangas išlei
do knygą “Mažvydo lietuviško 
katekizmo kalba” — už šį veika
lą jam suteikė Oslo universite-: 
tas daktaro laipsnį į

Po keturių metų Ch. S. Stan
gas kartu su J. Geruliu išleido ‘ prūsų kalbas. Jis
“Lietuvių žvejų tarmė Prūsuo-.
e”, šios studijos dėka išliko tar- t 

kari jau šiandien visai išny-j 
. šia tarme kalbėjo žvejai, i 
a gyveno prie Kuršių ma- j
Tai lietuviu žvejų tarmė, i 
vėliau asimiliavosi su vokie- Arinės kalbotyros specialistas.

Č-U kalba.
Svarbiausias jo veikalas išleis 

tas 1936 m. “Balių kalbų lygina-1 
moji gramatika”. Tai svarbus’

GAIDAS- DAIMID

V AME FUNERAL HOME

Aikštės automobiliams pastatyti

SOPHIE BARČUS

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairi y atstu m y.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5996

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

j

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS I 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Tslef.; HEmlock 4-2413

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

tingų

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

.5025 CENTRAL AVĖ. 
Si. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

® “Lietuvos Aidai”

KAZĖ BRĄZDŽIONYT6 
Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tad te ai o 8:30 vaL vakaro- 

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 145Ū AM.-

St Petersburg, FU., 12:30 vaL p.p. 
is WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

riti

limai
zimieru Būga,

Kino Nieminenas
(1891-1962)

žymus lyginamosios

bendradarbiavo su

Tai iš

į Jis yra nusipelnęs baltų filolo
gijai ir lituanistikai, taip pat 
jis daug rašė apie baltų ir finų 
kalbų santykius bei baltų sko
linius suomiu kalbai c. •

Augustas Robertas Niemis 
(1869-1931)

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tel.: 652-5245

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

MARY KROULAIDIS

'i
g (PAGAL TĖVUS DAMKAUSKAITĖ)

Mirė 1U81 m. birželio 8 d., 8:15 vai. ryto. Gimusi Lielu- 
Ivoje, Kauno aps., Alytus parap., Karfiškių kaime. «
IĮ Amerikoje išgyvenp 68 metus.
.1 Paliko nuliūdę: du sūnūs — John, marti Kate, ir Simon, 
imaj'ti Anne; duktė Stella Narducy, eštuoni anūkai, vienuo

li bei kili giminės, draugai ir pažįstami.
ė Bridgeport© Liet. Namų Savininkų Draugijai.

Rudmino koplyčioms, 3319

Didžiausias jo nuopelnas 
— surinko apie 3.500 lietuvių 
liaudies dainų. Jis gerai išmo
ko lietuvių kalbą — nagrinėjo 
lietuvių liaudies dainas, apra
šė lietuvių liaudies dainų rin
kimo ir tyrinėjimo istoriją. Gi
linėki į dainų melodijas — ieš
kojo bendrų ypatybių tarp suo
mių ir lietuviu dainų 1923 m. 
Lietuvos universitetas suteikė 
jam garbės daktaro laipsnį 
nuopelnus lietuvių poezijoj 
tautosakoj.

Ferdinandas De Sušiūrąs 
(1857-1913)

Jifr gimė šveicarijo|c, Ženevoj. 
Jo gimtoji kalba — prancūzų. 
Paryžiaus, vėliau Ženevos uni
versiteto profesorius. JL tyri
nėjo atskiras indoeuropiečių 
kalbas, daug vietos skyrė lie
tuvių kalbai.

Sosiūras surado lietuvių kal
bos kirčiavimo dėsnį: Vjeigu 
žodžio šaknyje yra trumpas ar
ba su tvirtagale priegaide ii- vienas.

už

Leopoldas^ Geitleris 
(18474885)

Lietuvių kalbos tyrinėtojas. 
Čekų leidiniuose skelbė litua
nistines studijas. Be to, lietu- 

[ vių dialektologijai skirtoj kny_ 
igoje išspausdino Baranausko 

uAnykščių šilelį’*.
Josefas Zubatas (1855-1931)

— Gimė J. Zubatas Prahoj e, 
Čekoslovakijoje. Tai čekų lygi
namosios kalbotyros atstovas. 
Jis gerai suprato, kad lietuvių 
kalba yra būtina indoeuropie
čių kalboms pažinti. Todėl jis 
gerai pramoko lietuvių kalbą. 
Tyrinėjo ‘lietuvių latvių dai
nas, rašė straipsnius istorinės 
baltų kalbų gramatikos klau
simais. Taip pat nagrinėjo bal
tų kalbų žodžių kilmę ir yra 
harmonizavęs lietuvių dainas.

Janas Boduenas De Kurtene 
(J£45-L929)

Jis studijavo Varšuvoj, Pra- 
Jioj, Jenoje, Berlyne. Dirbo 
įvairiose universitetuose: rašė 
lenkiškai rusiškai, čekiškai, 
vokiškai, prancūziškai, 
kai ir lietuviškai.

(Bus daugiau)

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Teief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

*354, LADS'! KD STREET I'eL lArdi 7-1911

AM8ULANSC 
PATARNAVIMAS

I 
l

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

kę

i ?

Chicago^
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

Asocūuūjot

y

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

itališ-

$ Jausmo ir reikšmės elemen
tai gali būti kartu arba tiktai

i

BUTKUS - VASAITIS
1446 bo. 50th Avė., Cicero, UL TeL: OLympic 2-10W

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetle 3-3572

1
f

II

l;ka proanūk
Prikjausi
Kūnus pašarvotas-Jurgio F. 

S. Lituanica. Avė.
Ketvirtsdicnį. birželio 11 d., 

kaplyčios į, šv. Jurgio parapijos 
pamaldų bes

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138 - 1139. i

9 vai. ryto bus lydima iš 
bažnyčią, o po gedulingų 

laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Visi a.a. Mary Kroulaidis giminės, draugai ir pažįstami

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį palarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs duktė, anūkai, proanūkai.

liėl informacijos skambinti 927-1138 •/

A. A. JONUI NENIŠKIUI 
netikėtai mirus.

jo tėvams Stasiui ir Marijai Ncniškiams, broliams Kęs
tučiui ir Algiui su šeimomis, ir visiems giminėms reiš
kiame g’lią užuojautų ir kartu liūdime.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hill*, Ilk 974-4414

HUGO ir ELIZABETH BERCIIAU
California

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArdi 7-3401

Naujienos, Chicago, S, I1L Wednesday, June 10, 1981



CHICAGOS ŽURNALISTAI PRIEŠINASI 
J. KUPRIONIO POLITIKAI | I

— Ch'cagos skyriaus v ai-J 
dyba, vis dėlto, nepalūžusi nuo 
tiltų statybos politikierių jai su 
duotų stiprių smūgių, sušaukei 
skyriaus narių ir spaudos dar-! 
buotojų susirinkimą. kuris įvy-J 
ko 1981-V- 29 d.. BALFo patai- \ 
pose. Dalyvavo: Draugo, Nau- ■ 
j ienų r ėda k- oriai, Laisvosios Lie j 
tuvos redakcinės kolegijos na į 
rys, Chicagos Spaudos klubo Į 
valdybos nariai ir kiti, viso virš Į 
trisdešimt asmenų, nors sąraše! 
pasirašė Vk dvidešimt. 1

jam pirmininkavo A. Pužaus
kas, o sekretoriavo publicistė ir 
rašytoja Birutė Kemežaitė.

Skyriaus veiklos pranešimą 
padarė skyriaus pirm., A. Pu- j 
žauskas, Suprantama, praneši
mas buvo gana blankus. Pirmi
ninko praneš:mą papildė vice- 
o rn.įninkąs, J. Vilutis. Jis pasa
kė. kad skyriaus valdyba turėjo 
tris posėezius tarsėsi skyriaus 
veiklos reikalu. J. Kapačinskas 
pateikė išdo apyskaitą. Skyrius 
turi virš $700. Pinigai laikomi

Sovietų daromą lietuvių tautos 
naikinimą. «

Į — SLA 134 tos Moterų kuopos ' 
pusmetinis susirinkimas įvyks I 
šeštadienį, birželio 13 d., Chica-' 
go Savings bendrovės patalpose, | 
6231 S. Western Ave., 12 vai.

J Visos narės kviečiamos ‘gausiaiJ 
dalyvauti. Valdyba

— Juozo Kapačinsko atsimi
nimai Spaudos Baruose, Chica
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, 216, 

j ps!.; kaina $7, gaunamas Nau
jienose. (Pr.)

Mamai, — Pardavimui . — F fi rd* vi imsi
MAX. ESTATE FOR SALI f REAL 5STAT3 FOR SALM

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMO K ĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Tel. 847-7747
* Susirinkimą atidarė, įžanginį 
žodį pasakė skyriaus vykdomo
ji vicepirmininkė, Z. Juškevi
čienė. Ji kalbėjo gana nuosai
kiai: kvietė keltis, ryžtis ir veik
ti. Ji konstatavusi faktą, kodėl 
skyrius net kelis metus tik mer
dėjo. Nusakiusi t.k bendrybė
mis, pabrėžė, kad tam tikrais po
litiniais i.skaičiavimais ir tam 
tikri asmenys įsteigė centrini 
žurnalistų skyrių, prie centro 
valdybos, į kurį buvo sukvies
ti, sutraukti ir Chicagos skyriaus 
nariai. Chicagos skyriuje veik ne 
liko narių. Faktinai, tokiam cent 
riniam skyriui gali priklausyti 
žurnalistas tik gyvenąs bent 
šimto mylių nuotoly nuo vei
kiančio vieno ar kito žurnalistų 

• skyriaus. Betgi Z. Juškevičienė 
kvietė susirinkusius nesidairyti 
per daug į praeitį, o bandyti 
jausti laiko, aplinkos reikalavi
mus ir reikiamai spręsti dabar
ties skyriaus egzistencijos užda
rini, ieškant priemonių atstaty
ti skyriaus veiklą. Skyriaus veik 
los stabdymo kaltininkus
ti ir kaltę nustatyti, kvietė pa
linkti ateities istorikui- Kvietė 
peržengti skirtingų politinių įsi
tikinimų slenksčius, suglausti 
skyriaus narių gretas ir vykdy
ti lietuvio partrioto žurnalisto 

‘Uždavinį — išeivijos tautinės 
misijos uždavinį.

Vicepirmininkė pravedė mi
rusių narių pagerbimą, prisimi
nė ir tą pačią dieną palaidotą 
žurnalistą. Draugo administrato
rių kun. P. Ciniką. M. I. C. Su 
darius susirinkimui prezidiumą.

banke kur gaunami nuošimčiai- 
T .i skyriaus uždirbti pinigai.

Kai bendradarbiauto j ai dar 
buvo “negimę” ir neįsidrąsinę 
taip s:autėti, tai skyrius gana 
pasigėrėtinai gražiai veikė: stei 
gė ir pravdė fotografų kursus, 
jaunųjų žurnalistų kursus, ren
gė išvykas, paskaitas, dailininkų 
parodas ir t. t. Apie tokią sky
riaus ve;klą rašė spauda ir liudi
ja, įvykio nuotraukos.

Buvo paliestas ir aptartas ir 
LŽS-gos centro valdybos reika
las. Jis sukėlė piktas nuotaikas, 
stipriai priešiškas centro valdy
bom pirmininkui J. Kuprioniui. 
Jam buvo padarytas teisingas 
ir stiprus priekaištas už jo ben
dradarbiavimą su Lietuvos oku
pantu. Buvo pasakyta, kad pro
testo ženklan yra pasitraukę net 
keli rinkti centro valdybos na
riai ir kad jų vietą užėmė tik J. 
Kruprionio kviestiniai. Kad šiuo 
met LŽS-gos centro valdybos, 
kaip tokios, nei de fakto, nei de 
jure yra ir visai nėra, ji kad

suras- neegzistuoja. Piktas nuotaikas
slopinti, reikalą švelninti ban
dė J. Janušaitis ir Draugo redak 
torius J. šoliūnas, bet tai buvo 
tik balsas tyruose... Buvo pa
reikštos sugestijos Chicagos sky
riui imtis iniciatyvos atstatyti 
tvarką LŽS-jungoje.

Yra aiškių ženklų, liudijančių 
čikagiškiu spaudos darbuotojui 
norą didinti skyriaus jėgas ir 
gyvinti skyriaus vaiklą: buvo 
paduoti net šeši pareiškimai įs-H 
loti į skyrių. Norintieji ir sky
rių įstoti buvo paprašyti palauk

SLA ekskursija - kelionė i Karibų Jūra
Susivienijimas Lietuviu Ame

rikoje pirmą kartą organizuoja 
kelionę Į KARIBŲ JŪRĄ laivu 
“CARNIVALE” nuo šių metų 
lapkričio 8 iki 15 dienos (viena 
ištisą savaitę).

Laivas išplaukia iš MIAMI, 
Floridos, ir aplankys tris įdo
mius tropinius uostus ir vals
tybes: SAMANĄ (Dominikos 
Respublikoj), SAX JI AX (Puer
to Rico), ir ST. THOMAS (JAV 
valdomą salą).

Kaina laivu vienam asmeniui 
(po du į kambarį) prasideda 
nuo $800 (aštuo’ni šimtai dole
rių). Be to, reikia pridėti kainą 
lėktuvu iš jūsų miesto (namų) 
j Miami, Fla. (Round Trip)

Šia kelione gali pasinaudoti 
visi, nežiūrint ,ar jie yra ar nėra 
SLA nariai.

Kelionės kainoje įskaitoma: 
patogi kabina-kambarys, skanus 
maistas. įvairūs pasilinksmini
mai laive.

Bus progos pailsėti saulėje,] 
užmegzti naujų pažinčių, aplan-j 
kyli dar nematytas salas, ke-J 
liauti su linksma lietuviu gru- 
pe. Svarbu, kad nealidėliotu- 
mėt, o dabar, tuojau, regist- 
ruotumėtės ir užsisakytumėt sau 
laive vietas.

Pasinaudokite šia proga įdo
miai ir linksmai praleisti atosto
gas, pasidžiaugti JŪRA ir tropi
nės saulės šiluma.

Dėl informacijos ir registraci
jos prašome iki liepos 25 dienos 
kreiptis i:

AMERICAN TRAVEL SER
VICE BUREAU,

9727 So. Western Avenue
Chicago, Illinois 60643
Tel. (312) 238-9787

SUSIVIENIJIMAS LIETU
VIŲ AMERIKOJE

Genovaitė Meiliūnienė 
SLA sekretorė

ti ko! bus sutvarkytas Centro 
valdybos rinkimų reikalas, nes 

J LŽS gos statutas reikalauja, kad 
naujai priimtus į skyrių narius 
tvirtintų centro valdyba. Nu
tarta laikytis statuto ir gerbti 
tvarką.

Skyriaus valdybos nauji rin
kimai yra taip pat atidėti iki bus 
išrinkta Centro nauja 'valdyba. 
Tad ir palikta esama skyriaus 
valdyba, kurą sudaro: A. Pu
žauskas — pirm. Z. Juškevičienė 
— vyk. vicepirmn., J. Vilutis — 
vice pirm., An. Šlutas — sekre
torius, J. Kapačinskas — iždi
ninkas.

Po oficialios programos, vyko 
vaišės. Susirinkimo dalyviai tu
rėjo progos apžiūrėti skyriaus 
veiklos ir nueito organizacinio 
kelio dokumentinė parodėlę, kur 
buvo eksponuotos veiklos nuo
traukos, veiklos aprašymai spau
doje, rengtų ir pravestų kursų 
dokumentai ir t. t Parodėlės 
eksponatai tai ir yra akivaizdūs 
skyriaus veiklos liudininkai, ku
rie aiškiai ir tvirtai liudija, kad 
savo laiku skyrius pasigėrėtinai 
veikė, kol žvarbūs rytų politi
kos vėjai nepūtė... Parodėlę 
įrengė skyriaus vykdomoji vi- 
cep. Z. Y. ir Jo Kapačinskas.

Daugelis susirinkimo dalyvių 
skirstėsi namo pakilia ,nuotaika 
ir ryžto dvasia jungti žurnalis
tines jėgas, glaudinti gretas ir 
veikti.

Trumpas žvilgsnis į Chicagos 
Lietuvių Žurnalistų skyriaus įs
teigimo istoriją yra toks:

Pirmojo Lietuvių Kultūros 
Kongreso metu, vykusio 1956 
metų lapkr. mėn. 1, d. Chica
go; e, buvo sudaryta Spaudos sėk 
ei j a, posėdžiams pirmininkavo 
žum. J. Kardelis, sekretoriavo 
žum. S. Narkeliūnaitė. šiame 
žurnalistų susirinkime buvo iš
rinkti vietos žurnalistai ir įgalio
ti įsteigti Chicagos skyrių. Tai 
buvo šie žumalisrtai: A. Gint- 
neris, Z. Juškevičienė, dr. J. Pa- 
plėnas, dr. K. Sruoga, kun. dr. 
J. Prunskis ir Ar. Zailskas. Iš
rinktieji, nugalėję vietos dien
raščių readktorių priešinimąsi 
tokiam skyriui steigti, po ilges
nio tarpusavio aiškinimosi, vis 
dėlto šį Chicagos žurnalistų sky 
rių įsteigė 1957 met.

Chicago žurnalistas

PATS SKAITYK IR DAR KI

TUS PARAGINK SKAITYTI

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

— A. Giedraitis7 Santa Moni
ca, Cal. ruošia stambų veikalą 
’Lietuvių tautos kalendorinė 
kronika”.

— Lietuvių Skautų, Sąjunga 
ruošia lituanistikos seminarus 
jauniems vadovams birželio 20- 
27 d. Union Pier, Mich. Lietuviu 
Fondas šiam reikalui paskyrė 
$500 auką. Registruotis pas se
minarų vadovę Danutę Eidukie- 
r e

— Žiburio lit'uanistinės mokyk 
los Detroite VIII skyrių baigė 6 
mokiniai: L. Gražulytė, J. Žeb- 
raitytė, S, Bogušis, L. Baraus
kas, A. Kriaučiūnas ir L. Ukrys. 
Mokyklos ved ėję yra D. Do- 
veinienė, klasės auklėtoja — 
Rima Jotkutė.

— LB Melrose Parko apylin
kes geužlnė įvyks birželio 14 d. 
Maywood Grove.

— Santara-Šviesa rengia va
karonę birželio 19 d. Jaunimo 
centro kavinėje.

— Montrealio Lietuvių Kredi
to Unija LITAS per 26 metų 
veiklos laikotarpį paskyrė lie
tuviškiems reikalams 60,000 do
lerių.

— Toronto Lietuvių-Namų Vy 
rų būrelio tradicinė vasaros sto
vyklos Vasagoje įvyks rugpiū- 
čio 2-15 d. Dalyvius registruoja 
B. Laučys.

— Toronto lietuviai minės Si
biran trėmimus ir ištremtuosius 
birželio 11 d.7: 30 vai. vak. šv. 
Mykolo katedroje. Kalbės kun. 
K. Pugevičius, giedos muz. V. 
Verikaičio vadovaujamas Vyrų 
choras Aras.

— Sekmadienį, birželio 14 d., 
Chicagos Lietuvių Taryba ren
gia Baisiųjų Birželio trėmimų 
minėjimą. R. L.B. Marquette 
Parko apylinkė minėjime daly
vauja su tautine vėliava. Visi 
nariai prašomi minėjime daly
vauti. Ponios prašdmos pasi
puošti tautiniais rūbais.

R. L.B. Marquette Parko 
apylinkės valdyba

— R. Johnson vadovaus Ame
rikos karo veteranų — VFW 
postui 9115 ir moterų pagalbi
niam komitetui su vėliavomis 
birželio 14 d. Ciceroje minint

Spaudos baruose
Tokiu . pavadinimu ’ išleista 

Juozo Kapačinsko jau trečia at
siminimų knyga. Visos trys kny 
gos gražiai išleistos, gausiai ilius 
truotos įdomiomis nuotrauko
mis, įrištos skoninguose kietuo
se viršeliuose. Pirmoje “Siau
bingos dienos” prisimenama Lie 
tuvą ištikus karo ir okupacijų 
nelaimėms, pasitraukimas iš tė
vynės ir gyvenimas- benamių 
stovyklose. Antroje “Išeivio da
lia” aprašoma įsikūrimas JAV, 
Chicagoje, darbai, svajonės ir 
siekiai. Gi trečiojojo autoriaus 
knygoj liečiami santykiai su 
spauda, organizacijos. ir bendrai 
čia gyvenančių lietuvių kultūri
nės veiklos apimtis.

Knygos turinys padalytas į 
keturias dalis. Pirmoje dalyje 
autorius aprašo savo darbą “San 
daros” redakcijoje, santykius su 
spaudos veteranu, ilgamečiu 
“Sandaros redaktoriumi Myko
lu Vaidyla ir duoda Valdytos bio 
grafinius bruožus. Paliečiami 
lietuvių spaudos džiaugsmai ir 
vargai. Palyginama lietuviu ir 
amerikiečių spaudos skirtumai.

Antroje dalyje prisimenamos 
Amerikoje veikiančios lietuvių 
organizacijos ir jų veikla. Svar
besnės iš jų: Tėvynės Mylėtojų 
Draugija, Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje, Amerikos Lie
tuvių Taryba, Lietuvių Bendruo 
menė, žurnalistų sąjunga ir ki
tos. Trumpai vis paminima or
ganizacijų veikla ir reikšmė 
išeivijoje gyvenime.

Trečioje dalyje suminėtos vie
tovės Chicagoje, kur lietuvių gy
venta ir dabar gyvenama. Taip 
pat čia nykstančios lietuvių ko
lonijos ir parapijos. Duota trum
pi suminėtų vietovių istoriniai 
bruožai ir jų didelė reikšmė lie
tuviu gyvenime. Plačiau aprašo
ma Marquette Parko kolonija, 
kur ir dabar pasijunkti lyg ko
kiame Lietuvos kampelyje.

Ketvirtoje dalyje duodami įdo
mūs kelionių įspūdžiai, JAV 
žengiant . trečią šimtmetį, ir au
toriaus biografiniai duomenys.

Knyga lengvai skaitoma ir 
savo gražia, kultūringa išvaizda 
maloni paimti į rankas. Knygo
je sukaupta daug medžiagos iš 
netolimos praeities. Daug joje 
paminėtų faktų kuriuos patys ge 
rai atsimename, bet lyg primirš
tus, čia vėl įdomumu skaitome 
Gerai, kad atsiranda žmonių, 
kurie ryžtasi praeities malonius 
ir skaudžius įvykius suregis 
truoti, ypač, kad kiekviena die

BUTŲ NUOMAVIMAS
S. NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI »

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI. ..

’ $ TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA i.

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 1
INCOME TAX SERVICE FTĮ

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

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

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo
mi vienetai. Didelis garažas. Mar
quette Parko centre. $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
-3 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

3 4 butų mūrinis, apie §9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai.
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559.

« ■ ■ ■ !■———■/
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DĖMESIO

62-80 METŲ AMz. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVI. 

Tel. 523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 

' apmušimai. • Staliaus darbai, ce
mento laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita.
FETINGIS CONSTRUCTION 

7152 So. Kedzie Avenu-s 
Tel. 776-8505

SUSIVIENIJIMAS LIETUMŲ AMERIKOJ!7

3 Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St. I

(Lithuanian Plaza Ct.)
737-7200 arba 737-8534 A. T VERAS j 

Laikrodžiai Ir brangenybis 
Pardavimas ir Taisymu 
2S46 West 59th Sfro«i 
T«l. REpublic 7-1941

6- j

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

PARDUODU Už SS0,000 
STATYBAI KOMERCINĮ- 

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

Avenue.
Skambinti Savininkui: 

6900 W. 87th St., Burbank, Ill. 
598-8445

4—-------------------------- --------------------- -

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

»___ _

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKE išnuomo
jamas 5 kambarių butas. 

Skambinti 471-9366

M. i 1 M X U 5
Helery Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. AA>p!ewood. Tai. 254-74541 
Teip pat daromi vertimai, giminiu | 
Iškvietimui, pildomi pilietybės pra- ! 

čymai ir kitokį blenkal.
I ■ P I n l'hl R,r II

--------------= ------ ---
DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr A. Gussen — MINTAIS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą_______________________________  $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ..... .................... $4.00 y j

Minkštais viršeliais, tik_____________  $3.00 Į

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

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

yra seniausią didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė or- 
^xniLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA —atbeka kultūrinius darbus, jelb^ci Ir kitiems, kurie tune 
darbus dirba.

SLA —išmokėto daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudu savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis StA neieško pelno, m- 
namg patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

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

KLA — veikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudė* sumą temoka tik $3.00 metama,

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
1 'javo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės i SLA JstrašytL

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centre

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

H7 W. iOtk
TeL dll) MJ-Oil

na vis atneša naujų įvykių ii 
staigmenų.

Knygą išleido Chicagos Lie
tuvių Literatūros Draugija.

P. Venclova

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daui 
padėti teisininko Prano ŠULU 
paruošta, — teisėjo Alphons< 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis- 
formomis.

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina -?3.00.

1731 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

IŠKABA NEREIKALINGA

— Kodėl jūs nuėmėte iškabą 
prie šios automobiliams pavo 
jingos vietos? '

— Jau daug laiko kaip jokia 
nelaimė neįvyko, tat ir nuėmėme.

BRIGHTON PARKE išnuomojamas 
5 kambarių butas, pirmame aukšte, 
suaugusiems be gyvulių.

Skambinti po 6 vai. vak. 424-1998

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

T X- 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

NEPRISIPAŽĮSTA, KAD SENA

Marlena Dietrich, viešėdama 
viename Riveros viešbutyje, kė
lėsi liftu, šalia jos stovėjusi jau
na moteris, ją įkyriai stebėjo ir 
galop kreipėsi į Dietrich:

— Tamsia atrodai kaip Mar
lena Dietrich.

— Galimas daiktas, bet ji yra 
žymiai jaunesnė, — atsakė 
Marlena.

—4 
ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 
2458 W. 69th St.

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 Tik. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000 
\J

_ >__________________________________

Advokatai ;
GINTARAS P. ČEPĖNAS Į 

Darbo valandoi: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 vai. vak. Šeštadieni nuo 

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

TeL 776-5162 arba 776-5181 
2649 We»t 63rd Street 

Chicago, m. 60629

6 — Naujienos, Chicago, 8, DL Wednesday, June 10, 1981




