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RIEZTA I
REZOLIUCIJA PRIEŠ SOVIETŲ 

PRIESPAUDA
Senatorius Daniel Moynihan 

(dem., N.Y.), dėkodamas už 
jam suteiktą Jungtinio Pabaltie- = 
čių komiteto žymenį, specialia
me pabaltiečių bankete birželio 
11 d. Wasringtone, savo kalboje 
pažymėjo, kad jis yra vienas iš 
pasiūliusių naują rezoliuciją 
Nr. 21 Senate (tokia'pat-pasiū
lyta ir Atstovų Rūmuose).. Joje 
pasisakoma prieš Baltijos- vals-. 
tybių okupaciją. . . ....... .

Sen. Moynihan pažymėjo, kad 
ir JAV nesijaus pilnai saugios 
kol. bus pavergtų' tautų? kol So
vietų Sąjungos daliniai bus Lie
tuvoje, Estijoje, Latvijoje. “Mes 
turime parodyti Sovietams, kad 
mes neužmirštarne pabaltiečių 
nuolatinio laisvės troŠkimd' ir 
mes neleisirne; Sovietams’ ma- 
nytj/'kal mes nepaisome kokia 
bus padėtis Pabaltijy”, — kal- 
bejo senatorius... ■ ■.

MASKVOS LIUDIJIMAI 
NEPATIKIMI

Ryšiuni sų vadinamomis karo 
liusikalteliŲ bylomis, -tkonores-

. manas John M. Ashbrook pada
re' pareiškimą, kad negalima 
pasitikėti iš Sovietų • šaltinių, at
einančiais kaltinimais, nes Mask- 
va daugką;faĮšifikiipjaT«itra— 
pati Maskva -nebaudžia-safro tar
nautojų, įvykdžiusių? kšęb-'nusi
kaltimus, ir • tolertfb-^* kįid-bu
vusieji naciai nusįkaStėliaiįTtąip 
Kurt Lange, Ėfnę§f--Grossman 
turi tįakingus p'ostus- RyFų Vo
kietijoje. <

LIETUVAITĖ PABAL-
TIEČIŲ KOMITETE j

Besirūpindama,’- -kad-; daugiau 
jaunimo būtų įtraukta į Lietu
vos laisvinimo pas langa s.fAme 
rikos Lietuvių .Tatyba Aąsaros 
darbui į Jungtinio’ Pabaltiečių 
komiteto įstaigą • Washingtone 
įstatė studentę Gailę Tamošiū
naitę iš Ročesterio. Jai atlygini
mą parūpino ALTas.

(ALTo Informacija)

BLOGAS ORAS KALNUOSE 
TRUKDO GELBĖTOJAMS

UPI pranešimu, pirmadienį 
buvo labai blogas oras Mt Rai
nier' kalnagūbrio aplinkoje ir 
trukdė gelbėjimo darbams atkas
ti iš sniego bei ledų griūties 11 
kalnų laipiotojų. Vėjas ir snie
gas visai sumažino matomumą. 
Tarp užgriautų yra vienas vado
vas. Kai kurie 13 keliauti po kal
nus mėgėjų ir 5 jų vadovai buvo 
tik už 10 pėdų avalanšo.

Oregon valstijoje žuvo keturi 
asmenys, lipę į Mt. Hood kalno 
viršūnę, o viena moteris mirė 
ligoninėje.

— Antradienį aukso uncija 
kainavę? $454.

KALENDORfiLIS

Birželio 24: Jonas, Mintė, Ge- 
. gėf Arūnas, Einoris.

5? Satilė teka 5:16, leidžiasi 8:29.

Agrikultūros departamen
to žiniomis, Amerikoj dabar yra 
59.7 mil. kiaulių, 8 nuoš. ma
žiau, negu praeitais metais. Ma
noma, kad šią vasarą ir rudenį 
kiaulienos kaina pakils.

— -Iždo, sekretorius Donald T. 
Regan vadovauja komisijai, ty
rinėjančiai galimybes dolerį pa 
dengti -auksu. Tyrinėjimo duo
menys bus pristatyti Kongresui.

— Manoma,7 kad Wayne B. 
Williams, įtariamas jaunų neg
rų žudynėmįs Atlantoje, ruošia
si. pabėgti iŠ kalėjimo.

/ ' \ -- ■ .V

—- į^urmistrė Jane Byme pa
reiškė; jog nežiūrint -finansinių 
sunkumų, Čikagos mokyklos ru
denį bus atidarytos., v

— > Charkove psichiatras A. 
Koriaginas gavo'. 7 metus kalėji
mo ir penkerius metus tremties

, už- kasyklų- inž. As NskiŪno gy- 

nali^tams, kad psichiatrinėje li
goninėje'uždarytas A. Nikitinas 
yra sveikas iri normalus |paogus, 
reiką^iv^.^^Ęnįų dar^\s^-. 
gų

MALDĄS,-Įs^jja.-L Prieš 
40 . Ispanijos."ŽUk tatoįius
F raibio .’pšnaifinb. slčy^bąš.I J is 
uždraudė -Įedūsiėms . ispanams 
skirtis^- sūgy^nti’ nepajė- 
gianeių pofų jis nepajėgė?:su
jungti. ; •?. '

Praeitą; imrmadienį ispanų 
parlamentas'.: i grąžino; -buvusį 
skyriui .įstatymą. Titojau' pa
aiškėjo, ‘kad netoiirtinje ateityje 
Ispanijoje bus užvestą apie pusė 
milijono skyrybų bylų.

PEKINAS, Kinija.—Hua JKuo- 
fengas, Mao Cetungo paskirtas 
Kinijos komunistų partijas pir
mininkas, pirmadienį atsistaty
dino. Jis įteikė partijos suvažia
vimui pareiškimą, prašantį at 
leisti iš pareigų. Jis prisipažinę 
padaręs kelias dideles klaidas.

Gecrfe Basa

Viceprezidentas George Bush 
išskrido į Prancūziją išsi
kalbėti su prezidentu Fran- '. 
cois Mitterrandū apie Pran

cūzijos užsienio politiką. C

KANTOOT TPPTAT WPATFN tarptautinę’teršę ir prekybą, t Klarui pa^tų žmonių. Pagaliau 
.Ilvl 11 IvUljlEilllAl 1*111x111^1*“ kalbos susidaro Įspūdis -;k'ad -hebuvųaf.karo vadu, mokėjusiu

KįNTI PASIRAŠYTA DARBO SUTARTIMI ~ ’ ’ " ' —
f NARIAI BALSUOS Už AR PRIEŠ JĄ • 

- . SEKANČIĄ SAVAITĘ ’ v
WASHINGTON, D.C. — Fe

deralinė aviacijos agentūra pra
nešė, k'ad pasirašytas su lėktuvų 
bei oro kontrolieriais darbo pak
tas ir išvengta streiko, kuris tu
rėjo prasidėti pirmadienį. Susi
tarimas pasirašytas pirmadienį 
antrą valandą ryto, po 15 valan
dų nepertrauktų derybų.- Jose 
dalyvavo Transpo’rto sekretorius 
Drew Lewis ir kontrolierių or- 
ganizasijos pirmininkas Robert 
E. Toli su savo delegacijomis, 
taip pat federalinės valdžios tar
pininkas Kenneth Moffett.

Darbo sutartyje yra šie pa
grindiniai dalykai:

* Pakeltas metinis atlygini
mas $4,000. Kontrolieriai norė
jo $10,009 pakėlimd. Jų atlygi
nimas yra $20,000—50,000.

• Sutrumpinta darbo savaitė 
iki 36 valandų, bet bus moka
ma už 40 valandų. Kontrolieriai 
reikalavo 32 valandų;

MULA CHOMEINI KVIEČIA BANĮ SADR 
GRĮŽTI I “REVOLIUCINI JUDĖJIMĄ”

ANTRADIENIO RYTĄ SUŠAI’DNTI SEPTYNI BANĮ SADR 
ŠALININKAI; PIRMADIENĮ ŠUšAŪDYTI 21

Irano parlamentas atstatė Ba
ni Sadr iš prezidento pareigų, o 
dabar pats Chomeini prašo jį 
pasilikti islamiškame judėjime. 
Chomeini gerai . pažįsta Bani 
Sadr. Su juo dažnai susitikdavo 
Paryžiuje ir kartu rūpinosi ša
cho nuvertimu. Kartu su juo 
grįžo į Teheraną. Chomeini,pa
sirinko jį prezidento pareigoms. 
Jis buvo baigęs Paryžiaus uni- 

;verrit<tą, turėjo nuovoką apie

TEHERANAS, Iranas.— Isla
mų prokuroras Ali Kuodusi pir
madienį per radiją įsakė vi
siems krašto gyventojams suim
ti Bani Sadr, buvusį Irano pre
zidentą, ir atvežti į prokuratūrą, 
tuo tarpu mula Chomeini antra
dienio rytą -kvietė tą patį Bani 
Sadr grįžti į islamišką judėjimą 
ir laikytis religinių musulmUnų 
principų, kWp juos aiškina pats 
Chomeini. *

=.
g--.’

• 14 savaičių gaus-pilną ally1 
kelionė surišta su viešbučiu re
zervacijomis ar kitais dalykais. 
Jie važiavo Greyhound a.utobu- 
sąis.-arba Amtyak traukiniais: , 
ginimą, jei dėl fizinių trūkumų 
negalės atlikti kontrolieriaus 
darbo;

• Daugiau teisių Federalinės 
aviacijos agentūros sprendi
muose;

• Panaikinti nuostatai, ribo- 
jantieji kontrolierių atlyginimą.

Tačiau kontrolierių organiza 
cijos nariai nėra patenkinti šia 
sutartimi. Sekančią savaitę 15 
tūkst. organizacijos narių bal
suos, ar priimti šią sutartį, ar ją 
atmesti. Amerikoje yra 17,000 
kontrolierių. -

Nors pirmadienį lėktuvų judė
jimas nebuvo sutrukdytas, ta
čiau keleivių buvo daug ma
žiau. Nevažiavo keleiviai, kurių

RUSAI SUTINKA TARTIS NUSI
GINKLAVIMO KLAUSIMU

USTINOVAS NENORU PRADĖTI NAUJŲ GINKLŲ 
LABAI BRANGIOS STATYBOS

MASKVA, Rusija, -t- Mes ne- 
I norime turėti daugiau ' ginklų, 
negu turi Amerika. Mes nenoii- 
me pradėti karo su Amerika. 
Mes norime rasti bendrą kalbą, 
kuri mus vestų į visišką nusi
ginklavimą, pirmadienį pareiš
kęs Leonidas Brežnevas, prane
ša radijas.

j Pirmadienį suėjo’ 40 metų nuo 
vokiečių karo jėgų įsiveržimo į 
Sovietų Sąjungą. Stalinas buvo 
pasirašęs kelias sutartis su Hit- ■

Į lerio valdoma Vokietija, bet tos . 
i sutartys nieko nereiškė. Stali- 
j nas tada pildė visus sutarties su 
naciais paragrafus, bet Vokieti 
jos aviacija pradėjo bombar
duoti strateginius Sovietų karo 
jėgų laikomus punktus. Ilgiausi 
Sovietų žibalo traukiniai riedėjo 
į vakarus, o naciu lėktuvai skri
do į rytus Sovietų, karo jėgų 
bambarduoti.

Sovietų valdžia lietuviams, 
latviams ir .estams tvirtino,; kad. 
Sovietų karo.,jęgosLapgins Pa
baltijį tiUo nacių,'"bet tie tvirtf-’ 
nūnai buvo visai beprasmiai, 
nes Sovietų karo jėgos neturėję 
tinkamų ginklų ir mod; j mani

Chomeini norėtu išgęlbėti'Bąni idiegti^ąsipriešinimą naciams. 
Sadr ‘nuo fana tiku’ teiento. Bet Sovietų ' kariuomenė tiko kova 
Chomeini gali bijoti, kad Banį prieš’beginklius pavergto kraš 
Sadr, pasiekęs :-užsienį, ■ nepa- "to.įsiuto jus, bet ne prieš gerai 
skelbtų maištininkąnis nemalo
nių valdymo paslapčių;- ’ •

Jau sušaudyti 34 
’ maištininkai ~

-Teherano ^idžtojį- radijo sto
tis paskelbė, kad antradienio ry
tą buvo sušaudyti 7 maištinin
kai, buvę artimi prezidento Ba
ni Sadr bendradarbiai. Tas pats 
pranešimas sako, kad jau sušau
dyti 34 maištininkai, bandę pa
sipriešinti Chomeinio patvarky
mams.

' organizuotą ir ginkluotą vokie 
čių kariuomenę.

Kaip Brežnevą, taip ir visą 
Sovietų .karo .vadovybę bus pa
veikusi sekretoriaus Haig kelio
nė į Tolimuosius Rytus. Jis pa 
reikė , ne tik Filipinų ir Malai
zijos, bet ir Naujosios Zelandi 
jos, ' Japonijos ir Australijos 
valstybes. Pranešimas, kad Pa-: 
kistanas gaus karo medžiagos ir- 
kitokios paramos trijų bilijonų 
dolerių sumai; kad Kinija galės- 

j įsigyti ir naujausių puolamųjų 
Į ginklu, privertė Maskvą susirū 

Tuo tarpu tikslių žinių nėra,, pinti ;kuo baigsis ta valstvbinic 
bet manoma, kad visi šie žmo- terdro politika 
nės bandė įtikinti karius nekbu-. Marš Djmitrijus Ustinovas, 
syti Chomeinio įsakymo, lie- 
pianico neklausyti prezidento 
Bani Sadr, nes jis buvo atleistas 
iš Irano' kariuomenės vadovybės. 
Buvo keliu karo vadų protestai.
Sušaudyti buvę pirmojo revo
liucinio Irano kabineto nariai ir 
Bani Sadr bendradarbiai.

PRISIPAŽINO ŽMOG
ŽUDYSTĖJE

NEW YORKAS. — Mark Da
vid Chapman pimiadienj pri i- 
pažino teismui, kad jis nužudė' 
buvusį Beatelių grupės narį I 
John Lennon. Jis anksčiau buvo) 
proto ligonis. M.D. Chapman pa- j 
reiškė teismui, jog nužudyti J. 
Lennoną jam įsakė Dievas ir jis 
įvykdė įsakymą praeitų metų 
gruodžid 8 d. Taip pat Dievas 
jam įsakė prisipažinti žmogžu
dystėje. Anksčiau jis skelbėsi ne- 
k0,,u ir tai rėmė nesveikata.

. Teisėjas Dennis Edwards pa
skirs jam bausmę l rugpjūčio 
24 dieną, frief. tai jis bus tikri
namas psichiatrijoj gydytojų. ?

. v t

PAŠTAS NORI PAKELTI 
MOKESTĮ LAIŠKAMS

WASHINGTON, D.C. — Paš
to tarnybo’s 9 asmenų taryba.; 
vienbalsiai nutarė kreiptis j. 
Pašto tarifų tarybą, kad leistų 
pakelti iki 20 centų už pašto 
ženklą pirmos klasės laiškams. 
Dviejų centų pakėlimas suma
žintų deficitą paštui per metus 
$640 milijonų. Pakėlimas yra.' 
prašomas trečią kartą.

CARTERIS BUVO SUSI- 
TARĘS SU BANĮ SADR

PLAINS, Georgia. — Buvęs 
prezidentas Jimmy Carter Luvo 
susitaręs su tuometiniu Irano 
prezidentu Bani Sadr ’išleisti iš 
trano visus sulaikytus JAV am
basadorius tarnautojus ir Ame
rikos pilįęčius. Tai-buvo’ 1986 m, 
balandžio mėnesį. Paskutiniu 
mementu Banį Sadr atsisakė 
šilsi tarimo. Jis pranešė, kad ga- 
iima. susilaukti blogų pasekmių. 
Teko visą reikalą atidėti. Tiktai 
tada buvęs prezidentaš sutiko 
leisti kariams pabandyti ameri
kiečius išlaisvinti. Bet ir tas ban
dymas nepavyko. ' <. ’ -

POPIEŽIUS VĖL IŠVEŽ
TAS Į LIGONINĘ

ROMA, Italija.— Popiežius Jo
nas Paulius II vėl išvežtas į tą 
pačią ligoninę, kurioje jis buvp 
išgelbėtas po pasikėsinimo prieš 
jo gyvybę. Jis buvo' apgydytas, 
bet dar ne visai išgydytas? Dak
tarams nepatiko, kad pas jį daž
nai pakildavo tempą.atūra.

Pirmadienį nustatyta, kad po
piežius gavo plaučių uždegimą. 
Daktarai tuojau liepė jį vėl iš
vežti į ligoninę, kur popiežius 
turės pasilikti kiek ilgiau.

— Turkijos karo teismas nu
baudė kpt. Bunyamin Yilmaz 
18 metų kalėti už padėjimą 1979 
metais pabėgti iš kalėjimo Meh- 
m t Ali Agcai, kuris Vatikane 
bandė nušauti popiežių Joną 
Paulių II.

Leonidas Brežnevas, aukš
čiausiosios Sovietų tarybos 
pirmininkas, pareiškė, kad 
jau atėjo laikas rimtai pa
kalbėti apie nusiginklavimą 

ir visišką atomd bombų 
pąnaikjnirną.

Sovietų Sąjungos karo ministe- 
ris, šia proga Pravdoje parašė 
dgą straipsnį, primenantį nacių 
Įsiveržimą į Sovietų Rusiją ir Į 
rusų užimtas teritorijas.

Rusai prisiminė, ką naciai ru
sams padarė, įsiverpdami į rusų 
laikytas teritorijas. Bet rusai 
nustebę, kad ministeris Ustino
vas kalba apie Ameriką, o rie 
apie nacių įsiveržimą. Jis pagei
dautų, kad nereikėtų pradėti 
naujų ginklų eilės, kurie labai 
brangiai kainuoja bandymams 
ir naujai gamybai. Atominės 
raketos pagaminimas, tai ne 
šautuvo ir šovinio’ pagaminimas. 
Jis tvirtina, kad rusai bus pri
versti gaminti naujus ginklui 
jeigu nebus rasta bendra kalba 
taikai įgyvendinti. ,’*■

Griežtesnė prez. Reagano ir 
sekretoriaus Haig politika ver- 
čia Brežnevą keisti toną.
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Dėsto RIMAS NERIMAVUSIUS

rankas 
Moks-

Kartą pakliuvo man į 
knygutė “Kortų Būrimo 
las”. Gaila, kad neatsimenu au
toriaus pavardės, bet pagalvo
jau, jei žmogus parašė tokį vei 
kalą, negailėdamas nei darbo, 
nei laiko, tai man reikia tą 
mokslą studijuoti.

Pradėjau. Kortų kaladę nuo
lat nešioju su savim, o teoriją 
laikau po pagalve. Tas mokslas 
yra gan sudėtingas. Dar ne vis
kas, ką reiškia korta; reikia ži
noti, kokia korta prie kokios 
mosties guli ir kokią tai sudaro 
reikšmę ateities perspektyvoj.

Iš pradžių būrdavau tik savo 
pažįstamų rately. Būdavo, kas 
tik ateis, aš tuoj ir prisistatau.

— Pavelyk man, — sakau, — 
tamstai paburti.

Bet juo tolyn, tuo mano ga
bumai ir reputacija garsėjo. Pa
tys žmonės ateidavo ir prašy
davo paburti.

Vienai valdininkei kortos 
dė džiaugsmą per ašaras. Ji 
bai nustebo.

— Kaip tai sako. — gali
ti? Jeigu jau ašaros, tada ir jo
kio džiaugsmo negalės būti.

ro
ta.

bū-

Atsitiko taip, kad jos šefas 
ją atleido iš darbo. Ji taip pra
dėjo verktų kad jos ašarų pa
veiktas šefas, vėl ją priėmė į 
darbą.

— Dabar matau, — ji man pa-’ 
sakė, kad tikrai moki burt.

Niekas taip netiki kortomis 
kaip bavarų kaimietės. Tokia 
Liza pas mane ateidavo net už 
dešimt mylių. Kartą ji paprašė 
išburti ant jos karvių.

— Ant karvių! — nustebau.
— Ant karvių juk niekas nebū
na. Kortos sutvertos burti žmo
nėms, ne karvėms!

Bet ji prisispyrus prašė išbur
ti jos karvei-

— Na, — pagalvojau sau, — 
jeigu kombinavau žmonėms, tai 
kodėl nepakombinoti karvėms?

Išbūriau, kad jos karvė atves 
telyčįikę.

Taip ir buvo. Toji telyčiukė 
net žvaigždutę turėjo ant kak
tos. Už tai Liza man atnešė 
šventėms lašinių ir sūrio.

Natot, koks naudingas yra 
kortų būrimo mokslas...

Sofija Ambrazevičienė
(Vėpla, 1957)

ti. Prezidentas Karamailis ir mi- 
nisteris Ralis pareiškė užuojau
tą nukentėjusiems.

> Būriai laukinių beždžionių 
Indijoje puola žmones, vagia 
maistą, naikina nuosavybę ir 
pridaro daug kitokios žalos gy
ventojams. Indai, kurie garbina 
“šventąsias” beždžiones, negali 
jų bausti, nė uždrausti.

G Kovo 30 dieną pasikėsini
mas nušauti JAV prezidentą 
Ronald Reaganą, buvo devintas 
pasikėsinimas ant prezidentų 
gyvybės. Keturi prezidentai nu
šauti: Abrahomas Lincolnas 
1865 metais, James Garfield 1881 
metais, William McKinley — 
1901 metais, John Kennedy — 
1963 metais. Buvo pasikėsinta 
ant kitų prezidentų nužudyti: 
Andew Jackson, Harry Truman 
ir Gerai Ford, net dukart buvo 
bandyta jį nužudyti.

a Kai išgąsdini skunkę (šeš
ką), tai žinai, kad eini ne vie
nas. ..

> Netikiu dail. VI. Vaitiekūno 
reinkarnacijos filosofija, nes esu 
per senas atgimti...

g Žmogus sulaukęs 70 metų 
amžiaus, per tą laiką suvalgo 
vidutiniškai 14 karvių, kiek kiau 
lių ir kelis akrus kviečių.

@ Abstrakcionistiniai paveiks
lai kuriami tiems, kurie negal
voja, arba neturi laiko galvoti.

Don Pilotas

GERAS RECEPTAS

Pasikalbėjimas 
Maiklo 
su Tėvu

šuva “lady*’ ir teisėjas,

Juodas negras niekadėjas — 
Tai šio krašto pažiba.

Jei teisėjo šuo Įkastų, 
Gali smarkiai nukentėt; 
Nutarimą jis išvestų — 
Nereikė 4en slampinėt.

Bet jei tu teisėjo šuniui — 
Krimst į galą uodegos, 
Pilietybę suspendavęs 
Gal ištremt ant visados.

Na, o moteris — asaba 
Turi macies nemažai, 
Iškrastys tave nabagą, 
Ras kur tavo pinigai.

0 jei kartais parsiūbuaji 
Metęs “čerką” ar alaus, 
Tavo vietoj mylimoji 
Šunį lovoje priglaus.

Balta “lady”, negras juodas— 
Kombinacija spalvų;
Dėl to spektro mūsų damos 
Jau paliko be galvų.

Oboriginas

ROJAUS LIEKANA

kie speigai užėjo?
.— Sėdim namuose ir geriam 

arbatą su romu.
— Tai gera kombinacija.
— Tikrai gera: mano žmona 

išgeria arbatą, o aš — romą.

• Limoje. Peru, šventajam 
nupiovė kojas. Laikraštis “EI 
Comercio" pranešė, kad bažny
čių apiplėšimai labai padaugė
jo. Konkvestadorų laikais ispa
niškos bažnyčios ir šventieji bu 
vo išpuošti auksu, sidabru ir 
brangiais akmenėliais, atkreipė 
vagių dėmesį. Vagys įsilaužė į 
Huancavelica bažnyčią ir nupio
vė šventajam-abi kojas, ant ku
rių buvo užmauti sidabriniai ba
tai.

na greitai važiuojantį šoferį, lai
ko labiau nusikaltusiu, negu kri
minalistą. Baudžia už eikvojimą 
benzino ir greitą važiavimą virš 
nustatyto greičio. Bausmė už 
benzino eikvojimą didelė: nuo 
$120 iki $2, 400 Amerikos pini
gais.

i

e Osaka, Japonijoje, galima 
pigiai nakvynę užsisakyti. Vie
toje tradicinio viešbučio, yra 
padaryti miegojimo kambariu
kai, vadinami “kapsulėmis”, apie 
5 pėdų pločio ir 6 1 2 pėdų ii 
gio. Sako, kiekvieną naktį pri
pildytos svečiais ir kainuoja per
pus pigiau, negu viešbutis. Tu
ristus patraukia naujas japonų 
išradimas, pan. kaip pas mus 
McDonald arba Burger King 
užkandinės. Japonai dabar stei
gia tokias nakvynių “kapsules” 
Tokijo ir kituose miestuose.

9 Viena Marquette Parko 
našliuke sako: — Tikroji meilė 
yra širdyje, bet ne kur kitur. ..

e Atėnų laikraštis pranešė, 
kad naujame Phalerone, Graiki
joje, 2,500 disko žaidimo entu
ziastų skubėjo pasveikinti he 
rojų. 19 žmonių buvo mirtinai
sumindžiota ir 54 sunkiai sužeis- kas čia toks.• Pietų Afrikoje kai pagau-

HEMINGVĖJAUS STI
LIAUS PASLAPTIS

Kartą Ernestą Hemingvėjų 
(1898—1961) paprašė draugai 
paaiškinti, kokia jo trumpo, raiš
kaus stiliaus paslaptis.

— Mano stiliaus paslaptis la
bai paprasta: rašau stovėdamas 
ant vienos kojos, žinoma, tokia 
padėtis greit nuvargina, o nuo
vargis verčia kuo trumpiau išsi
reikšti. .. Kada savo rinkinį tai
sau, sėdu į patogų fotelį. Pato
gi padėtis leidžia man susikaupti 
ir atidžiai išbraukti visa tai, kas 
nereikalinga.

* ♦ *

NEGALIMA ŽINOTI

Vasarotojas: “Kodėl turiu aš 
už laivelio nuomą visą sumą 
iš anksto sumokėti?”

Valtininkas: “Kadangi laive
lis nėra garantuotas, mano po
ne”.Maža mergaitė atostogauda- 

je komunizmas, koks dabar yra, jma pas ^yo močiutę farmoje, 
neįmanomas įgyvendinti. ibeskaitydama seną biblijos

— Pagal tavo išvadas, Maiki, knygą aptiko' puslapiouse įdėtą
Sovietai nenori karo? J ’ ‘

— Atominio karo jie bijo, bet 1 tus sutrupėjo.
Kariauja kitais būdais, propa-1 jį parodė lapą senutei, 

ganda, teroru ir prievarta. Jei-f t-------  t-----  i-----
gu būtų atominis karas, tai mū
sų planeta būtų pusiau mirusi il- 

j giems amžiams.
; — Pasakyk man, kodėl Sovie-j 

tai labai bijo laisvojo pasaulio ?; 
Kodėl jie taip stropiai cenzūruoja 
net eilinių piliečių laiškus siun
čiamus į užsienį ir gaunamus iš

— Maiki, aš skaičiau, kad ši
tame dešimtmetyje bus neišven
giamas III pasaulinis karas ir 
jis prasidės danguje.

j — Gal tu norėjai pasakyti — 
Į erdvėje? v 4^
| — Geriau suprantama, kai sa
kau danguje. Ir žmonės taip 
sako: dangus apsiniaukęs, dan
gus giedras.

— Tegul bus ir tavo tiesa, tė
ve, bet iš kur tu žinai, kad bus 
karas?

— Skaičiau, ką vienas Kinijos 
į politikas pasakė, jog karas tarp 
į dviejų super-jėgų neišvengia’ užsienio. Savo senam draugui pa- j 

"Lietuviais norime būti visi—imas. Sekantieji 10 metų busią H siunčiau kelis laiškus į Lietuvą, 
Lietuvių Fondą ar remi?”
A įsakymas:
Paremsiu Fondą iš širdies, 
Kai ranką pagalbos išties. 
Ne vien tiesėjams ten tiltų
Griaut mūs’ vienybės pamatų, kitaip tariant, įtampos mažini

mą tarp šitų dviejų didžiųjų jė- 
jgų — JAV ir Sovietų Sąjungos.

— Kas, Maiki, sukėlė įtampą? 
Bijosi karo, nes visi žino, kad 
niekas nelaimės, tiktai nukentės.

— Tą visi žinci,.bet pasakyk 
man, kaip anksčiau minėjai, kaip 
ir kodėl karas vyks iš dangaus?

I — štai kaip. Technikos am
žiuje kariaus ne ant žemės, bet 
iš aukštybių. Matai, dabar erd-

! vėse prileista visokio “dzunko”. 
O kai paleis atominę bombą, tai 
Žemėje išnyks visa gyvybė.

— Na, pasakok toliau,
— Aš, kaip generolas, geriau 

žinau karo taktiką. Vienos rakė- J 
tos naikins kitas raketas, pastosi 
kelią priešo raketoms ir jas su
naikins, kad nepasiektų žemės, 
d jeigu koks džunko gabalas 
nukristų žemėn, tai didelės ža
los nepadarytų.

— ’Pagal tavo teoriją, tėve, tai 
būtų kaip teniso žaidimas, bet 
ne rimtas karas. Pasaulinis ka-i 
ras, tai ne airių peštynės. Sovie
tai nori visą pasaulį pavergti, 
taip, kaip pavergė Pabaltijo 
kraštus, Balkanų respublikas, o 
demokratinis pasaulis nori iš
vengti tokios nelaimės. Vakarų 
pasaulis būtų ramus ir nereikė
tų bijoti Sovietų invazijos, jeigu 
Sovietai nesiginkludtų ir negra
sintų. Bet ir jie žino, kad gali ir 
save pražudyti pradėję karą. 
Todėl ir buvo reikalinga “deten
te”, įtampai sušvelninti. Iš to 
išeina tiktai burbulas. Sovietai 
remia terorą, o kur reikia, pri
stato ir amunicijos. Tegul peša
si; juo didesnė suirutė, juo ge
riau. Arabai susipešė, Ispanijoje 
prieš demokratinę monarchiją 
vykdo terorą. Lenkija nori at
sipalaiduoti nuo Maskvos, kuri 
privedė prie bankroto. Sovietai 
patys didelėje ekonominėje bė
doje, turi daug priešų viduje, 
pagrolję svetimas žemes. Apsi
ginklavo iki dantų, o ūkinis gy
venimas nususintas. Ne gana to, 
dąr laisvąjį pasaulį prievartau
ja, terorizuoja tikinčiuosius 
krikščionis, žodžiu, komunis
tinis pasaulis, tai Viduramžių

labai seną lapą, kuris vos palie- 
. “Žiūrėk, grama”, 

, “ar tai 
tas buvo Jievos lapas”.

KAS KLYSTA — TAS KLAUSIA

Klausimas:
“Lietuviais esame visi — 
Lietuviu Fonde ar esi?” 
Atsakymas:
Lietuviais esame visi, 
Tik tiltus tiesiam, vos keli! 
Klausimas:

] labai pavojingi visai mūsų pla
netai. šitą faktą mes turime tu
rėti galvoje.

— Per daugelį metų buvo pla- 
| čiai kalbama apie “detentę”,

Vargšas Fuksas

NEPAŽĮSTA KIŠKIO

— Mamyte, mūsų mokytoja 
nėra mačiusi kiškio.

— Aš nupiešiau, o ji klausia

vSw \
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ŽMONA IR VYRAS
— Žmona yra gyvenimo drau

gė. O kas yra vyras?
—Pragyvenimo šaltinis, pri

dėjus prie jo savo atlyginimą.

TARYBINIAI JUOKAI

o jisai tik vieną tegavo’.
— Apie Sovietų baimę jau mu

du kalbėjome. Tu, tėve, gal pa-į 
rašei, kad gerai gyveni, gauni j 
penciją ir nieko tau netrūksta, j 
o sovietai tokių žinių nenori gir
dėti. Žinok vieną dalyką, kad 
Sovietų cenzoriai seka ir susi- Į 
žymi, kas ką turi, su kuo susi
rašinėja ir 1.1.

— Baisu, Maiki. Dar niekad 
pasaulyje taip nebuvo, kaip yra 
dabar.

— Būk atsargus, tėve. Savo 
draugui parašyk trumpai, kad 
esi sveikas ir laukiu atsakymo.

— Sudiev, Maiki. Einu pas 
Andriejų su draugais pasikal
bėtu

Tarybinio milicininko mokslas

Kartą du vaikai eina iš mo
kyklos ir ginčijasi. Vienas sako.

KAIP NUPENĖTI VIŠTAS

S. Laucius

SENI DALYKAI

Temstant, kad nė šuo nelotų, 
Mudu pasimatėme, 
Pagal niekad nebalsuotą 
Amžiną įstatymą.
Lengva pasakyti, rodos, 
O kiek buvo prašymo, 
Kol tą vieną šventą žodį 
Širdyse įrašėme.
Gailiai suklykė vaikystė, 
Paukšteliu pasprukusi, 
Kad laimėjimas pražystų 
Baltuose dantukuose. 
Kad galėtų mano akys 
Tavo grožiu paikintis, 
Beatodairiškai teko 
šį bei tą sunaikintu 
Miela būdavo nukaisti, 
Senių klausinėjamam. 
Bet negėriau jokio vaisto 
Nuo galvos skaudėjimo. 
Nesvarbu dabar, kas kloja 
Patalą paliegusiam;
Nesvarbu, ar kam pamoji, 
Pro vartus išbėgusi. 
Įminti šimtai troškimų 
Takeliūkšcių vingiuose. 
O plentuos lig užkimimo 
Klausinėju dingusio... j

kad ne. Pamatę stovintį pake
lėje milicininką, eina pas jį pa
klausti, kiek iš tikrųjų bus.

— Nežinau, — atsako milici
ninkas.

Vaikai stebisi, kaip tai milici
ninkas gali nežinoti.

— Manęs nemokė pridėti, tik 
atimti, — teisinasi milicininkas; 
— trupmenų irgi nemokė: 
nesidalija — pragerti.

* ♦ *

KODĖL RUSAI 
NEPRALENKIA AMERIKOS?

Kompartijos instruktorius Pie 
tušenka lanko kolchozus. Pir
mame pastebi švarią vištidę ir 
joje sveikas, dailias žvalias vis

kas

Churščiovas visą laiką savo 
kalbose pabrėždavo, kad reikia 
kuo greičiau pavyti ir pralenkti 
Ameriką (JAV).

Kartą du tarybiniai poliečiai 
ginčijasi. Vienas jų įrodinėja, 
kad negalima pralenkti Ameri- 
kos. ■

— Kodėl? — klausia antrasis. 
— Tada amerikiečiai pamatytų 
mūsų praplyšusias kelnes užpa
kaly. Krizas Pleperis 77

— Kuo savo vištas maitini, 
Ivanai? klausia instruktorius 
vištų prievaizdą.

— Argi, duona, pons drauge, 
— paaiškina prievaizda Ivanas.

— O nežinai, kad mes duoną 
turime pirktis iš Kanados, o. tu 
duona vištas šeri! — supyko in
struktorius ir įsakė Ivanui kitą 
rytą melduotis pas Enkavede 
agentą. Panašiai atsitiko ke
liuose kituose kolchozuose, kol 
instruktorius pateko į “Perga
lės” kolchozą, kurio vištininką 
administravo draugas Rabinovi 
Sus.

Į klausimą, kuo draugas šeri- 
savo' vistas, kad tokios gražios 
ir dailios Rabinovičius atsakė: 
“Nu, aš joms moku po 30 rub
lių mėnesiui ir jos maišiu pa
čios pasirūpina”.

KAIP SOVIETUOSE 
OPERUOJA TONSILUS?

Už NUOPELNUS 
KOMUNIZMUI

Vienas žydas daug pasidar
bavo revoliucijos labui. Už dide
lius nuopelnus Stalinas pasikvie 
tė jį apdovanojimui ir užklausė, 
ko jis norėtų už savo nuopelnus.

žydelis kukliai padėkoįo už 
įvertinimą ir sakėsi nieko dau
giau nenorįs, esąs patenkintas, 
kad turėjo galimybės pasitar
nauti brangiai savo tėvynei, tuo 
esąs pilnai atlygintas.

Stalinas būtinai pareikalavęs 
pasakytu kokių dovanų jisai no
rėtų ir, jeigu jis dar ceremony- 
sis, pažadėjęs užpykti.

— Jeigu taip, — sako žydelis, 
— tai, prašau, duokit man vizą 
į Ameriką. Krizas Pleperis 77

Trys chirurgai 
prancūzas ir rusas — kalbasi 
chirurginėm temom. Tarp kit
ko sprendžia klausimą, kokia 
operacija sunkiausia. Vokietis 
tvirtina, kad sunkiausios esan
čios galvos operaci os, prancū
zas tikina, kad šerdies operaci
jos, o rusui sunkiausia esą išim
ti gerglės tonsilus. Pirmieji du 
nusijuokę, — tai esanti vipna 
lengviausių operacijų.

— Tai jums, bet ne mums po 
revoliucijos. Mes turim juos im
ti pro pakaušį, — atsakęs rusas.

Paklaustas, kodėl, paaiškino:
— Argi jūs nežinot\ kad ru- J 

sas ngali išsižioti. * įg
Kruus Pieperis 77^į

vo'cietis,
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KANADOS NAUJIENOS
SLA 72 KUOPOS VEIKLA HAMILTONE

naujinus korespondencijoje Nau Į 
j ienų 53 nr. parašiau, jog tas 
pats Žilinskas sveikino v,e.ną or
ganizaciją su auklele, bet ne
pagaili ir sveikinimų bei linkė
simų “Tėviškės” draugijai ir 
“Gimtajam kraštui”.

Ats;liepė Petras Žilinskas, bu
vęs losangelietis, Užsigavęs, kad 
jis su kitu asmeniu supainiotas. 
“G'mtajam kraštui” rašąs jo 
geras pažįstamas, kaimyninia
me mieste gyvenąs, turįs pavar
dę Peter Zlin, bet “Gimtajame 
krašte” rašosi Petru Žilinsku.

Iki tol nebuvo žinoma, jog 
pietinėj Kalifornijoj yra kitas 
asmuo Petru Žilinsku pasiraši- 
nėjąs, Apgailėtinas pavardžių 
sutapimas ir per tai dviejų as
menų veiklos supainiojimas. 
Kaip tų dviejų advokačių veiks
mai supainioti dėl vienodų var
dų ir vienodų pavardžių, taip ir 
čia atsitiko su tais dviem Pet
rais Žilinskais. Klaida pataiso
ma, paaiškinama, kaip ji atsiti
ko. Žinoma, būtų buvę naudin-

žūna sklido, taip tais pačiais šal
tiniais Texas advokatė atsiliepė, 
pareikšdama, jog ne ji% bet jos 
bendravardė Los Angelėj pakal
tinti. O kad toks sutapdinimas 
nebepasikartotų, ji pasirinkusi 
inicialą kurį vartoje tarp vardo 
ir pavardės, o tas J. sąs nuo žo
džio Joy — jos naujo “midle na
me”.
DU ŽILINSKAI, ABU PETRAI

Los Angeles lietuvių kolonijo
je buvo įvairių organizacijų 
veiklus narys, pirmaujančiose 
vielose dirbęs, Petras Žilinskas.

Nieko nėra amžino. Tai vie
nur, tai kitur jis gyvenvietę rin
kosi, pagaliau/pensijon išėjęs 
išsikraustė iš Los Angeles apy
linkių ir apsigyveno už šimto 
mylių, organizacijų darbe nebe- 
pasireaškė.

Ir štai, po kurio laiko “Gim
tajame krašte” reiškiasi Petras 
Žilinskas, kaip man suteikta 
žinia sakė, ir tai esąs tas pats.lp- 
sangeliškis. Daugiau kaip prieš 
porą metų gavau tokią žinią, 
bet nekreipiau dėmesio, nors iki- giau, jei anksčiau kas nors bū-

J. KLAUSEIK1S

lūžo metais Šančiuose pastatyta aukšt. mokykla

tėvynei Liztuvai, suėmė, kanki
no, bet nepalaužė jo stipraus pa
siryžimo tikėti ir tėvynę mylėti, 
nes jis buvo be kaltės nuteistas 
mirtimi — sušaudant.

Visa tai žinodama, Hamiltono- 
SLA 72-oji kuopa ir pasirinko šį 
taurų dvasiškį, patriotą lietuvį j 
šiais metais įamžinti jo vardą 
Kanados Lietuvių Fonde, įne- 
šant jo vardu $100. O kada bus. 
laisva Lietuva, Kanados Lietu
vių Fonde sutelktas kapitalas 
bus perduotas nepriklausomai 
Lietuvai, kartu su aukotojų 
sąrašu.

šiam tikslui SLA 72-oji kuo
pa gauna ir aukų. Dabar tik pa
minėsiu vieną buvusį pirmos 
Sovietų okupacijos pogrindžio 
veikėją, komunistų suimtą ir 
per tardymus žiauriai kankintą, 1 
bet, prasidėjus rusų-vokiečių ka
rui, išliko gyvas. Tai yra didelis 
lietuvis patriotas Antanas Kens- J 
tavičius iš tolimo Vankuverio, j 1
kuris neprašomas atsiuntė $301

■ X11CX 1D1V1OIYU, FkvlW. 11VXO TkclA XV UC“

auką. Vėliau ir kitų aukotojų J faštas be korektūros kjaidų 
pa\ ardės bus paskelbtos sPau-Įbūtu išspauzdintas. Čia dabar 

[ doje.
Lietuvos okupanto nužudyto 

a.a. vyskupo V. Borisevičiaus pa
gerbimas įvyks šia tvarka:

1) Liepos mėn. 19 d. 10 vai. 
ryto Šv 
lą, kurias atlaikys

Vienas teisėjų, suerzintas vys
kupo ramumu, norėdamas jį dir 
labiau įžeisti, tarė: “Matai, pir
miau gerai gyvenai, visi tave į 
gerbė; manei, kad esi galingas. • 
Dabar matai, kad mes esame nu- I 
galėtojai”. Tada vyskupas ra-1 
mu balsu atsakė: ‘Tu dabar nu
galėjai, ’ bet tavo pergalė yra 
trumpa. Ateitis yra mano. Kris
tus nugalės. Nugalės ir mano 
tėvynė Lietuva..

Teismui pasibaigus, žydai liu
dininkai bailiai paliko salę. Vie
nas iš jų pasakė: ‘Tas žmogus 
nebijo mirti”.

Apie 1970 m. iš okupuotos Lie
tuvos laisvuosius Vakarus pasie
kė liudininko Algio autentiškas 
žo'dis apie vyskupo kankinio pas
kutines gyvenimo dienas. Algis 
pasakė: “Taip, aš su juo sėdėjau 
kalėjime. Tai nepaprasto atmi
nimo žmogus... Nepaprastai 
nuoširdus, gera linkintis, malo
nus, gailestingas. Kitam padėti 
pirmas skubėdavo... Gavęs ir 
menką siuntinėlį (nes didelių 
nebuvo leidžiama duoti), juo da
lindavosi su kitais. Buvo kant
rus, grįžęs iš tardytojo dar pa
drąsindavo kitus kalinius nenu
siminti! Buvo mušamas, spardo
mas ir kentėjd daug, nes kojos 
buvo labai sutinusios”, 
j Kartą,’ gavęs siuntinėlį,; rado 
baltą maišelį, ant kurio; viršaus j 
Įjuvo išsiuvinėta graži raudona 
rožė. Vyskupas priėjo prie Al
gio, prašė atidžiai įsižiūrėti 
ką ten įskaitys. Ir Algis išvin
giuotuose .rožės zigzaguose įskai
tė “Švinta laisvė”. Buvo nuosta
baus džiaugsmo akimirka...

■ Greitai buvo vėl pakviestas 
tardyti ir daugiau vyskupas ne
begrįžo. Pagal Algį kažkas iš pa
lankiųjų’ieškojo .vyskupo iri tei
ravosi, kur . jis. buvo nugaben-1 
tas.,Algio.., pasakymu, vyskupas

Bonsivičiųs buvęs .sušaudy
tas Rusijoje. Kai kurios mote
rys, nu vykusios į Rusiją, ėjo 
pas viršininkus, teiravosi apie 
Vyskupą V. Borisevičių. Vienas 
valdininkas pasakė: “Jei jūs ti
kinčios, pasimelskite už jį. Jo 
jau nebėra — sušaudytas!” 
i Velionis vysk. V. Bprisevičius 
puikiai pažino sovietinį komu
nizmą. Antru kartu Sovietams 
Lietuvą okupavus, jis nesitrau
kė iš Lietuvos ir liko kartu su 
visa tauta kęsti okupaciją ir, 
jei.reikės, mirti už tikėjimą įritės šiuo paaiškinimu: 
tėvynės laisvę. Buvo tam pasi-; jantieji iš vakarų į rytus 2-uojų 
ruošęs.
y.Lietuvos Okupantas rusas, ži-iyra šviesos; ten reikės sukti į 
bodamas vysk. V. Borisevičiaus' kairę ir už 1.5 mylios pasirodys 
pasišventimą tarnauti Dievui ir. A. Padolskio sodyba,
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bet dažnokai spauzdinami dien
raštyje pasitaikiusių klaidų pa-, 
‘aisymai, liečią asmenis ar įstai
gas ir net istoriją- “For the Re
cord" niekada nepamini, kodėl 
klaida taisoma: ar paliesti as
mens atsiliepė, ar patys spaudos 
žmonės pataisymą parašė, savo 
klaidą pastebėję. Trumpai ir 
aiškiai - “rašėme taip, turėjo būt 
šitaip!”.

Pavyzdžiui: kovo mėnesį bu
vo žinia apie vieną kriminalinę 
bylą, o tik birželio mėnesį 
“For the; Record” vėl apie ją 
rašo, girdi, aname straipsnyje ci
tata buvo teisinga, bet L. A. Ti
mes dienraštis nerašęs, jog iš
kelti kaltinimai yra pagrįsti. Ki- 
„taip sakant, net po kelių mene- 
siu, gal"~pąlįęstiems asmenims 

prašant, die|^|is grįžo prie se. 
hiir aprašy^įOiminalinio nuo- 
.tykio. .. į.

■ DVIEJŲ^^VOKAČIŲ 
į V: • J TS^lIJA

£ .Nuotykis nesenas, gal netiktų 
-tštprija vadinti,! nes tik gegu- 
žėš .mėnesį viešumon iškilo. 
Toks pati vardas, tokia pat pa
vardė dviejų ■. merginų, teisių 
mokslą Kalifornijoje baigusių. 
.Viena'^dVč^tauja Los Angeles 
mieste, o kita už šimtus mylių 
Texas valstybės viename mies- sveikindamas diplomatinį korpu- 
te. s?> jis pažymėjo JAV tikslą

Losangeliškė advokatė persis- .siekti visų tautų bendradarbiavi- 
tengė- Kriminalinėn bylon įsi- | mo tikslu išlaikyti taiką, teisin

gumą ir visų tautų gerovę.
Diplomatinio korpuso vardu 

padėkojo už’ gražų priėmimą 
Valstybės sekretoriui ir poniai 
Haig dabartinis diplomatinio 
korpuso" dekanas Sovietų amba
sadorius Dobrynin. Kartu, su hu-

LOS ANGELES, CALIFORNIA
KLAIDOS SPAUDOJE IR JŲ TAISYMAS

vienu kitu pavyzdžiu bus pami
nėtos klaidos, kurios spaudon 
patenka ne dėl korektoriaus ne
apdairumo, bet kurias spaudon 
įvelia ’aikraščių bendradarbiai.

Birželio 4d. Los Angeles Ti
mes išspauzdino keliuose pus
lapiuose išdėstytą ilgą raštą apie 
kla.ida$ žinių tarnyboje.. Straips
nis pavadintas: “Tips and Errors
- L< A. Media V(ired In to. News
Hule”. Duodami keli klaidų pa
vyzdžiai ir aiškiname, kaip tos 
klaidos atsiranda, nežiūrint tu
rimu modemišku žinioms. rink- 
ti priėrnonių.;į;/y'■ ' ■

Būdingu .pavyzdžiu duodama 
’-teniso žaidė^bs niilijęnierės 
Biiįįe Jean. King byla su' buyuį

- šia sekretore Bfemett ' Qiereikia. 
-supąinĮoti* šit kita tokiąypWąri 
..dę tūffiięia^/ĖiTbtęriKir' Žč^į^di-- 
įjante Bumett);. Buvusi sekre
torė iškėlė bylą teniso’ žvaigž
dei King. Esą,-tarp šių.moterų 
buvusi, didelė meilė lytiniai pa-

.. sismaginimą -akfcai. Kmg sekre-

Kitados Ve. Biržiška padeja
vimu nusiskundė ir pageidavi
mą išreiškė, kad nors kartą ku-

plevėsuos Lietuvos trisnalvė. 
Važiuojantieji iš rytų į vakarus 
5-uo’ju keliu, privažiuos 2 ąjį ke- 

ie šviesų reikės sukti 
c bus 

rodančios kryptį į

Šv. Mišios už velionio šie- Į ^ur Pr*
: ; Hamiltono] L dešinę. Posūkio vietoji

Vilniaus Aušros Vartų lietuvių rodyklės, i 
parapijos klebonas, prelatas dr. SLA gegužinę.

_ _ ■ I nr —
f Juozas Tadarauskas. Velionis 
bus prisimintas per pamokslą, 
nes prelatas dr. J. Tadarauskas

Ruošiant SLA 72 osios kucpos 
gegužinę, didelės^paslaugos ir
paramos susilaLikįėmėy'is. Hąmil- 

gal Ujo ir baigė mokslą Telšių Ku-pono Vilniaus Au^^^ęt^.pa- 
nigų Seminarijoje, kur tuo melu i rupijos klebono', prela^'dr; ,^ųo- 
kun. Borisevičius buvo Kunigų • zo Tadarausko.
Seminarijos rektoriumi. Jis eg-1 Man nuvykus ufe
zaminavo įstojančius klierikus, | prašyti šv. Mišiaš'-už "a.a. -vyskr 
jų tarpe ir dabartinį prelatą dr. j V. Borisevičių, bdvau"ląbai nuo- 
J. Tadarauską. j širdžiai priimtas.-Vos pranešus

kokiais reikalais latvykaū, pre
latas tuoj pareiškė: “šv. Mišias 
atlaikysiu, apie įSLA gegužinę 
paskelbsiu parapil^įįtĮĮėtėpyje 
ir žodžiu paragibsių^pariąpijįę^ 
čius vykti į gegužinę”. Jis ir me
džiaginiai parėmė šį kilnų dar
bą, už ką SLA 72-osios kuopos 
vardu pareiškiau jam nuošir- 

! džią padėką.
SLA 72-osic's kuopos vardu 

kviečiame geros valios lietuvius 
1 atvykti į SLA 72-osios kuopos 
gegužinę š.m. liepos mėn. 19 d. 
ir dalyvauti kankinio mirtimi 
kmounistų nužudyto a.a. vysku
po V. Boriseviičaus pagerbime, 
įamžinant jo vardą Kanados Lie- 
tuvių Fonde. Nežiūrint koks bus 
oras, gegužinė Įvyks.

J. šarapnickas, 
SLA 72-osios kp. pirm.

2) Liepos 19 d. 1 vai. popiet 
įvyks tradicinė SLA 72-osios 
kuopos gegužinė A. Padolskio 
.sodyboje, 158 Willow St., Paris, 
Ontario. Gegužinės metu a. a. 
vyskupo V. Borisevičiaus pager? 
bimo proga tars žodį SLA 72-osč 
kuopos valdybos atstovas. Pro
gramą atliks Hamiltono Lietu
vių Pensininkų klubo choras, 
vadovaujamas A. Juozapavi
čiaus; .muzika — J .Ado'maičio, 
iš Toronto. Veiks karštų valgių, 
ir minkštų gėrimų bufetas. Tain 
pat bus laimikių traukimas — 
laimės šulinys.

Vykdami į gegužinę, naudoki- 
važiuo-

keliu privažiuos 5-tą kelią, kuf

žiui globą, o dabar varo iš namų 
Malibu turtuolių kolonijoje.

Vienos žinių įstaigos kores
pondentas. kurs yra teismo by
lų specialistas, neįsiskaitęs gerai 
Į teisme esančius dokumentuš, 
paleido žinią, jog ne teniso 
žvaigdė King, bet jos vyras tu
rėjęs lytinius santykius su ta 
sekretore ir jam iškelta byla. 
Truko, kol radijo, spaudos ir ki
toj ’žinių tarnyboj ta klaida pa
taisyta.
KLAIDŲ TAISYMO SKYRIUS

Los Angeles Times turi sky
rių arba kolumną, pavadintą 
“For the Record”. Ne kasdien,

to Petro Žilinsko pietinėje Ka
lifornijoj nebuvo girdėti.

Šįmet tokioms kalboms atsi-

tų prasitaręs, kad “Gimtojo kraš 
to” Petras Žilinskas nėra buvu- 
sis losangeliškis.

; 5 f • . 4 <•' i*.

Kenksmingas išsišokimas
Privalomuose diplomatiniuQse; 

priėmimuose susitikę kariaujan
čių šalių diplomatai nepasisvei
kina ir vienas kitą -ignoruoja. 
Lietuva ir Sovietija yra, karo’ 
būklėje. Tad tas ignoravimo 
įprotis turi būti žinomas mūsų 
pasiuntiniui Washingtone. Ne-, 
suprantama, kodėl spaudoje til
po ši žinutė:

“Š. m. birželio 4 d. Valstybės 
sekretorius ir ponia Haig suren- 

j gė Valstybės departamente pri
ėmimą diplomatinių misijų šefų 
ir jų žmonų garbei, kuriame da
lyvavo Lietuvos atstovas ir po
nia 0 Bačkienė.

Pd pasisveikinimo su visais 
svečiais ir vaišėms įpusėjus, 
Valstybės sekretorius Alexander 
Haig Jr. tarė trumpą žodį. Pa

painiojusį klientą begindama 
pati padarė tokį veiksmą, dėl 
kurio prisiekę posėdininkai 
(grand jury) ją. pakaltino tei
singumo trukdymu. Nuotykis 
nuskambėjo po visą Ameriką, 
nes ir laikraščiai, ir TV, ir radi
jas turėjo ką apie tą bylą paša- moru, jis pridūrė, kad diploma- 
kyti.

Krito- šešėlis, o gal net įtari
mas, kad ta Texas advokatė 
Los Angelėj pakaltinta. Kaip

są, jis pažymėjo JAV tikslą

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, HI. 60629 Tel. 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp 

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

V. VALANT INAS

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

« rencsriNGAi išpildomi receptai • Fannie may sal
dumynai • KOSMETIKOS reikmenys

Atdara šiokiadieniais nuo

D, KUHLMAN, B.S., Registruota/ vaistininku

Inž. LIUDAS MIKŠYS 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion, sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

tiniąm korpusui būtų, malonu 
dažniau būti pakviestam 'į pri
ėmimus bei susitikimus” (Nau
jienos, šešt-pirm., birželio. 13-15, 
nr. 116}.; .

Kodėl aprašyti Dobrynino tra
faretinius žodžius kaip ’ kokį 
sVarbų pareiškimą? Ir kodėl- tai 
turi būti daroma mūsų pasiunti
nio, kuris iš viso nebūtų pasiun
tiniu, jei būtų Dobrynino valia?

Juozas Nendriūnas

Atsiųsta paminėti
• SKAUTŲ AIDAS, 5 nr., lei

džia Lietuvių Skautų Sąjunga, 
redaguoja vyr. sktn. kun. Anta
nas Saulaitis, 24 psl., pilni įdo
mių straipsnių, nuotraukų ir 
iliustracijų iš skautų gyvenimo 
bei veiklos, stovyklų ir Kaziuko 
mugės. Visa tai įdomu ne tik 
skautams, bet ir jaunimui. Kai
nuoja metams $5. Administra
torė vyr. sktn. Malvina Jonikie
nė, 6346 So. Washtenaw Ave., 
Chicago, IL 60629.

• Kiekviena mergina svajo
ja įsigyti sau idealų vyrą ir pa
skui tą idealą patobulinti.

. J. .Migowa

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
LITERATŪRA, lietuvių literatūros,: meno ir’ mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K- Matusevičiaus ir V. 

į 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 $3.

• 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 pusi., kainuoja $2.

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

• LIETU VIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vrtovardžių pavadinimai ir jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina

• 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. - I

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises.

yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja

• SATYRINES NOVELES, AL Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 p<L knygoje yrs 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygo* gaunamo® Naujienose, 17.** So. Halsted St., Chicago, 
EC 80608. Užsakant paštu, pridėti dolerį penduaSmo Ulaidoinx,

!
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Neregėtas akiplėšiškumas
Šių metų birželio 12-13 dienomis New Yorke įvyko 

propagandisto Algimanto Gečio sušaukta' politinė konfe
rencija. Kad nežinantieji patikėtų, Gečys visą subuvimą 
aplipdė įvairių organizacijų pirmininkais, tarybomis ir 
veikiančiais komitetais. Pats Gečys paliktas praeitais, me
tais sudarytos JAV Lietuvių Bendruomenės veikiančios 
tarybos pirmininko pareigose, bet visi žino, kad šitas ne
lemtas propagandistas bandė įtraukti į savo įtakos sferą- 
kiekvieną lietuvį, kuris iki šio meto nežino, kas Ameri
kos lietuvių tarpe darosi ir kur Gečys nesusipratusius 
lietuvius veda.

Jeigu Gečys būtų sušaukęs vienminčių konferenciją, 
tai ji galėjo padaryti kelis politinius nutarimus, bet Ge
čys šaukė visus, kuine, būtų sutikę vykti į New Yorką ir 
dalyvauti pelitinių klausimų pasitarime. Gečys visai ko 
kito siekė — jis siekė ne pasitarimo, bet įsakymo. Gečys 
turėjo paruošęs kelis referatus, kuriais‘norėjo sužavėti 
iš tolimų vietovių suvažiavusius atstovus. Gečys žino, 
kad konferencija gali būti naudinga tiktai tuo atveju, 
jeigu iš anksto bus aptarta konferencijos darbotvarkė, 
bus sutarta keliais pagrindiniais klausimais ir bus pri
imtos iš anksto aptartos rezoliucijos. New Yorke tokių 
paruošiamų darbų nebuvo. Ten viskas Gečio iš anksto 
buvo paruošta, konferencijos organizacija iš anksto pa
ties Gečio pasiūlyta. Gečys nelaukė nuomonių ir disku
sijų. Jis laukė pritarime.

Iš to, kas iki šio meto buvo paskelbta, organizatoriai 
norėjo pritarimo, c ne aptarimo. Konferencijoj pirmą 
dieną buvo beveik šimtas žmonių. Jie išklausė ne tik pa
ties Gečio pranešimą, bet ir kelių kitų Gečio bendradar
bių. Pašalinių žmonių maža tebuvo, todėl ir gilesnių gin
čų negalėjo būti. Jie buvo nereikalingi. Po pietų buvo kiek 
daugiau. Konferencija vyko Kezio skolintais pinigais (be 
nuošimčių!) samdomoje salėje. Ten sekančios dienos rytą 
susirinko ne šimtas, bet pusantro šimto atstovų, daugu
moj jaunimo, apie politiką jokios nuovokos neturinčio.

Bronius Kviklys, Gečio konferencijon nuvežęs Lie
tuvos skautų žymenius ir vertingesnius ženklus, taip pat 
rašė apie New Yorke vykusią antrąją Gečio konferenciją.

Gečys nedrįso aiškiai pasakyti, kuriais sumetimais ta 
konferencija buvo organizuojama, bet Kviklys išdėstė 
viską saulės Šviesoje. Jam nereikėjo nieko į bovelnę vy
nioti. Jis štai kaip aprašo’ konferencijos tikslus ir eigą:

“Galime džiaugtis, kad išeivijoje vis dar neatlai- 
džiai kovojama dėl Lietuvos laisvės. Įkarštis nema
žėja. Seniesiems politinio gyvenimo vadovams sens
tant, įsijungia naujos bendruomeninės bei jaunimo 
jėgos. Sunykus ir bebaigiant išmirti mūsų politinėms 
partijoms bei jų junginiams, ieškoma naujų formų 
tai pačiai kovai tęsti. Lietuvių Bendruomenės pajė
gos, vidurinioji ir jaunesnioji karta, užima kovos 
pozicijas. j

Laisvės kovos akcijoje dabar energingiausiai 
reiškiasi Lietuvių Bendruomenė ir jos organizacijos. * 
Šiai akcijai stiprinti pradėtos šaukti LB politinės. 
konferencijos. Pernai tokia konferencija buvo su-j 
šaukta Washingtone, o šiemetinė vyko birželio 12-13 
dienomis New Yorke. Ją suruošė: Pasaulio Liet. 
Bendruomenės, JAV-bių, Kanados kraštų bendruo
menių valdybos, Pasaulio Liet. Jaunimo s-ga, JAV 
ir Kanados Liet. Jaunimo sąjungos. Pirmosios dienos 
posėdžiai vyko Church Center patalpų pastate, kuris 
stovi priešais Jungtinių Tautų rūmus, taigi prie pat “ 
institucijos, kuri, Algimanto Gečio žodžiais, “likoj 
kurčia pavergtų tautų laisvės šūkiams”; pridėkime' 
dar, kad per trečdalį šimtmečio ne tik neišlaisvino Į 
nė vienos tautos, bet dar leido pavergti keletą kitų.” j 

(Draugas, 1981 m. birželio 18 d., 3 psl.) Į

Pasakiško grožio Vilniaus priemiestis — Verkiai.

ir JAV politika Pabaltyje
Reader’s Digest yra plataus 

į masto mėnesinis žurnalas, kurio 
Tvirtinti, kad seniesiems politinių partijų vadovams ■ laida leidžiama virš 31 milijo'no 

senstant, ton pačion kovon įsijungia bendruomeninės bei, egzempliorių ir spausdinamas 
jaunimo jėgos, yra nesąmonė. Apie senstančias politines! Iti-ka kalbu. Jie spausdina taip 
partijas jau seniai eina kalbos. Didelį autoritetą pasisavi-, 
nusieji mūsų politikai ryžosi uždaryti politines partijas, Į 
bet kai kraštui grėsė didelis pavojus, tai patys “giliau-Į 
šieji protai” nieko kito nesugalvojo, kaip kviesti politinių 1 
partijų atstovus į bendrus pasitarimus. Visomis priemo- apie Pabaltijo valstybes. Taip 
nėmis jie bandė naikinti politines partijas, bet neišnai- Pat Almanachas paduoda, žinias 
kino. Pavojaus valandomis kvietė tų pačių politiniu par- r .
.. , , -i ‘ dvdamas iiet-skaičių kariu ir kurtijų atstovus kraštui ginti. .V . , /.

Valiūno vadovaujamas VLIKas tiek nusigyveno, kad’^ios nei Europoje,

pat visokiomis temomis knygas, 
į Neseniai Reader’s Digest išleido 
Almanachą, kuris turi virš 1,000 
puslapių, šitoje knygoje at
spausdintos nepalankjos žinios

apie JAV > užsienio bazes, nuro-

nepajėgė suderinti politinių grupių veiklos. Politinės 
partijos ,pamačiusios, kur VLIKas žygiuoja, ryžosi at
gaivinti šią svarbią lietuvišką organizaciją. Įkyriausių 
VLIKo kritikų buvo priimtos rezoliucijos, kurias pats 
dr. Valiūnas nedrįso sekančioj konferencijoj skaityti: to
kios jos buvo tuščios. Bet dabar drįsta pareikšti, kad jis 
neturėjęs ginčų su kitais VLIKo nariais, o tos rezoliu
cijos buvo išimtos iš protokolų. Valiūnui būtų buvę daug 
padoriau nieko nesakyti apie buvusį frontininkų

j tos bazės randasi, šitokios ži- 
, nei kituose 

kraštuose nebūtų leistos spaus
dinti, nes tų žinių viešas paskel
bimas laikomas valstybės pa
slapčių išdavimu.

Amerikoje spaudos korespon
dentai, pasinaudodami spaudos 
laisve, perdaug rašo apie valsty
bines paslaptis, kurios dažnai 
yra naudingos tik valstybės prie- 

j šams. šitame Almanache, kurį

tion), įdėtas Europos žemėlapis, 
kuriame Pabaltijo’ valstybės ne
pažymėtos, reiškia — Pabaltijo 
valstybės priskirtos prie Sovietų 
Rusijos teritorijos.

Lietuviui, žiūrint į tokį žemė
lapį, darosi skaudu ir stipriai su
purto jo širdį, kad Lietuva su 
700 metų jos valstybine didinga 
istorija yra suniekinta ir išbrauk
ta iš Europos žemėlapio.

Reader's Digest, kuris leidžia 
Almanachą, turėtų atsiminti ir 
laikytis Amerikos užsienio poli
tikos gairių šiam žurnalui turė
tų būti žinoma, kad JAV nepri
pažįsta Pabaltijo valstybių už
grobimo ir, spausdinant Europos 
žemėlapį, Pabaltijo valstybės 
turėtų būti pažymėtos skirtinga 
spalva

Ne lik JAV, bet ir kitos vals
tybės nepripažįsta Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos užgrobimo. Pa
baltijo valstybės, kaip ir kitos 
laisvos valstybės, turi savo at
stovybes ir konsulatus JAV-se ir

nimą su buvusiu pirmininku, negu pasakoti, kad jo lai
kais santykiai buvę geresni. Jis pats gali'tuos “gerus san
tykius” primiršti, bet pranešimus klausiusieji- atsimena.

Tačiau neregėtą akiplėšiškumų pasiekė tvirtinimas, | 
kad Kutkaus vadovaujama ir Gečio diriguojama Bend-j 
ruomenė perima visuomeninį lietuvišką .gyvenimą. 
daktorius, nuo policininkų biografijos pasimetęs į klas
totas bažnyčios istorijas, kartoja ir tvirtina, kad politinėm

Lietuvių Bendruomene, tai kaip jie pajėgs apjungti vi
sus lietuvius?

Jau ne vieną kartą tvirtino, kad Amerikos Lietuvių 
| Taryba išardyta, bet iki šio meto ALTas atliko patį di
džiausią lietuvišką darbą. Svarbų darbą dirba ir VLIKas. 

” Išmirė ALTo ir VLIKo organizatoriai, bet jų sudaryti 
. .. , . 1 ? telkiniai kiekvienais metais atsinaujina ir tęsia ta Lie-

partijos baigia išnykti, orgamzaeijos nyksta, bet apie L laisvei naudi darb Akiplėšiškai tvirtinti, kad 
save nieko nesako, tarytum jis, Gečys ir visi jųdviejų1----- - - - -- - - - - -
bendradarbiai nesenstų.

Inž. Gečys nepajėgė Amerikos lietuvių į Lietuvių 
Bendruomenę apjungti, dar mažiau apjungs. Vyt. Kat
kus. Jeigu jiedu nerado bendros kalbos su Reorganizuota: padarys.

ALTo darbą galės dirbti tie, kurie per eilę metų patį 
ALTą stengėsi numarinti ir išgriauti, tai yra vaikų dar
bas. Jie kelionėms išleis lietuvių laisvinimo darbui sudė
tas aukas, bet pavergtai Lietuvai nieko . naudingo ne-

kituose kraštuose. Almanacho 
leidėjai, matyti, nenori apie tai 
žinoti arba, dėl žinių stokos, ne
pastebi. šitoks Europos žemėla
pis, be Pabaltijo valstybių atžy- 
mėjiiuo, patarnauja tik Sovietų 
Rusijos grobuoniškai politikai, 
kuri, pagal Valstybės sekretorių, 
eksportuoja užsienin7 terorą.

Almanachas skelbia viso pa
saulio valstybių sąrašą, kur 
įtraukta labai mažos liliputinės 
nepriklausomos valstybės, o Pa
baltijo valstybių tame sąraše 
nėra. Ten matomos šios mažos 
valstybės: Andorra, kuri turi 
tik 30,620 gyventojų; Kiribati 
(Pietų Pacifike) su 53,146 gyv., 

-kuri nepriklausomybę gavo’ iš 
Britanijos vos tik 1979 metais; 
Nauru — turi vos 7,394 gyv., ku
ri buvo Vokietijos kolonija, o 
nepriklausomybę gavo tik 1958 
metais; Tuvalu (.Pietų Pacifike) 
turi 7,700 gyventojų.*

Lietuviai darosi labai skaudu 
matant pasaulio žemėlapyje di
deles ir net labai mažas valsty
bes, bet ten Lietuvos nėra. Rei
kėtų dėti pastangas, kad kitais 
metais toks Europos žemėlapis 
Almanache būtų pataisytas ir 
Pabaltijo valstybės būtų pažy
mėtos ir kad valstybių skelbia
mame sąraše būtų įtraukta ir 
Liei”^- ir Latvija, ir Estija.

Readers Digest skaitytojai lie
tuviai tuoj pat turėtų rašyti Al
manacho leidėjams laiškus, pra
šant padarytą klaidą atitaisyti, ir 
leidžiant sekančių metų Alma
nachą, jame Pabaltijo valstybes 
atžymėti kaip prievarta įjungiąs 
į Sovietų Sąjungos imperiją.

Dr. K. Pautienis

P1RKITE SAV TfUPYMO BON'.’S.

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO
SĄJŪDIS v

(Tęsinys')

Nežiūrint kilusio skirtumo, elesdiečiai nuo 
to pradėjo savo veiklą. Varpininkai apskritai 
neskubėjo praktiškai susirūpinti darbininkų rei
kalais ir tai darė sąmoningai. Jiems nerūpėjo fab
rikanto, beveik kiaurai lietuviams svetimo, inte
resai. Bet socialdemokratai buvo pasinešę eiti ir 
j kaimą, — vadinasi, ir pas dvaro, gal ir pas ūki
ninkų, darbininkus. Todėl reikėjo laukti sociali
nių konfliktų, ir tai jau kirtosi su varpininkų ve
damąja linija. Jau dėl tų motyvų naujas sąjūdis 
daugumai varpininkų atrodė bent perankstyvas 
nesavas ir gal nevisai reikalingas.

Iš kitos pusės tie “lietuviškieji socialdemo
kratai” buvo varpininkams įdomūs ir kaip asme
nys. Abudu LSDP kūrėjai, dr. A. Domaševičius 
ir A. Morauskis, kilę iš vidutinių dvarininkų tar
po, dėjosi lietuviais. Dr. A. Domaševičius, apsi
gyvenęs Vilniuje, ėjo kartu su kitais lietuviais 
pas generalgubernatorių Orževskį lietuviškos 
OvZ.ivčios Vilniuje reikalu. Kai buvo gauta lie
tuviams M'kolojaus bažnyčia, dr. A. Domaševi
čius kaitų su Povilu Matulioniu, Donatu Mali- 
novskiu ir kitais uoliai lankė pamaldas ir giedojo 
lietuviškas giesmes, nors nebuvo tikintis katali

kas. Tie socialdemokratai, patys menkai kalbėję 
lietuviškai ir darbe tarp Vilniaus darbininkų 
vartoję lenkų kalbą, kur galėdami platino savo 
raštus ir lietuvių kalba. Savotiškai veikė varpi
ninkus ir paskelbtoji socialdemokratų politinė 
programa — kad ir jų supratimu nereali, vistiek 
ji viliojo. Pagaliau nauja partija varpininkams 
buvo bičiulis jų aštrėjusiose varžybose su kleri
kalais : socialistai galėjo laukti iš kunigų dar ma
žiau sau palankumo, kaip varpininkai.

Kad geriau susipažintų ir gal susiprastų, 
varpininkai, kaip pasakoja savo atsiminimuose 
dr. K. Grinius, suplanavę “tolį numatančią poli
tiką” ir 1895 metais pakvietė dr. A. Domaševičių 
Velykoms į Naumiestį pas dr. J. Bagdoną.

“Susirinkome, pasakoja dr. K. Grinius, ke
turi: Bagdonas, Matulaitis, Domaševičius ir aš. 
Pasiaiškinome ir sužinojome, kad vilniečiai rim
tai žadą steigti Lietuvos Socialdemokratų parti
ją. . . Artimiausią veikimo programą nustatėme 
maždaug tokią: mes, varpininkai, apsiimame 
LSDP padėti Tilžėje jų raštus spausdinti, juos į 
lietuvišką kalbą versti ir gabenti į Vilnių. LSDP 
apsiima kiek galėdama daugiau savo raštų leisti 
lietuvių kalba. Varpininkai tikėjosi tokia kortibi- 
nacija sustabdyti fabrikų darbininkų lenkėjimą ir 
miestuose sustiprinti lietuviškąjį elementą. Var
pininkų tikslas buvo, —skuba paaiškinti dr. K. 
Grinius,— ne socialistinis, bet tautinis, patrioti
nis. Mes darėme pirmą lietuvių invaziją į Vilnių”, 
— ne be patoso baigia pasakoti dr. K. Grinius.

Neriu galvoti, kad varpininkai nevisai tinka
mai vertino pasitarimo partneri. Kas pažino dr. 
A. Domaševičių, tam visai aišku, kad: ir jis va
žiavo į Naumiestį su “toli numatančia politika”. 
Nelegalios literatūros lietuvių kalba spausdini
mas, kartu ir laikraščio, buvo LSDP skubus rei
kalas. Jam sutvarkyti A. Domaševičius tais pa
čiais metais važinėjo užsienin, kad gautų pirktis 
mažą spaustuvėlę. Tai jam nepavyko, ir nepavy
ko surasti vietos, kur būtų galima spausdinti par
tijos raštus. Varpininkų pasiūlymas krito jam 
kaip mana iš dangaus. Domaševičiui buvo vertin
ga varpininkų pažadėtoji pagalba į lietuvių kalbą 
partijos leidžiamiems raštams versti.

Pats Domaševičius su jam būdingu užsispy
rimu mokėsi lietuvių kalbos; vėliau jos išmokė 
savo žmoną, vilnietę Mariją Dybovskaitę. 1904 
metais grįžusio iš tremties dr. A. Domaševičiaus 
šeimoj, kai pradėjau ją lankyti, kitaip nebuvo 
kalbama, kaip tik lietuviškai. Greitas pažangos 
lietuvių kalbai pasisavinti darė ir A. Moravskis. 
Bet pradžioje jie buvo labai reikalingi varpinin
kų pagalbos.

Iš dr. K. Griniaus pasakojimo galėtum su
prasti, kad elesdiečiai tik varpininkų skatinami 
“apsiėmė” spausdinti kiek galint daugiau raštų 
lietuvių kalba. Varpininkų skatinimas nebuvo 
reikalingas. Pradėjusi Vilniuje dirbti LSDP, pla
navo išplėsti darbą visoj Lietuvoj, juo apimti 
miestų ir kaimo darbininkus, ir lietuvių kalba 
literatūra buvo skubiai reikalinga.

Savotiškai suprato dr. K. Grinius elesdiečių 
Į nusistatymą ir kalbos atveju. Jie kalbino darbi- 
I ninkus spaudoje ir susirinkimuose jų vartojamąja 
kalba: lenkiškai su lenkiškai kalbėjusiais ir lietu
viškai su lietuviškai kalbėjusiais. Kai 1907 me
tais LSDP paveldėjo iš “PPS na Litwie” (Polska 
Partia Socialistycžna na Litwie) ir žydų organi
zaciją, partija leido žydų darbininkams laikraštį 
“Arbeiter Stimme fuer Lifte” žydų kalba. Eles
diečiai neabejojo, kad gyvenimas bendroje nepri
klausomoje demokratinėje valstybėje sukurs 
bendrą gyvenimą, bendrus kultūrinius uždavinius 
ir kad tai natūraliu būdu ves prie lietuvių kalbos 
dominavimo laisvame krašte. Bet piršti Vilniaus 
darbininkams lietuvių kalbą elesdiečiai neskubė
jo, palikdami jos pasisavinimą natūraliam lietu
viškosios kultūros stiprėjimui bei jos įtakai vi
sam gyvenimui. Tuo klausimu dr. A. Domaševi
čius, turbūt, neišsikalbėjo su varpininkais iki galo.

Nežiūrint ideologinių skirtumų, elesdiečių 
santykiai su varpininkais jų veiklos pradžioje 
buvo ypač glaudūs. Iš elesdiečių pusės buvo ne tik 
mandagumo gestas, kad jie pakvietė varpininkus 
dalyvauti partijos steigiamajame susirinkime ir 
jame išklausė varpininkų pranešimą apie tautinio 
sąjūdžio būklę, radusį susirinkime dėkingą audi
toriją.

(Bus daugiau)
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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, LL 60632

X<X x^x x>x x^>:

nR. PADU V. DARGU" 
GYDYTOJAS <R CHIRURGAS 

Community kltfUke? 
Medicina? <8 rektorius 

n« S. MonMlM Wnt.-hehr, II
VALANDOS: 3—k darbo dienomii V

T*l.: 562-1727 arb. 562-271?

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907- West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

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

Tikrina akis- Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

■4F-

Rako vasarvietės miškas ir ožeras

Laidotuvių Direktoriai

Suvalkiečių piknikas įvyks sekma- • 
dieni, birželio 28 d., Vyčių salėje, I 
2455 W. 47th St. Pradžia 12 vai. die- Į 
uos. Bus gardžių valgių ir gėrimų, šo- Į 
kiams gros geras orkestras, bus do
vanų paskirstymas. Visi kviečiami 
atsilankyti.

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių Drau
gijos pusmetinis narių susirinkimas 
įvyks penktadienį, birželio 26 d., 6 vai. 
vak. Vyčių salėje, 2455 W. 47th St 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra; 
labai daug svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

E- Strungys

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

SUSIRINKIMU

■M* * ' *

PRAEITIS ATEIČIAI

KULM0-KALN0 SRITIS
PETRAS BŪTĖNAS

Mažeika E/Evans

Dr. LEONAS SĖIBUTIS 
INKSTŲ, rUSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos telefu 448-5545

SUĖMĖ '71 -BESIMOKANČIUS’
I

Kaimynams nusiskundus dėl 
triukšmo kėlimo, policija suė
mė 71 mokinius, kurie diena 
iš dienos pamokų metu susirin
kę prie South Shore High School į 
žaidė, iš pinigų lošė ir dykinėjo, j 
Policijai paliepus eiti i mokyk-Į 
lą, mokiniai tik juokėsi. Daugu-Į 
ma nepilnamečių paleisti narnoj 
savo tėvų priežiūrai.

— Aukščiausiojo teismo teisė
jas Potter Stewart, ištarnavęs j 
23 metus, išeina atsargon. į

PIRkITZ jAV TAUPYME BONU*

know Your heart

f

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.' ’
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA Korteles.

R. ŠERĖNAS. YeL 925-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is WOPA, 
1490 IciL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Teist: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDŽIONYTS 

Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

PAI'S SKAITYK IR DAP K)

Pl KN KASTI “NAUJIENOS”
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HELP HOUR HEART FUND
i - A.-: .

[HELP. YOURHSART

(Tęsinys)

Iš anų visų Prūsijos sričių, 
turine ų baltiškuosius pavadini
mus, tėra tik viena kalno pava
dinamo sritis: Kulmo sritis- ša
lis — žemė pačiame žemutinia
me pavyslyje. Dar kita pana
šaus pavadinimo yra Skalvos, 
S-kal-v-a 4 “kal-v-os, kal-n-o, į- 
kal-n-io” sritis, betgi ji kaip tik 
tolimoje ir priešingoje pusėje 
nuo anes Kulmo “kalno” sri- 
ties, t.y. Nemuno pačio žemu
pio net per abi puses (ad. ter
ran Scalowitarum, que šita ėst 

j in utroque littore Memele, — 
' SRP. PDD. III. 182 P:; DAH §§‘ 

93, 94) — Mažojoje Lietuvoje ir 
Lietuvos Žemaitijoje. Jei ji sto
vi per abi didelės plačios upės 
puses, tai šitokia geografinė — 
^no^afinė aplinkybė sako, kad, 
'’.ak^riečių aisčių — baltų, prieš 
kirtima s laikais jau seniai gy- 
--rnucių pajūriuose pamariuose, 

nlėstasi į šiaurę ir kelta 
H i" i Nemuno žemupio dešinę 
— šiaurine — žemaitinę pusę, o 

rvt ečiu baltų lietuvių gy- 
* ve^fo;u abiem žemutinio Nemu- 
} no pusėmis ateita ir savaimingai, 

natūraliai, gentiškai įsilieta į

1

amžių.
Vakariečių baltų ten toponi

mas besikartojančiomis okupaci 
, jomis šitaip yra susilaukęs žo
džio šaknyje vokiškosios — len
kiškosios lyties, kai ta Kulmo 
sritis, arčiausiai buvusi prie Len 
kų žemės ir paskui vokiečių or
dininkų geopolitinių interesų 
geografiškai, buvo Prūsijoje pa
ti pirmoji ir pradėta pulti len
kų- mozūrų ir jų pasikviestojo, 
Vokiečių teutonų — kryžiuo- | 
čių ordino nugalėti valstybiniu ! 
ir geru ūkiniu gyvennimu prū
sams. O nuo Kulmo srities už 
Vyslos į pietus bei vakarus ir-i 
gi yra randama, trumpai sakant, 
baltiškųjų vietovardžių, visų sla

istorikai, rašydami ir ne vien 
bažnytiniais reikalais, — taigi 
istoriniais — etnografiniais rei
kalais. Šalia kalno ir skalvos rei
kia paminėti ir kalvos “kalne
lio” vietovardžius Prūsijoje, o 
aname pavyslyje jų yra Pame- 
dės srities šiaurinėje dalyje ir 
Sasnos srityje netoli 1410.VIL 
15 metų Žalgirio — Tannenber- 
go mūšio vietos, nuo kur tokio ‘ 
kai votumo — kalnuotumo Vy
tauto D. armijos štabas bus bu
vęs patogiai galėjęs sekti ir ste-

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

EUDEIKIS į

bėti visą kariuomenių kovą pla-; protėvynei buvus Dniepro 
^.čioje lomoje. Kalno, ir kalvos į vidurupio ukrainimame baseine; 
- . žodžiai kaip tik yra populiarūs ‘ 

lietuvių kalboje, o jų vietovar-- 
džių randame ir Mažojoje Lie- Į 
tuvoje, net ir Prusoje, nors pas- ■ 
tarojoje ir sporadiškai- -Į

Kulmo srities centrinis ir da-; 
bar apskrities miestas yra vok. j 
Kulm, kul-m-, Vyslos žemupio; 
didžiosios kilpos dešiniame —Į 
rytiniame — prūsiniame augšta- i 
me krante (Užtat čia ir yra Vys- Į 
los didžioji — kuiminė kilpa, i 
kai Vysla dėl to iš pietryčių kryp ! 
ties, padariusi didelį lanką, pasi
suka tekėti stačiai į šiaurę ištisi- 
nai v;en per aisčių — baltų že- 

v^kariečius baltus, paskiau jiems ’ mę), lot. — vok. Culmen, Col- 
ab’e^s sutartinai aktyviai pri-j men (!), Kubm-. Kol-m- (!) lot. 
sudėjus prie sen. Lietuvos vals-1 Culmine, Kulm-in-e, 1323.XI.25 

i - • i - -v -1-7- ______ i _ •__

GAIDAS - DAIMID
žr. LE XXIV. 142 p. žemėlapį 
ir M. Vasmer “Die Ostgrenze 
der balti schen Staemme, — 
Schriften zur slavischen Alter- 
tumskunde und Namen^unde, I 
Band, Berlin,; 19tl, 85-86fjp. Len
kijos valstybės dabartinė sosti
nė Varš-uv-a 1, lenk. Warsza
wa, nuo 1596 metų gi stovi bal
tų jotvingų, ploto pat pakluonė
je, prieš tai Vilniui jau amžiais 
išbuvus Lietuvos valstybės sos
tine, — bent nuo 1323, bet grei
čiausia nuo 1320, ar ir dar anks
tesnių metų. O Vilnius ir net 
Vilniaus kraštas tikrai stovi bal
tų teritorijos ir lietuvių tautos 
ploto viduryje.

Burgen — Karte von Preus- 
sen zur Zeit dės Deutschen Or- 

Chelmno, dens istoriniame žemėlapyje ran 
, ko: Chel-m-n-o, naujalytiškai ir net dama lot. Culm miestas, bet ten 
hitle- su germanišku slavišku neseniau Pat rašo kitą, kiek žiemryčiau 

mortenzeninis siu ch iš baltų k baltų teritorijo- ■ Kulmo — Culm miesto irgi prie 
mokslas”. n<ri Heinrich — Mor- je, o dėl žodžio konstrukcijos — Vyslos dešinio— rytinio — pru- 
tesen’ienės d sertacijos gyrėjas1 sandaros plg. aną lot. Culm-in-e! rinio augšto kranto lot. Colno 

lytį, aišku, yra senesnė už aną j niiestelį, kur lytis Col-n-o yra iš 
slaviškąją lenkiškąją. K. Būga, j baltų *Kal-n-a. -as, “Liet, kal
ni, 112 p. S 75 rašo: “Pats Kul-rn-as 3, lat. KaLn-s, bet prūsų 
rno (lot. Culmen. Colmen) var
das kilimo yra lenkiškas, nes* 
lenkai šį miestą (vok. die Stadt. 
Kulm) ir sritį (civitas Colmen I 
sis — terra Colmensis) vadina j 
Chelmno. kas yra vienos kil- j 
mės su nuėsto vardu Chelm —| 
rus- Nairn — si. xūlmū germ. į 
*chulmaz “kalva. Holm”. —! « 

: Lenkiškoji lyris yra visa jaunė,*
Į’iš kurios M. Afcysas. ir dar gal. simintini Lenkijos keturių kūni
škas, ir bus tąrisrilj stipriai len-l ^a’kščiu "Boleslovų kariavimai 

pramanęs praminęs ir Prūsijos — Prūsų žemės, kiti 
net dar prieš Vokiečių ordino 
č’a apsikraus*ymo laikus), bet
gi tuoj šiaurėliau tebepasitikus 
prūsų Col-n-o “Kalnas” mies
telio pavadin’mui, kur lenkų —

I tvbėę sukūrimo bei išplėtimo ir j metų laiške, ir žr. “Gedimino 
i u kalbas, kultūros bei ūki} laiškai’’ 91 p: lenk. C i - i -
; ninky^ės te * is’galėjim 
| nepasakė, ne įsiminė nei 

rinis — nac-isj

mūsų senas istorikas profeso
rius dr. J. Jakštas, kai ir kiti už- 
atlantiniai sfraipsn minkai bei 
brošiūrininkai, čia ir bažnyčios 7 v
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TELESFORAS BRAZIS
Gyv. Marquette Parko apylinkėje, Chicagoje.

Mirė 1981 m. birželio 22 d., 5:10 vai. popiet, sulaukęs 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio aps., Joniš

kėlio parapijoje.
Amerikoje išgyveno 72 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Josephine, pagal pirmų vyrų So

dai, sūnus Algerd, marti Aldona, duktė Olga Schulfer, 8 anū
kai, 10 proanūky, brolio vaikai — dr. Peter Brazis, jo žmona 
Ceil, ir Arnold Brazis, jo žmona Albina; podukros — Virginia 
Bell, jos vyras John, ir Ruth Speakman, jos vyras David ir 
kiti giminės bei draugai Amerikoje ir IJetuvoje.

Priklausė SLA 260 kuopai.
Kūnas bus pašarvotas trečiadienį 1 vai. popiet Petkaus 

Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st 81.
Penktadienį, birželio 26 d., 9:30 vai. ryto Ims lydimas 

iš koplyčios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčių, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a.a. Telesforo Brazio giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
'paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, duktė, anūkai, proanūkei, giminės.

Laidotuv’ų direktorius Donald A. Petkus. Tel. 176-2345.

garbis”. Pagal tai ir prieš vo
kiškos — lenkiškos lyties Kul
nį-, Chel-m-, Chel-m-n-o atsira
dimą turėjo būti buvęs Kol-n-, 
taigi Kal-n-; iš Colno “Kalnas” 
miestovardžio galima spręsti kad 
Kulmo sr ties, kur esama Kul
nį-, Chel-m-. miesto, bent pieti
nė dalis jau buvo sve imere. ne
be aborigenų baltu, įtakoje (Pri

Į kuoiarč:ai
“Kelmė”-nepasidairydamas į se- 
nesnium laikų vietovardinius 
duomenis ir net nė oo chronolo- 
g ją. Bet. mat. ši Kulmo sritis 
yra baltų žemėje net visa, ir ji 
tokia buvo net ir prieš Lenku, mozūrų į'akos nebesiekta, o vo- 
bei Vokiečių ordino riterių jo e. kieę ų įtakos dar mažos būta, 
atsiradimą kaip okupantų. To-' nors tai ir toje pačioje net dide

lėje Kulmo srityje — žemėje.
(Bus daugiau)

SENIAUSIA IR DIDilAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

TeL >27'1741 — 1742

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

*

W54 bo. MAlkšTEl? STREET TeL lArtij 7-1111

AMSULAHSO 
PATARNAVIMAI

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VJSOSE MIESTO 

DALYSE.

Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių

Asociaeijoe

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

3
BUTKUS - VASA1TIS

1446 tto. 50th Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

dėl savaime suprantama, kad 
reiktų paieškoti, kurio tikro bal
tiškojo pavadinamo tos srities 
būta, — srities, kuri visut visa 
aiškiausioje baltų žemėje nuo

• Viena.bėda pakenčiama, dvi 
trys tai iš namų varo.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero. ILL 60050
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO šERMFJNINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JKAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

į.

S

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: YArdi 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ2

2424 WEST 69tk STREET REpablic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloo Hill*, HL >74-4411

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArd* 7-3401

Tuesday, June 23, 1981 Wednesday, June 24, 1981
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Orchidėjos — populiarios gė
lės. Jų yra 35,000 rūsių, — di- 
dz ausin tarp kitų gėlių šeima, 
sudalanti 7 tą dali tarp visų 
pasaulyje gėlių. Dauguma or
chidėjų rūšių yra tropikų 
tuose, net ir Arktikos s 
Nemažai orchidėjų rūš’ų
dykumose, pav., prikibusių prie 
kaktuso ar kurio kito augalo. 
Krioš grynai vandeninės. Yra 
orchidėjų, kurios auga pue že 
mės plyš;ų prisikabinusios ir pa
sislėpusios nuo saulės šviesos.

Orchidėjos nėra vienodo didu
mo bei išorinės išvaizdos. Yra 
labai mažų, kurių visas augalas 
tiktai 2 mm (.08) diametro, 
net visas augalas sutaptų meta
liniame antpirštyje. IGta vertus,
vra milžininškn didumo orchi-' kia dalinimo metodu. Šis meto- 
dejų, kurių žiedai išsiskleidžia das duoda gerų rezultatų, vys- 
iki 38 cm. (15 colių, nuc krašto j ’ant naujas, retas egzotiškas gė- 
iki krašto.

gėlės. Vienas orchidėjos žie- 
gali tureli iki 3,770.000 sėk 

iu kurių 300 000 sveria 19 m., 
ako Botanikos žurnalas. Tačiau

♦ k maža di le . šitų sėklų prigy
ja, todėl. kad prigyti reikalingi 
tam tikri pelėsiai ((fung;), ku
rių nevisada yra. Orchidėjų au
ginimas ir kuhivav'mas labai su- ! 
dė ingas, o pareikalavimas di- i 
delis. Eotamkos žodynas sako, 
kad šitos gėlės nėra parazitinės Į 
rūš cbet “Epiphytes”, nors jos ( 
tropikuose auga nebūtinai ant: 
žemės, bot prisikabinusios prie * 
kito augalo.

Dabar yra surastas būdas pa
gerinti ir auginti orchidėjas 
dauginimo būdu, vad. “meris
tem” (graikiškas terminas), reiš

tos

les. Augintojai nevartoja em- 
. briono auginimui, bet/įmerkia į 

Orchidėjų yra labai spalvim | maistingą skystį> kuriame gėlės

A. -X'

a ,•> ?%<•/

— Kompoz. Aloyzas Jurgutis 
gavo Amerikos pil ejybę- Dabar t 
jam bus geresnės galimybės ko-J 
voti už šeimos atsikvietimą į 
Ameriką. j

— Rašyt. Balys Sruoga buvo' 
paminėtas praeito sekrnadien.o ’ 
popietėje Lietuvių Tautiniuose 
Namuose.

— Dali. Kęstučio Zapkaus dar
bų paroda- atidaroma birželio 
25 dieną Carnegie Instituto me
no muziejuje, Pittsburgh, Pa. 
Paroda tęsis visą vasarą.

— Dr. Vytautas Kleinas, Dela
ware universiteto profesorius, 
pakviestas Jungtinių Tautų šią 
vasarą pravesti Šri Lankos 
krantų tyrinėjimus. Baigęs tyri
nėjimus, prof. Klemas vadovaus 
hidrologijos simpoziumu Indijo
je, kurį globos National Science 
Fondas.

_ Namai, žemi — Pardavio^ 
ItfcAL ESTAT3 FOR SALI

Namai, Žemi — Pardavimui
KCAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZAXACSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, II). Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS J
MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTARIATAS * VERTIMAI.

JISV ROSIU DRAUDIMO AGENTŪRA 1

gų: raudonų, oranžinių, gelto
nu, žaliu, violetiniu, rudu, ryd- 
tų ir reto mėlynumo. Įdomu, 
kad orchidėjos turi pamėgdžio

• jamų formų, pav.. vienos rūšies 
žiedas panašus į moterišką ba- 
tuką, kitas į kandį, trečias i 
skrendantį paukštį ar pateliš- 
kę. Yra ir tokių žiedų, kurie la
bai panašūs į naminę našlaitę 
su įvairiomis spalvomis. Bet yra 
viena rūšis, kuri labai panaši į ( 
beždžionę arba į barzdotą hipį, ’ 
kur žiedo viduryje yra nosis, 
burna. Perų respublikoje auga 
tokia orchidėja, kurią vietiniai 
vadina “šypsančia kalnų dva
sia”.

Orchidėjų kvapsnis kai ku
riais atvejais apgaulingas: malo-1 
nūs ir atstumentis. Viena orchi
dėjų rūšis Viduržemio jūros sri 
tyje, primena širšę, o jos kvaps- . 
nis patraukia vyriškos lyties gė
lę. Kitos orchidėjos tik bičių ir 
musių apvaisinamos atneštomis 
dulkėmis iš kitur. Bet jų kvaps 
nis atsiduoda puvėsiais.

, Vabzdžiai, ypač bitės, skrai
dydamos nuo žiedo iki kito žie
do, išnešioja sėklas dulkių for
moje, tokių būdu apsivaisina ki-

savaime daug kartų reprodu- 
kuojasi. Tokiu būdu derlių pa
ruošia pagal sezoninį pareikala- 
v mą prekybai. Dabar orchidėjų 
auginimas atneša milijoninį pel
ną.

šitų ’fpaslapiingų” gėlių gau
sa prasidėjo laukuose, ypač tro
pikuose. Tik vėliau buvo susido
mėta jų formos ir spalvos įvai
rumu. Kodėl vienos jų pamėg- 

I džioja kokias nors svetimas for
mas. kaip jau minėta, kitos — 
kitas? Orchidėjų genelogiją ty
rinėja botanikai ir augintojai. 
Tačiau jų auginimas pareikalau
ja žinojimo ir sąlygų. Namuose; 
sunku jas auginti. Reikalingos 

’ sąlygos, šviesa, temperatūra ir 
kitos aplinkybės.

Orhideja graži gėlė, visų mė
giama mylimam asmeniui dova
na. AL Šileikis

CICERO
Birželio 14 d. Ciceroje įvyko 

Sovietu Rusijos daromo lietuvių 
tautos naikinimo minėjimas. 10 
vai. 30 min. iš šv. Antano para
pijos salės Aanerikos karo vete-

SLA ekskursija -■ kelionė i Karibų Jūra
Susivienijimas Lietuvių Ame

rikoje pirmą kartą organizuoja 
kelionę į KABIBŲ Jl’RĄ laivu 
^CARNIVALE” nuo šių metų 
lapkričio 8 iki 15 dienos (vieną 
ištisą savaitę).

Laivas išplaukia iš MIAMI. 
Floridos, ir aplankys tris įdo
mius tropinius uostus ir vals-Į 
lybes: SAMANĄ (Dominikos 
Respuįlįkoj), SAN JUAN (Puer-) 
to Rico), ir ST. THOMAS (JAV i 
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) 
į 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

Šių metų birželio 9 dieną muzikas A. Jurgutis gavo 
Amerikos pilietybę, ši diena taip pat sutapo su jo 
gimtadieniu. Abiem progom jį sveikina J.X.V Gamtos 

apsaugos direktorius V. Adamkus.
(P. Malė tos nuotrauka)

ranai su keturiomis vėliavomis 
ir Cicero jūrų šauliai su trimis 
vėliavomis nužygiavome į baž
nyčią, tik gaila, kad Cicero uni
formuotą šaulių nepakako vė
liavos palydai.

Bažnyčioje pamaldas atlaikė 
ir pritaikintą pamokslą pasakė 
šaulys kun. Butkauskas. Sugrį
žus į parapijos salę, minėjimą 
atidarė ALTo Cicero skyriaus 
pirm. dr. Petras Atkočiūnas. 
VFW 9115 posto komandieriui 
Tony Janis ir šauliui A. 
liui vadovaujant, buvo 
įneštos vėliavos. JAV ir 
vos himnus sugiedojo
Jūratė Tautvilaitė, Batelio šokė
jams ir visiems susirinkusiems 
pritariant. Invokaciją sukalbėjo 
šaul. kun. Rutkauskas.- žuvusių
jų už Lietuvos laisvę pagerbimą 
pravedė Stasys Liepas, ALTos 
Cicero skyriaus valdybos vice
pirmininkas.

Prof- dr. Balys Paliokas vaiz
džiai, pasiremdamas faktais ir

Sovietų 
tautos 
solistė 
kelias, 
ir su
šiltai

tampa tą pačią dieną. Negerai, 
nes mes negalime nuvažiuoti į 
Čikagą, o čika'giškiai pas mus. 
Cieroje mes turime tik vieną 
salę minėjimams ir ją reikia už
sisakyti daugiau, negu prieš me 
tus. 1981 m. Cicero j e Vasario 
16 mes minėsime vasario 7 d., 
o Sovietų Rusijos daromą lietu
vių tautos naikinimą birželio 13 
d. Būtų gražu, jeigu Čikagos, 
ALTo skyrius pasirinktų kitas, 
datas. 1

Ašok- 
į salę 
Lietu- 
solistė

Čigonų “atlaidai”
Prancūzijoje, Ronos upės del- 

. toje yra žvejų kaimelis. Les Sa- 
i intes Maries de la Mer, gavęs 
: tą vardą nuo dviejų Marijų, ku-1 
rių relikvijos tariamai randasi 
to kaimelio bažnyčioje. Toje 
bažnyčioje taip pat yra didelė 
Saros stovykla, kurią viso pa
saulio čigonai laiko didžia švem 
tąja-

Legendos sako, kad 41 me
tais po Kristaus į Ronos upės 
žiotis, stebuklingu būdu išsigel 
bėjęs nuo persekiojimų ir aud
rų, atplaukęs laivelis su Marijai 
Jakoveja ir Marija Salomėja ir; 
jų tamsiaode tarnaite Sara, ku
rią čigonai kažkodėl tvirtina bu
vus jų tautiete.

Nuo tų laikų šis “Sentų Ma ■
j riju Pamario kaimas” yra tapęs I . . _ . - . .

x . I• a 2 butu mūrinis namas, naujasčigonu centru, kur per dvi die- t . v. . _/ . v. n, . o- stogas ir porciai. Modernus panas kasmet, gegužes 24 ir 2? & r v., _. v. r . . j diatoriai, gazo šildymas. Mar-dienomis, čia brangiais automo ’ :- / . _v -r • - x ... . Į ~uette Parke. Sena kaina 000

J. BACEVIČIUS - BELL REALT
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 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. '

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Av».
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS EEALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

Pirkite senoviškai

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis: _

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

TeL 523-8775

į GENERAL REMODELING * 
' ® Alumin, langai, durys, medžio 

apmušimai. ® Staliaus darbai, ce
mento laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita.
FETINGIS CONSTRUCTION

i 7152 So. K^dzie A venų i 
Tel. 776-8505

Cicero jūrų šaulių piknikas 
įvyks birželio 28 d- nuo 12 vai. 
ponų Grinių sodyboje prie 143 
kelio, tarp Lemento ir Lockpor- 
to. Prie įvažiavimo plevėsuos 
Lietuvos vėliavėlės. -

-S. Paulauskas !

skaičiais, nupasakojo 
Rusijos daromą lietuvių

v ’ { naikinima. Simpatingoji
užmegzti naujų pažinčių, aplan- j. Tautivįaitė padainavo 

.. ... - į pačios perdirbtas dainas
sirinkusiųjų buvo labai 
įvertinta. Jaunimas, vadovauja
mas Sofijos Palionienės, pade
klamavo keletą eilėraščių ir pa
šoko du tautinius šokius. Inž. 
St. Dubauskui perskaičius, susi
rinkusieji priėmė atatinkamą re
zoliuciją JAV valdžios pareigū
nams. Dr. Br. Motušienė prista
tė Sibiro kankinio J. Kreivėno 
knygą, kurios nemažai buvo 
parduota.

Pasibaigus minėjimui sekė už
kandžiai, kurie buvo paruošti 
ponių: Biržienės, Skopienės ir 
Vyšniauskienės, Irenai Prans- 
keyičienei vadovaujant.

Tenka pastebėti, kad jau ke
lintą kartą Čikagoje ir Ciceroje 
ALTo rengiami minėjimai su-

kyli dar nematytas salas, ke-1 
liauti su linksma lietuvių gru
pe. Svarbu, kad neatidėliotu-' 
mėt, o dabar, tuojau, regist- 
ruotumėtės ir užsisakylumėt 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 j:

AMERICAN TRAVEL SER
VICE BUREAU,

9727 So. Western Avenue
Chicago, Illinois 60613
Tel. (312) 238-9787

SUSIVIENIJIMAS LIETU
VIŲ AMERIKOJE

Genovaitė Meiliūnienė 
SLA sekretorė

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr A. Gussen — MINTYS IR DABBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, .Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimų____________________________

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

Minkštais viršeliais, tik_____________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

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

TRUMPA?

biliais, ištaigingais gyvenamais 
namais ant ratų, ir arklių veži- 

j mais suvažiuoja minios čigo 
. nų savo Saros pagarbinti ir sei- 

■ melius laikyti, savo genčių be: 
šeimų reikalus aptarti.

Saros stovyla tas dienas yra 
; išnešama iš bažnyčios, tris kar-

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

i --------
• Statybai gražus sklypas

tus panardoma jūraos bangose Alarquette Parke.
— Amerikos rr Pasaulio Lie- aprengiama naujais šilko rūbais' 

tuviu Gydytoju Sąjungos šuva- :ir su dužiausiomis ceremonijo-
. i v . c , mis vėl nugabenama pastatyti ziavimas ivvks rugsėjo 5 ir o d. & . .z. •; {

Čikagos Continental Plaza vieš- 1bazn5,<:i<>s nlsoje' P,a
, . * - liesti savo ranka Saros stovyk-outy i e. t Jlą yra didelė laimė, tad galima

— Januarius Reivytis mirė -įsivaisduoti minias, čigonų pei 
Kanadoje. Liūdėti liko broliai kits kita tos laimės siekiant. 
Vytautas ir Algirdas, taip pat k “Atlaidus” baigus prasideda 
sesuo Aldona bei jų šeimos. Ve- linksmoji dalis su aistringais šo 
lionis buvo tvirto nusistatymo kiais, vaidinimais, čigonų daino- 
lietuvis ir Naujienų skaitytojas, mis ir muzika.
Nuoširdi užuojauta giminėms ir, 
artimiesiems.

— Balys Gražulis išrinktas 
Lietuvių Žurnalistų S-gos Dėt-Į 
roito skyriaus pirmininku, Sta-( 
sys Sližys — sekr., ir Antanas 
Grinius — iždininku.

— Montrealio lietuvaičių cho
ras pakrikštytas “Pavasariu”. 
Kūmais buvo sol. Gina Čapkaus- 
kienė ir Gintaro ansamblio kū
rėjas m j r. Zigmas Lapinas. Cho
rui vadovauja sės. M. Teresė.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daių 

padėti teisininko Prano šULC 
' paruošta, — teisėjo Alphons< 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos* 
išleista knyga sn legah'škomū 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijom 

j 1739 South Halsted St., Chica 
'go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 

Nuosavybės. — kitur

BUDGET
SEWER AND 
PLUMBING 

9
ANY RODDING AND 

DRAINING — $30.
I

If not open — no charge.

CALL 656-8387

Dengiamef^r taisome visy rū. 
šię stogus. ?Už darb^ giaiano 
tuojaiue ir esame apdrausti/

6557 S. Talman Avenue5’.: 
Chicago, H. 60629

Laikrodžiai ir brangenybis 
Pardavimas Ir Taisymxx 
2646 Wast 69th Stroet 
Tol. REpubllc 7-1941

t ]
Siuntiniai i Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NčDAS, 4059 Archer Avenu«, 

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra feni&usia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių Craternalinė or- 

CaniLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tunt 
darbus dirba.

SLA — Išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
ipdraudu savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško 
narna patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai raU 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metam*.

SLA — kuopp vyra visose Itetuvlu kolonijose. Kreipkite* 
J iwvo apylinkės SLA kuopu veikėjui jie Jum* 
mielai pagelbės i SLA įsirašytu

MISCELLANEOUS 
J vairu* Dalyke!

dolerlt

pelno, n*-

HOME REMODELING
Drywall Taping, Finishing & Paint
ing - Heating - Air Conditioning 
Plumbing - Roofing - Aluminum 
Siding - Cement Work - Carpentry 

Porches - Fireplaces 
ART FISHER CONSTRUCTION 

374-5312 Chgo. & Suburbs 
If no ans. — 374-5355

FREE CONSULTATIONS
SUBOTA CHIRO
PRACTIC OFFICE 
Some Signals of Pinched

Nerves:
• Headaches an Pain
• Lower Back Pain-Hip Pain
• Shoulder Pain and

Diff. Breathing.
• Whiplash.
Hours By Appointment

539-6844
3848 W. Irving Park Road

We Honor All Insurance Programs

K ' i I M X U S
M-oUry Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tai. 254-7451 | 
Taip pat daromi vertimai, gimlnlv į 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pre- į 

ivmai Ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POUCf į

F. Zapcrtii, Aperrf 
SttttVį W. 95th St 
Evarp. Park, 111. 
60642, - 424-1654

Slate. Firm f ne ano Casualty .Company

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

M7 W. JOtk U.
Tat Uit) MJ-tlll

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

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

■ i

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th SL
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 rak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą-
Telefonuoti 778-8000

RICHARD & ASSOCIATES
Additions - Kitchens 

Rec. rooms - Skylights 
Bam and sheds - Siding 

Garages - Decks 
Also int./ext paint & staining.

VISA & M.C. ACCEPTED 
$64-6070 Free Est 636-7099

3K3ZOJIH X pJJJJJlp 
SO A[UO JSfl UjSu^JjH DJJXJ

.:u^Z-O3-Ag„ ioj y;v iq 
■fopiuipqd inoA jp xoq ajdind aqj 
ui aujaij awazoD’a m >p<n

WHP (PUP 
jo pituaS Aipv ;o Suijvaq tpaxfe 
uoipp IPiJ«H3pqijup \3n?ZO3'8 
puy |DPjuo3 uo A|jpn)jĮA 
Suripii tuajqoid io jjp ^jooo 
Apjpc aqaqisaup ipSuajj* pjjxa 
«.3NlZ03'fl gJumurj upqj 
3|iaqi«>u* ajotu ^,03 «*H I! 
pu*slN77O31fl P*||»> s.H
Sulipa ujdfqoxl $3AdI{ai 
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Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nno 8 vaL ryta 
Iki 6 vai. v ak. Šeštadieni nuo 

8 vai. ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal suatanma.

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

Chicago, Dl. f0629

Tuesday, June 23, 1981 Wednesday, June 24, 1981




