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SOLIDARUMO UNIJA ĮSAKĖ SAVO 
NARIAMS PASIRUOŠTI STREIKUI

ĮSPĖJAMASIS STREIKAS NUMATOMAS 
VISUOSE AERODROMUOSE

VARŠUVA (AP). — Partijos 
ir valdžios pareigūnai yra paten-' 
kinti Sovietų Sąjungos užsieinio’ 
reikalų ministerio Andrei A. 
Gromykos vizitu ir pokalbiais. 
Savo pasitenkinimą jie išreiškė 
oficialiuose pareiškimuose ir 
pasikalbėjimuose su spaudos bei 
radijo korespondentais. Oficia
liame kc’munikate atsakomybė 
už kylančias negeroves nuversta 
ant Vakariečių, besistengiančių 
suskaldyti komunistinį frontą 
ir tuo pakeisti jėgų balansą Eu
ropoje bei. pasaulyje.

Tačiau džiaugsmą užtemdė So
lidarumo unijos. įsakymas savo. 
nariams antradienį- pasiruošti 
streikui, o trečadienį pravesti 
vienos: valandos streiką visuose 
a erddr omuose prieš Lenkijos 
valdžios oro liniją, žinomą LOT 
vardu.. Neoficialiais pranešimais 
ketvirtadienį numatomas ketu
rių valandų streikas. Streikuos 
4,500 aerodromo tarnautojų,- prt 
klausančių SbEdarumui, -gi 1,500 
nepriklausančių pritaria streikui. 

^Trečiadienio streikas prasidės 
10 vai. ryto. Streikuojama^ nes 
Transpdr tąci j os ", ministęri j a ne
pripažįsta '. • darbininkų-, išrinkto 
Bronislaw. Klimašžęws|i' '^nau-

KĄ GROMYKA PASTE
BĖJO LENKIJOJE

s
Sovietų Sąjungos užsienio rei

kalų ministeris Andrei Gromyka 
laike savo paskutinio apsilanky
mo Lenkijoje pamatė ir įsitiki
no, kad per metus Lenkija neat
pažįstamai pasikeitė. Solidaru
mų unija turi 18 milijonų narių. 
Tai yra didelis , skaičius 36 m iii-! 
jonų tautoje. Jai priklauso tree- j 
dalis komunistų partijos narių, Į 
kurių skaįčiuą siekia tris milijo- į 
nūs. 600 partiečių atvirai remia į 
Solidarumo reformas. Be to, jį; 
remia Lenkijos katalikų Bažny- j 
čia bei jos hierarchiją.

Nuotaikas-Lenkijdj e išreiškia
— Dabar Lenkija tapo tikrąja 

Lenkiją. (Lech Walensa)
— Mes kalbėjomės kaip kal

basi lenkai su lenkais. Nebuvo 
nei laimėtojų; nei pralaimėtojų.

luoju lėktuvų linyc^ĮiteklSd ;■
rium..’Tai bus SoIJtjąrutoo pir- ' -.t
tna^s streikas TtoVo pabai
goje Įvykdyto B^dgoščid apylin-- 
kėje dėl trij^’ųįlijos -aktyvistų 
sumušime^..,?: ,7 . n - . ,. X . . t- ■ . k l • J.

Bet gi žinovai tvirtina, .’-kad’ 
streikas turi ryšio sū partįjps 
vadų džiūgavimu dėl Gromykos 
vizito ir dėl pokalbių. Pagal tuos 
pokalbius norima pravestįrtĘfen- 
kijos komunistų partijoj - kon
venciją, kurion .sųvkžiucfe apie 
6,000. atstovų liepos 14-18 d.

ŠVENTĖS ATGARSIAI

Daugelis čikagiškitf 'Nepriklau
somybės vš vent ės savaitgalį pra
leido Grant parke. 58 ' įrengti 
restoranai aptarnavo 800,000 aš
menių. Tačiau daugeliui suteikė 
rūpesčių nelaimės su sprogmeni
mis. > Oak Parke namų darbo 
bomba mirtinai sužeidė 15 metų 
čikagiškį jaunuolį. Du jo partne
riai sužeisti ir gydomi ligoninėj.

Port Washington, Pa., sprogu
sios'petardos padarė nuostolių 
namui ir sūžeidėlO asmenų. 
10 mėtų ' mergaitėi gydytojai 
bando išgelbėti regėjimą.

DVI BOMBAS PADĖJO 23 METU 
AMŽIAUS STUDENTAS KOLAHI

PIRMADIENĮ SMOGIAI SUŠAUDĖ 27 
CHALK ORGANIZACIJOS VEIKĖJUS

BEIRUTAS, Libanas. — Iš 
Teherano ateinančios žinios sa
ko, jog pirmadienį gerai gink
luota vyrų grupė Kaspijo’s jūros 
pakraštyje, Gilau provincijos 
sostinėje Rasto mieste iš ranki
nio kulkosvaidžio paleido kelis 
šūvius į provincijos gubernato
rių ir užmušė jį'vietoje, o kartu 
su juo važiavusį gubernatoriaus 
pavaduotoją labai sunkiai sužei
dė. Pasikėsintojai, niekieno ne- 
sulaikvti, toliau nuvažiavo.

Gilan provincijos gubernato
rium buvo paties Chomeinio pa
skirtas ištikimas 35 metų vyras 
Mohamedas Ansaris. Pasikėsin
to j ai žinojo jo darbo valandas, 
jį pasitiko pakeliuje į guberna- 
tūrą ir nušovė vietoje. Tame paT 
čiame Kaspijos pakraštyje mula 
Chomeini turi savo rezidenciją 
ir ten gyvena. . . ■ ■ ,

Antradienio rytą Teherano ra
dijas pranešė, kad pirmadienį 
buvo sušaudyti 27. Islamo revo
liucijos priešai. Jiems buvo su
ruoštas teismas sekmadienio ry
tą. Teherano šiaurėje esančiame 
Evin kalėjime buvo sušaudyti 
21 Vyras ir dvi moterys, trys vy
rai Tiuvo sušaudyti Sari kalėji
me ir vienas Tabrize. BombČs 
sprogimo metu žuvo 27 parla
mentarai, o pirmadienį buvo su
šaudyti 27 Islamo respublikos 
priešai. ■ . .

Bet Beirute girdėtas Tehera
no' pranešimas pirmą kartą pa
skelbė, kad bombas Islamo res
publikonų partijos centre padė
jo 23 metų studentas Mohame
das Rėza ‘Kolahi. Islamo centro 
sprogdinimo dieną Teherano 
universiteto studentas Rėza Ko
lahi yra buvęs tame centre, 
bombas padėjo tokiose vietose, 
kad virstų namo stogas ir už
muštų visus name buvusius 
žmones. Antradienį paskelbta
me pranešime pirmą kartą pa
sakyta, kad Islamo centre buvo 
žadėtos dvi bombos. Viena pa
dėta susirinkimų salėje, o antro
ji ties atrama, laikančia antrojo 
aukšto lubas.

BUVUSĮ PREZIDENTĄ 
RIŠA SU CHLAKA

BEIRUTAS, Libanas. — Te
herano radijas praneša, kad bu
vęs Irano prezidentas Bani Sadr 
rišamas su kairiasparne musul
monų grupe Chlaka, padėjusia 
bomba Islamo revoliucionierių 
partijo’s centre.

Pats Bani Sadr niekur nepa
reiškė, kad jis būtų priklausęs 
kokiai politinei partijai. Jis na 
padarė jokio pareiškimo bet ku
rios politinės grupes vardu. Jo 
sanykiai su mula Chomeini buvę 
geri ir draugiški, nors jam ne
patiko Chomeinio planai kraštui 
valdyti. ';

Daugelis tvirtina, kad buvęs 
prezidentas buvo keliose šiaurės 
Irano’ vietose. Jis su kurdais visą 
laiką gerai. sugyveno. Vyraujc 
įsitikinimas, kad jis galėjo iš 
vykti j Turkiją. , .

ĮSAKO RAŠYTOJAMS ĮSIJUNGTI
Į KONTRAPROPAGANDĄ " ° nt.

BUENOS AIRES, Argentina.
= Teisėjas Pedro Carlos Narvaiz, 

peržiūrėjęs buvusios Argentinos 
prezidentės bylą, paleido ją są
lyginiai iš kalėjimo.Tvai, Argen
tinos prezidentas Juan Peron mi
rė 1974 metais, ji, tada krašto 

'' i viceprezidentė, - perėmė prezi
dento pareigas. Kai ji pradėjo, 
politikos tikslams ir asmeniąkar 
naudoti pašalpai sudėtus ^pini
gus, Argentinos, kariai ją atleido 
iš pareigų, suėmė-ir uždarė į ka-. 
Įėjimą. Vėliau nuteisė už'sveti-

Kovo 23 d. Vilniuje įvykusia
me Rašytojų Sąjungos valdybos JAPONIJA GAMINS

MAŠINAS AMERIKOJ .
TOKIJO itPir. — Honda Mo

tor Co. skuba statyti dirbtuves, • 
esančias Columbus Ohio, kad 
galėtų po 1982 m. pabaigos pra
dėti automobilių gamybą. Iki šiol 
buvo, gaminami moto’ciklai. Per • 
mėnesį numatoma pagaminti; 
10 tūkst. Accord modelio auto-! 
mobilių. 

1
Tuo tarpu iš Detroito prane-j mų pinigų eikvojimą., 

šama, kad šis birželis buvo blo^; Teisėjo Narvaiz sprendimas 
giausias mėnuo 17 metų laiko-labai ilgas, bet jis išleido ją iš 
tarpyje. Automobilių pąrdavi-1 kalėjimo. Manoma, kad ji išva- 
mas sumažėjo 2.5 nuoš. Birželio ( žiuos į Ispaniją ir pasižadės nie- 
mėnesį užsienio gamybos maži- j kad j Argentiną nebegrįžti.
nų parduota 28.2 nuoš. daugiau, j Maria Estela Martinez (vėliau 
negu praeitais metais. Chrysler į pasivadinusi Izabele) su Peronu 

1 korporacija taip pat pardavė susipažino Panamoje 1955 me

--------------------r;--- ’ I , ~~ 
(Premjero pavaduotojas Mie- (plenume ir atvirame partiniame

‘ czyslaw Jagieiski) - 'N

— Vienas žurnalistas taip pa
reiškė: “Šiuo metu kraštas yra 
vieningesnis, negu bet kada yra 
bu'-ęs^Uias nors^ev- toj organizacii
dauja^oreikėtų akty-
di rūmas Įsijungti į kontrapropagan-

draugė;: kartu su O-nuosimciais^ ‘ ‘ t ,,? . .-S s- - jdmj tįarbą (Literatūra ir Me-
... J;...į' j nas,-:*r98T balandžio 4). Litera- 
Tokiomtšr nuotaikomiš'^yvena tūrinės spaudos, kitų masinės 

Lenkijos ŽĮgonėSįj^os "dšugihu , komunikacijos priemonių aktua- 
ar mažiau ŽĮsispin&ės Lenkijos į lūs uždavinys esąs “suvienodinti 
kpmunistų partijos sųyąžiavime meninius reikalavimus, vengti 
liėpoįs 14-18’dienomis. ' skonių ir kriterijų maišaties,

—------ *' tendencingumo', kartu toleruo-
— Ąirijos’ Finų Gėlų opOzici- ’ jant skirtingas stilistines kryp- 

jos partija, .’nors nelaimėjo par- tis”.
lamento rinkimuose-sdaugumos, 
darbiečių grupei pasiūlius bend
radarbiavimą, sudarė naują vy-. 
riausybę. Jos premję^ų tapąTm-.. 
vęs užsienio reikalų miništėriš 
Garret- Michael FitzGerald. Jis 
yra žinomas ekonomistas, buvęs 
universčtfcto lektorius, išrinktas 
į parlamentą 1969 metais. Jo tė-, 
vas buvo katalikas iš Dublino, J 
tačiau motina buvo šiaur. Airi- 
jos protestantė, airių nacionalis-1 

‘tė. Premjeras FitzGerald smer- j 
kia šiaurės Airijos smurtą ir zajZIMAN0 RŪPESTIS: “NACIO- 
dą šią šitokią problemą spręsti 
diplomatiškai.

subrinkime:.LKP CK atstovas 
I S. Renčys perdavė literatams 
kompartijos p a g e i d a v imus: 

, “Stiprėjant socialistinės ir bur- 
žuazinė>^jdęologijos kc'nfronta-

liėpcrs 14-18’dienomis. ’?

Rašytojas M. Karčiauskas ap
gailestavo, kad “neretai literatū- 

‘ ros kokybės rodikliu laikomos 
/ lakoniškos'būties T o r mulės, 

chaoso paslaptys, vadinamosios 
' išskirtinesiiės; akimirko's ir pa

našūs dalykai’: A. Baltrūnas pri
minė kompartijos iškeltą pa- 

i grindinį uždavinį Rašytojų Są
jungai — ryžtingai kovoti su 

, “b e i d ėjiškumu, pasaulėžiūros 
. neapibrėžtumu”.

NALIZMO ATGYVENOS

22%. daugiau. Į tais. Pirmdji Perono žmona Evi- 
j ta mirė vėžiu 1952 metais.
i__________________

PABĖGUSI ŠOKĖJA NEBE
KALBA SU RUSAIS

ISTAMBULAS, Turkija.

NORĖJO VERSTI SALVA
DORO VYRIAUSYBĘ 

SAN, SALVADORAS, Salvador

-^^ręzidenĮas Napoleon Duarte 
pareiškė; kad dešinieji dar karta 
bandė.* nuversti dabartinę vy
riausybę,’ -bet jiems nepavyko 
Salvadoro kariuomenė atisakė 
susįdėti’ su perversmininkais, j 
buvįį pasiruošusi ginti Salvado 
ro ’vyriausybę. Perversmininką' 
reikalavo visiškos Salvadoro' eko- 
nomįjos kontrolės. Negavę karių 
pritarimo, perversmininkai ats: 
sakė .nuo savo planų.

Saivad^ro kariai kirto kelis 
smarkius smūgius įsibrovėliams 
Jie bandė įsistiprinti vienam< 
uoste/ bet kariai įsibrdvėlius 
privertė trauktis iš pajūrio sri 
ties. Įsibrovėliai buvo priversti 
apleisti kelias Gvatemalos ir Ni 
karagvos pasienio pozicijas.

— Britai išima iš apyvartos 
senus karo laivus ir. planuoja 
statytų modernius. Britai kreips 
daugiau dėmesių į aviaciją.

Komunisto (1980, nr. 12) vyr. 
r le ktoriui G. Zimanui ramybę 
drumsčia “buržuazinio naciona
lizmo’’ atgyvenos. Jis perspėja, 
kad “nacionalistų” bei “religi- 
ninkų” pastangos “pasikinkyti 
ilgai gyvavusias tradicijas, na
cionalinius jausmus, patriotiz
mą, ypač religinį fanatizmą, de
ja, ne visuomet... yra tuščios”. 
Nacionalistinės atgyvenos, esą, 
“siekia prisitaikyti prie socialis
tinės visuomenės lozungų, gyve
nimo būdo, paslėpti nuodingą 
geluonį”. «_ (Elta) ,

, . RUSAI TURI ŠNIPŲ
BAZĘ VIETNAME

BANGKOKAS, Tailandas. — 
Labai plačiai komentuojamas
klausimas apie Sovietų karo jė- Bolšo'i baleto viršininkas pareiš- 
gų atšaukimą iš Vietnamo, bet kė, kad jis norįs pasikalbėti su 
žinovai tvirtina, kad tai ne toks, pas amerikiečius pabėgusia šo- 
lengvas dalykas. Į kėja Galina Chursina, nes ji

Vietname rusai yra įsteigę di- ■' esanti turkų ir amerikiečių pa- 
delę šnipinėjimo bazę. Rusai yra ! grobta.
pristatę daug įvairių mašinų, j Aleksei Ustin, Bolšoi baleto 
kuriomis jie: gali rinkti žinias; direktorius, pareikalavo leisti 
apie Amerikos lėktuvų judėjimą ’ jam pasikalbėti su šokėja Gali- 
visoje Pietų Azijoje. Rusai neno-! na, bet ji atsisakė su juo turėti 
rėš tris bazės atsisakyti.

Be to, rusai turi įsteigę antra! Amerikos konsulate ji padarė 
šnipinėjimo centrą Cam Ran, pareiškimą, kad nenori grįžti į 
įlankoje. Ten yra daug Sovietų »Sovietų Sąjungą.
laivų. Jie nori žinoti, kas darosi Į Turkų vyriausybė taip pat tu- 
aplinkiniuose vandenyse. Azijos j r* šokėjos raštą, kuriame ji pa- 
vandenyse esantieji Sovietų lai-* reiškė, kad ji nenori grįžti į Bu
vai ir lėktuvai jau dabar naudo-, SU? ir Pra^° tremtinės teisių 
ja Cam Ran įlankos įrengimus, j Amerikoje.

------------------ IIU. ---------------- I
I

— JAV karo laivas birželio j 
mėnesį išgelbėjo 212 Vietnamo I 
pabėgėlių.

— Lillian Carter, buv. prezi 
dento Jimmy Carterio motina, 
po operacijos kasdien taisosi.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $402.

pasimatymą.

A KALENDORĖLIS

Liepos 8: Priscila, Akvilė, 
.. Aguona, Tauragis. ■

• • Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:26.
Oras giedras, šiltas. .

Gen. Kenan Evren pranešė, 
kad Sovietų Bolšdi teatro 
šokėja Galina Chursina savo 
noru raštu turkų vyriausy
bei pažymėjo, kad ji neno
rinti grįžti į Sovietų Sąjun

gą, if paprašė tremtinės 
teiaiu Amerikoj

— Anheuser Busch alaus da
rykla sudarė sutartj su Prancū
zijos alaus darykla gaminti Bud
weiser alų Europos rinkai. Busch 
yra didžiausia gamykla pasau
lyje, eksportuojanti savo gaminį 
į Vokietiją,. Kanadą, Japonįą, 
Švediją, Argentiną, Peru ir Nau
jąją Zelandiją.. ■ •

VATIKANUI REIKIA
BENT $30 MILIJONŲ 

ROMA, Italija. Popiežius
Jonas Paulius II pagerino eko-

— Prie Japonijos krantų So-' nominę Vatikano-būkįę, bet jis
vietai įkūrė stiprias bombonešių žino, kad Vatikanui dar reikia 
bazes. ! nuo $28 iki $30 milijonų.

---------------------J Popiežius pirmadienį paskyrė
— Anksčiau vėįys buvo akai- '15 įtakingų Vatikano pareigūnų 

tomas mirtina liga. Dabar rastos ir civilinių kataliku veikėjų ko- 
prietnonės vėžiui apgydyti ar vi-j misiją, kuri-turės aptarti reika- 
sai pagydyti. Tyrinėjimai susi- lą ir priemones, kaip išvengti

.Jaukia vis didesnio pasisekimo.'didelės ekonominės krizės.

Prez. Ronald Reaganas yra 
pasiryžęs padėti Illinois gu
bernatoriui sutvarkyti pini
ginius reikalus susisiekimui 
ir keliams taisyti. Savo laiku 
Thompsonas padejų Reaga- 

nui pravesti rinkimus.

Sprogimo metu buvo užmušti 
74 partijos nariai. Jų tarpe žuvo 
1 ministerial, 8 ministerių pava
duotojai, 27 parlamento nariai, 
aukščiausio teismo pirmininkas 
Bechešti, keli prokurorai, polici
jos paraigūnai ir dar kiti parti- 

nariai.
Atrodo, kad policija, nuteisė

si kelis Chalko grupės narius, 
privertė suitmuosius prisipažin
ti prie namo sprogdinimo. Tiktai 
jie galėjo pasakyti, kada studen
tas Kolahi galėjo padėti bom
bas. Po sprogdinimo, studmtaa 
dingo iš savo buto.

— Praeitais metais Jungtinės 
Tautos Afganistano pabėgėlių 
šalpai išleido $52 milijonus; šį
met numatoma išleisti $98 mil.

— Anglijos inžinieriai rengia
si vykti j Iraną, kur statys dirb
tuves moderniems lėktuvams 
Statyti.



Sekmadienio rimčiai
Vienas doras vyrukas numi

ręs pateko į. dangų. Ten šv. Pet
ras jam įteikė šluotą ir liepe 
šluoti. Net ir sekmadieniais. Vy
rukui tas šlavimas labai įgriso 
ir, pirmai progai pasitaikius, jis 
nuvyko apsilankyti į pragarą.

Jis labai nustebo, kada pama
tė, jog pragare viskas buvo su
tvarkyta, o žmonės tik gėrė, dai

Maironio satyros
Lietuva — didvyrių žemė. ..
Mūsų giedama seniai;
Bet iš tos didybės semia 
Savo naudą tik velniai.

Bočių laurais pasipuošę.
Vien temokame svajot, 
Ar didžius planus paruošę
Sau rimtai ant jų miegot.

Dirbti darbą, nešti naštą, 
Braukti prakaitą - dienos, 
Pasišvęst už savo kraštą, 
Jei to niekas nežinos, —

Tai per žema, negarbinga 
Mums, didvyriams tos tautos, 
Kur norėtų tapt galinga
Nuo Liepojos lig Brastos.

Mums platybių reikalauja 
Bočių sienos, jų vardai.
Bet viduj šeimininkauja 
Lenkai, žydai ir gudai..

Nors lietuvis besijaustų 
Čia, kaip svetimoj troboj. 
Kad tik mažumų neskriaustų
Joms užtikrintoj globoj ’...

Servilizmo atėjūnų — 
Svetimataučių. dar ilgai
Nenustosme mes, galiūnų 
Vakarykštieji vergai.

Bet savitarpy puikybės
Iki sočiai mums gana.
Jei tik yra galimybės 
Ką prispausti letena.

Ministerijų pritverę.
Joms neskundžiame kasos
Ir iš ios, gerai įgėrę.
Siausti turime drąsos.

Valdininkai ir atstovai 
Demokratai, rods, visi.
Bet nejau tautos vadovai 
Vaikščios pešti ir ba>:;!-.

t
t iI
F

navo, šoko ir kitaip linksminosi.
— Kaip čia yra, — jis kreipė

si į pragaro gyventojus, — kad 
pas jus viskas švaru? Kas jums 
viską sutvarko?

— Matai, — atsiliepė vienas iš 
pragaro įgulos, čia mūsų yra 
daugiau, tai mes greičiau ir ap- 
sidirbam.

Automobiliais tik dunda 
Su mergelėmis linksmi!.. 
Sąžinė tik tuomet bunda, 
Kai už kyšius teisiami.

Apsaugok, Viešpatie, nuo priešo. 
Kursai patamsiais duobę .knįs&, 
Nuo to, kursai ant kelio viešo 
Purvais apdrabsto žmogų visą! 
Bet aš bijau ir tų draugų, 
Kuriems nelaužė nieks ragų; 
Kurie perdaug akyvai mano, 
Kitus, ne savo ožį gano.

Apsaugok ir nuo piktadėjo, 
Kursai užpuolęs kelnes mauna. 
Ir nuo potiliko-veikėjo, 
Kursai visur tik tvarką griauna! 
Bijau ir ponų-labdarių,

Šaltų nuo vėjų keturių, 
Ir be jokios varsos jaunimo, 
Kuriam gana alaus pliurpimo. 
Apsaugok ir nuo lenko’mano, 
Kurs, Lietuvoj šiek tiek atkutęs, 
Lenkystę veisti įsimano, 
Kvailai endeku pasipūtęs. 
Išrauk ir tas usnis piktas, 
Kurios stačiai nei šis, nei tas. 
Ir stiepias ten bevardžiu stiebu, 
Kame užuodžia kąsnį riebų!

Apsaugok ir nuo skystapročių, 
Kurie, raidžių bent kiek palaižę, 
Puikybėj sėdžias tarp galvočių. 
Lyg visą išmintį išaižę!
Doros nesekdami tėvų. 
Nulipdę sau nemaž dievų. 
Tik vieno Dievo nebemato. 
Nes knistis dumbluose paprato.

Apsaugok ;r nuo dekadentų. 
Kurie varsas u žuosi i moka. 
Nuo elgetaujančių udor.ių. 
Kuriems mokytis noro stoka! 
Turėčiau dar nemaž maldos... 
Bet aušint burną be naudos

KLAIDINGAS SPRENDIMAS

— įlipa į tramvajų su ilgom 
kelnėm vyras ir moka pilną bi
lieto kainą. Po jo įlipa su trum
pom kelnėm berniukas ir moka 
tik pusę kainos. Pagaliau įlipa 
moteris, nieko nemoka, bet va
žiuoja drauge. Kodėl?

— Kad ji buvo be kelnių.
— Kaip tau negėda taip gal

voti? Jinai turėjo transferį!
# ♦ »

Maušė siūlo parduoti Chockui 
vieną kuiną.

— Ui, pirk tą arklį. Jis labai 
greits yr. Jeigu tu dabar išjotum 
į Torontą, tai ten būtum jau vi
durnaktį. Pagalvok tik, jis grei
tesnis už traukinį. Šimtus mylių 
per valandą sukartum.

— Leisk man per naktį pagal 
voti, ir rytoj rytą aš tau pasa
kysiu, ar aš jį pirksiu ar ne, — 
atsako Chockas.

Anksti rytą žydas vėl prisis
tatė.

— Žinai, kad aš tokio arklio 
nenoriu, — praneša Chockas.

— Niu, kodėl?
— Aš visą naktį -nemiegojau 

ir galvojau, bet negalėjau sugal
voti, ką aš ten, atsidūręs Toron-' 
te, vidurnaktį veikčiau.

-K & &
Trys vyrai ginčyjasi dėl savo 

atminties gerumo. j
— Aš atsimenu, — sako vie-j 

nas, — kai mane užgimusį, ma- | 
ma suvyniojo i vystyklus.

— O aš atsimenu, sako antra-1 
sis, kai mano mama, prieš manoj 
užgimimą sakydavo: “Aš ma-I 
nau, kad bus berniukas.” I

— Tai jūsų abiejų atmintis lą-Į 
bai bloga. — sako trečiasis. — ■ 
Aš atsimenu, kai į vieną pikni
ką mane nusinešė tėtis, o atsi
nešė mama-

Vėpla, 1957 m. j
1

ATBULAS ARKLYS
I

— Ar tu kada nors matei ar
klį, kurio galva ten, kur turėtų 
būti uodega? L

— Ne. iZA v v. į— O as mačiau.
— Kur gi ? I
— Garde. Jis stovėjo uodega: 

j ėdžias, o snukiu lauk.
£ * &

SALTO MORTALE

Variete teatre publika smar
kiai ploja oro akrobatui, sek- j 
mingai padariusiam ore mirties Į 
kilpą (salto mortale).

Ponas Milierius ir sako šalia 
saves sėdinčiam: “Panašiai ir J 
as padariau, kai mano automo-; 
bilis atsimušė į medį...”* * * i

TIK NE VIDUJE j

Paklausė Molos:
. — Kur geriau būti, ka

da neši karstą, — prieky
je ar užpakalyje?
— Tai jūsų reikalas, — 
atsakė Molo, — būkit, kur 
norite, tik ne viduje.

© Kam patinka močia, o kam 
duklė.

Per daugel širdį man graudina 
Ir lūpas skausmu sirakina.

Į

I
I
i
i
i

— Maiki, gerą naujieną suži- nerūpi, Maiki. Man rūpi good
nąjąu.

— Kokią naujieną?
— Skaičiau, kad SLĄ ruošia 

ekskursiją į Karibų salas. Plauks
labai gražus baltas laivas.

— Aš žinau, tėve.
— Labai norėčiau, bet turiu . 

savo kišenių pasiklausti. Matai, 
be tūkstantinės niekur nenuva
žiuosi, o pinigų aitvarai nene
ša. -. Dėdė Samas truputį pri
moka, bet ir jam reikia mokė
ti.

— Prie gerų norų tokia didelė 
kelionė, tai labai nedaug.

— Kokie čia geri norai, kad 
seni kaulai traška, iš laivo išlip
ti bus sunku.

— Nenusimink, tėve. Nereikės 
vaikščioti, kaip pav. ekskursijose 
į Rytus. Atėnuose į Akropolio 
kalną lipa, Phidijaus statyto Par 
tenono pamatyti.' .šitoje SLA 
ruošiamoje ekskursijoje į Kari
bų salas, pamatysite Samaną, 
St. Thomas (JAV valdoma sala) > 
ir San Juan, Puerto Rikoje. Pa-j 
matysite gražių egzotiškų gėlių, ! 
mėlyną jūrą, tropikų šilumą.

— Puerto Rikoje nė iš laivo į e DEPORTACIJA — Masi- 
neišlipsiu. Chicagoje mane tris! njs pįĮįečių išvykimas pasiimti 
kartus tie pikčiurnos kad papur- į.vizas į Sibirą.
tė, pinigus atėmė ir vos nepas
maugė prie pat namų.

— Nebijok, tėve, būsi ne vie-
• VESTUVĖS — Iškilmės, 

kurios užbaigia parke su buč- 
nas. Tiktaisavo kardo nesivešk,1 kiais pasimatymus ir pradeda vir 
gali pamanyti, kad revoliucijos tuv®j su indais pasikratymus.
kelti atvykai, gali suareštuoti.

— Maiki, geriau važiuokime i 
kartu, bus drąsiau. Juk ir tu esi 
SLA narys, taip, kaip ir aš.

— To aš negaliu daryti. Eks
kursija bus lapkričio mėnesį, o 
aš turėsiu vykti į Harvardo uni- : 
versitetą. Matai, stipendiją ga
vau, tėve.

— Tai labai liūdna. Maiki?
— Kodėl liūdna? Reikėtų ma

ne pasveikinti. Juk į Harvardo 
universitetą ne visi studentai ga 
Ii patekti. Tu važiuok vienas. 
Aš tau linkiu 1 iksmos kelionės.

— Pagalvosiu, r Dar yra laike 
užsiregistruoti iki liepos 25 d 
Tik prisinbijau. ar atlaikysiu lai
vo supimą. Girdėjau, kad jūroje 
yra kažkokis Velnio Trikampis 
kur laivai nuskęsta...

— Nebijok, tėve, laivas ten 
neplauks.

— Dar kartą pagalvosiu ir pa 
siklausiu Andriejų, ar verta va
žiuoti.

— Tu buvai toks drąsus gene 
rolas. pan. kaip Petras Širvokas 
kuris savo kardu kiniečiams 
galvas kapojo... Dabar net bijai 
laivu plaukti. *

— Matai, sūnau, dabar kiti lai 
kai, kitaip kariauja, kitaip ya 
žiuoja, net į Mėnulį nuskrenda 
ir sugrįžta. Tada ir bobos juo* 
kėši, kai pasakydavai, kad ateis 
tokis laikas, kad žmogus padąn 

skraidys. *

— Taip buvo. Ateityje bus dą\ 
kitaip. %anUKutęriai pakeičia 
žmogaus protavimą, atlieka dar
bą greičiau ir geriau.

— Man tokie dideli dalykai ragų — ir pats pekloj atsidūrė.

time. » ■ J
— 'Tai gerai. Kai sugrįši, pa-| 

pasakosi, kokį good time turė
jai- i

— Lik sveikas.
Dar pasimatysime, tėve.

MARGOS AVYS
Žvėrių teisėjas, liūtas, nekentė margų avių. i 
Jam būtų lengva jąsias išžudyti, 
Bet kiltų daug nepalankių kalbų
Ir visi priekaištus pradėtų jam daryti.
Ne tam jis skirtas teisėju iškilmingai,
Kad žvėris smaugt, bet kad teisti juos teisingai.
Jam įkyrėjo margas avis matyti
Ir jis nežinojo kaip nuo jų atsikratyti, 
0 kartu ir savo garbę išlaikyti.
Štai į savo rūmus jis įleidžia'
Lapę su lokiu slaptam pasitarimui
Ir jojo veiksmo pritarimui.
Jis jiems paslaptį atskleidžia:
Kai tik pamato jis margąsias avis, 
Jam tuoj pradeda skaudėt akis;
Jis nežino ką jam reik daryti
Ir todėl jų patarimo nori išklausyti.

— “Garbingas liūte”, lokys pasakė, 
“Kam čia daug kalbėti?
Nėra ko jų gailėti.
Atsikratyk tuojau nuo tų avių, 
Slaptai išžudęs jas, kad nebūt kalbų. 
Kas pasigailės tokių kvailių?” 
Lapė, pamačius rūstų žvilgsnį liūto, 
Tuojau pajuto,
Kad lokys patikti liūtui nemokėjo.
Ji nuolankiai kalbėjo:
“0, mūsų garbus valdove,
Tu nenorėsi juk pažeisti avių šlovę
Ir jas per daug nuskriausti;
Aš tą galiu savo širdyj nujausti; y
Aš siūlau: paliepk tu pievas išnuomoti, 
Kad joms nereiktų vegetuoti
Ir būtų kur ėriukams palakstyti. į
0 kadangi piemenų mums stoka,
Įsakyk vilkams avis ganyti. į (
Man atrodo, nors tai keistoka,
Kad skaičius jų savaime pradės nykti.
Tuo. tarpu lai jos pievoje gyvena
Ir savo vaikams teikia sveiką peną. . &
Jei su jomis kas ir atsitiktų, ; į * .
Prie tavęs niekas neprikibtų”.
Liūtas su lapės siūlymu sutiko j' .
Ir jis neapsiriko.
Netrukus margų avių buvo mažai palikę ;
Jos nyko, kaip ant saulės spindulių ledai.
Koki kilo dėlei to žvėrių gandai? , " \ ’
Kad liūtas buvo geras, tik vilkai netikę.

• ROJUS — Vieta, kuri taip 
vadinama dėl to, kad ten buvo 
tik viena moteris.

e POVESTUVINĖ KELIONĖ 
— Kelionė, kurioje vyras pirmą 
kartą pamato, kokios jis žmo
nos norėjo ir kokią gavo.

• BAKTERIJOS — Nesima
to ant stalo kafeterijos, bet jų 
ten yra.

e PROPAGANDA — Pri-

VILKAS IR PIEMENYS ./ .

Kartą vilkas arti avių gardo slankiojo.
Jis per tvorą pastebėjo,
Kad geriausią aviną pasirinkę į
Ir apie ugnį susirinkę, / ? .j
Jį piemenys išdarinėjo, /
0 šunys sau ramiai šalia gulėjo.
Dantimis grieždamas, vilkas pramurmėjo: 
“Didžiausias triukšmas čia pakiltų, 
Kurio-neįmanoma nei ajsakyt, j
Jei aš bandyčiau tą patį padaryt”.

(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psl., kaina $3.) 
gaunamos Naujienose.
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versti kitą tikėti tai, ką pats ne-1 
tiki. |

• ANGLAS — Žmogus, ku-1 
ris negavęs miglos, turėtų ją: 
pasigaminti.

• LAIKRODIS — Prietaisas, 
kuris pažadina bevaikes šeimas ’

i
• Sakoma, kad
raktą išrado apvogtas vagis.
• Su aukštais kulnimis batu-1

kus išrado žema moteris, gavusi 
bučkį j kaktą. |

q iąs magaryčias užbaikim 
eilėraščių apie patrauklio že- 
eileraščių apie patrauklį že
maituką iš kadaise Montrealyje

Žinau, ----- esi nuo Batakių
Bet kurgi tave reikia dėti, 
Jei ugnirpi savo akių, 
Uždegi Jono cigaretę?

S. Pašilytė

PIRMOJI MOTERIS

— Pasakyk, Ievute, kaip va- 
linosi pirmąjį moteris. ]

— Nežinau.
Kvailiuke, taip kaip ir tu.
Kavaliauskaitė^

ę Griebė Morkus velnią už



NUO RYKANTŲ IKI BRAŽUOLOS

X **<r • •<; A'“

Bąikalo ežeras

Pavasarį ir vasarą mėgstame formacijos Lietuvoje centrų, iš- 
aplankyti Trakus. Tad būkime kilo bažnyčia. 1555 metais lan 
praktiški, nevažiuokime vis tuo' kydamasis Lietuvoje, italų refor 
pačiu keliu. Ir važiuotam, ir maeijos veikėjas P. Vergerijus 
pėsč;am bus didelis malonumas; šį reformacijos židinį jau mini, 
pasukti į Trakus pro Rykantus.11585 metais Adomas Tolvaišu 

pastatė Rykantuose labai gražią 
bažnyčią. Spėjama, kad tuo me
tu čia buvusi ir mokykla, kurio
je buvo mokoma ir lietuviškai. 
1688 metais, po reformacijos 

, Lietuvoje nustelbimo, M. Ogins
kis dvaras, 

Rykantuose įkurdino domininkc 
nūs iš Trakų. Buvo pastatytas 
vienuolynas, kuriam priklausė 
dvaras, ant mažo upokšnio — 
malūnas, pakelėje keturios smu 
klės. Unikalios bažnyčios fres
kos dar prieš karą buvo atideng
tos ir, trūkstant specialistų, ne
restauruotos- Prieškarinė lenkų 
spauda skelbė, kad tos freskos į 
darytos kažkokio Jono iš Joną {

Pravažiavus Grigiškių gyven
vietę, už nedidelės, jaukios, miš- 
kėtcs aukštumėlės staigiai išle
kiame į tikrą užmiestį*— be ka
minų, triukšmo, dulkių. Prie
šais tyvuliuoja apvalus Didžiulio
ežeras, o prie jo keli mažiukai, t kis, kuriama atiteko ši 
Ypač vaizdingi siauri moreni- ~ 
niai ežero gūbriai, kurių trys 
nuo Didžiuliškių kaimo eina į 
šiaurę Neries link.

Šlaite iš tolo, kairėje pusėje, 
tiesiai už Didžiulio ežero, ma
tome baltų pastatų grupę. Tai 
Maluvėnai. Ant šlaito iš baltų 
fermų išsiskiria keturkampis 
originalus pastatas. Tai karaimų 
kinesė. Pastatyta labai papras
tą, nes Vilniaus vyskupai nelei- Į vičių 1668 m. kitur tiesiog Jona- 
do, kad kitatikių šventovės Lie 
tuvoje būtų puošnios, aukštos.

vičius Bažnyčia ir išore, ir vidų

eglės, lapuočiai. Prie Kresnos i versminius Bražuolos vandenis, 
(pirmas kairnellis kairėje) verta 
užeiti į girią — Čia ąžuolynas, 
labai nuotaikingas miško pak
raštys- Toliau kelias eis nėpa- 
orastai gyvu paviršiumi. Jis ne 
'.ik kalvotas, bet dar ir daubomis 
pi'agriuvęs. O jose, tose daubo-

i

Vertį Š. Ę. GL

LIŪDNA TAMAROS ISTORIJA
vusi Visatos karalaičių varžybų 
finalistė, Korina Haf. Tamara 
buvo brunetė, bet “blondinės iš- 
siąkyrėlės’’ terminas spaudoje 
turi tam tikrą laisvo elgesio pa
brėžą. >

i

Kelionei pasibaigus, kongres- 
manas Pauvelis turėjo galimybę 
pasikalbėti su reporteriais ir sa
ve maždaug pateisinti. Tamara, 
nebūdama tokioje padėtyje, ga
lėjo tik privačiai pasiskųsti :įr 
būti paguodžiama. Kongresmano 
žvaigždė pradėjo blėsti ir jo ko
miteto biudžetai buvo apkarpyti. 
Bloga reklama Tamarai, tačiau, 
buvo visų pastebėta ir lygiai me
tams nuo jos pasamdymd pra
ėjus, Tamara buvo, iš Kongreso

vo gurbeliais, ožkomis ir visais 
rūpesčiais.

Čia, matyt, buvo ir ana gar
sioji Bražuola, pasirašė klastin
gą suokalbį su kryžiuočiais, no
rėdamas gauti Lietuvos priešų 
paramą prieš Kęstutį ir Vytau- 
ta.

nūnant Brąžuoloje, reika ap
lankyti žinomą dainininkę Oną 
Steponavičienę, mokančią dau
giau kaip šimtą dainų. Prisime
na, kaip jaunystėje dirbo Kieta
viškių bažnyčios statyboje ir kai 
vienas kunigas vis prašė, kad gie 
dotų ir giedotų. Ar tai nebuvo 
žinomas mūsų vargonininkas— 
giesmininkas kunigas-. Teodoras 
Brazys, surinkęs -> 2000 dannų, 
harmonizavęs dzūkų liaudies 
dainas Ir dabar su pasigėrėji
mu klausomės .jo išgarsintų dai
nų. Jis apie-.tą'laiką buvo į Kie
taviškes dvasinės vyriausybės

matai ir ežerus," ir Bražuolos 
versmių didįjį sufozinį cirką. 
Kalvų grandinė — lyg natūrali 
užtvanka, laikanti patvenkusi 
Trakų ežerų. Nebūtų jos—eže
rai staiga nutekėtų Į Nerį, tik 
giliausiose vietose liktų šiek tiek 
vandens. Ir dar įdomu: Trakų 
grupės ežerai yra dešimt metrų 
aukščiau negu Bražuolos vers
mės. Pasidomėję šių apylinkių 
gręžiniais, sužinome, kad po ta 
kalvų grandine, kuri laiko pat
venkusi ežerų vandenį, maždaug 
Bražuolos versmių aukštyje yra 
storokas smėlių ir žvirgždų klo
das, einąs iki ežerų- Tai šit iš 
kur tos versmes! Trakų ežerų 
guoliai nesandarus, truputį 4kiaū 
ri”, per tą smėlį ir sunkiasi 
Bražuolos vandenys. Tos vers
mės vis kasasi ir kasasi po ta 
natūralią:‘ūžt'yaTika, šlaitai Iš lė
to smunka. Per tūkstantmetį ki
tą Bražuola gali nuleisti Trakų 
ežerus.

O dabar gilios, raguvos yra sus 
kaldžiusios ■ šlaitą, nukirtusios 

" aukštus liekaninius šlaito, frag
mentus. Viename jų nuo^jsėiio 
įsikūręs- Bražuolos piliakalnis. 
Tai nepaprastai originalus Lie
tuvos piliakalnis. Labai: didelis, 

. aukštokas, su. žemės- įpylimais. 
-Mmim^.jkąd ikį/iv amžiaus čia

(Tęsinys)

'Skandalas

Kleitonas Adomas Pauvelis 
buvo stiprus ir įtakingas Atsto
vų Rūmų narys. Vieną dieną jis 
atėjo į Atstovų Rūmų mdkslo ir 
darbo komiteto raštinę, lydimas 
patrauklios ir gražios brunetės. 
Jis ją pristatė raštinės vedėjui 
kaip naują padėjėją. Pauvelis 
buvo šio komiteto pirmininką^, 
bet raštinės vedėjas spėjo, kad 
Pauvelis šį patvarkymą darė ne 
savo dėlei, o patarnaudamas 
kam. kitam. - ’ ■, t ,

Tamara, tačiau, buvd gera ir 
sumani darbininkė. Bendradar
biai ją mėgo. 1960 metais ji jau
buvo įgijusi Vašingtone advoka-; komiteto atleista, 
to teises ir apie pora metų dir
bo savo globėjo Blumo advoka
tų įstaigoje. Kaip moteriai, vyrų 
dominuojamoje profesijoje, jai 
buvo sunku įsitvirtinti. Valdžios 
tarnyba jai buvo, patraukli. 
29 metų Tamara šiame darbe 

‘nebuvo agresyvi ir, priešingai 
kitiems bendradarbiams,-'-ji ne
atrodė besivaržanti .dėl paaukš
tinimų, atvirščiai"— ji stengėsi 
būti rami, paslaugi ir kruopšti 
savo darbe. -. •

Tų pačių metų vasarą Pauve
lis nutarė lankyti Europą su ki
ta savo padėjėja. Dėl akių buvo 
•pakviesta kelionėn ir Taūiara. 
Kas atsimena Pauvelio reputa
ciją ir jo".bėdas.iš prądžių su 
mokesčių departamentu, d vė-

Nežiūrint plačių ir įtakingų 
žmonių pažinčių rato, niekas 
Kongrese nedrįso jos priimti 
tarnybon. Net privačios advoka
tų firmos nenorėjo rizikuoji ga
limybės,^ kad koks laikraštis pa
skelbtų, jog buvusi Pauvelio pa
tikėtinė dirba jų firmai.
L Po ilgo ieškojimo ji yis.tik. ra
do sau tarnybą Amerikos dar^o 

’ rūmudse. Tai buvo jos užuovėja 
ir jos paskutinė tarnyba.

. i. Sintija

Vienintelė nepasisekusių. :su- 
tuoktuvių atmintis buvo jos 
duktė. Kūdikis kėlė jai daug-rū
pesčių nuo pat pradžios; Jau 
dvejų metų sujaukusi mergaitė 
dar vis nekalbėjo. Bet mergaitė 
buvo graži ,nors iriiek prasiplė- 
tusia galva, šitą gydytojai vėliau 
nustatė esant varšiėnįtų dėl ku
rio būna pažeidžiamos smegenų 
ląstelės ir yra stabdomas vaiko 
vystymasis. • .

Tamara šio savu dukters sto-
* 1 j ’» * " ’ ’ ■ k

vio nenorėjo priimti ištisą de
šimtmetį ir laukė, kad duktė iš
augs sveika ir normali. Neppiin- 
dama paprastos diagnozės, Ta
mara keitė gydytojus,1 ieškoda
ma pagydomos priežasties. Bet 
tokios priežasties ’gydytojai ne
galėjo rasti. Sintija; tačiau, ^ne
buvo' bejėgė. Jai reikėjo tik spe
cialios mokyklos ir aplinkos 

: jai panašių tarpe. į
(Bus daugiau)

— .’Vis? dažniau Sovietų bom
bonešiai perskrenda Norvegijos 
erdve. - • V

mi labai panaši į Žodiškių (Bal į 5e v:s ežerėliai, ežerėliai.
Jei keliausime pėsčiomis, nuo 

Krosnos sukime į vakarus Bū
dos kaimelių-link. Tų Būdų čia 
trys: prie Trakų — Senoji Bū
da, toliau, jau prie miško, vėl 
Būda, ir dar giliau, miško lauky- 
mėlėje, dar viena Būda.

Reikia aplankyti labai kalvo
tą, daubotą, su ežerais ir pelkė
mis, miškeliais apžėlusį Būdų 
kampą. Nepamirštamai slėpinin 
ga yra Senosios Būdos pradinė 
mokykla — vieniša, labai savo
tiška vila, su įdomiu stogu, ant
ro aukšto verandqmisr’Sodyb- 
vietėje — ąžuolai! irršenos kriau
šės. Tai Vilniaus rStepono Bato
ro Universiteto zoologo,V. Adol
fo (Adolph) ūkegs^ k^

• v i , K* ri "7^ ž -pries karą senatyejęįgyveno, ra 
j šė, tyrinėjo apjįin^^5-, (Trakų 

lio centrą su bažnyčia dar praei-1 ežerus). Ta viliokė' nepaprastai 
tame šimtmety atskyrė geleži n-j - - - *-----

( kelis ir plentas. O šiuo metu Ry
kantus kelininkai jau taip apka
sė, kad bažnynėlė su kapeliais, 
liko lyg ant pjedestalo: baisu, 
kad civilizacija jos visai nenu
pūstų. Bažnyčia jau suskeldėju-^ 
si, dabar vykdant naujo kelio 
žemės sprogdinimo darbus, ply
šiai pastebimai didėja. Tokia jau 
Rykantų dalia — jie visada bu-.' 
vo įvykių kryžkelėje. 1920 me-, 
tų rudenį .Rykantų vakarinėse 

i apylinkėse vyko teisėtos lietu
vių kovos dėl Vilniaus krašto. 
Lietuviams' nepavyko atsiimti 
Rykantų, Būdos miškuose žuvo 
daug kareivių, šovinistinis brol 
žudys Želigovskis ciniškai apie 
Rykantų mūšį rašė, kad lietu
viai nebuvo verti savo priešinin
kų ir “nuklojo lauką”.

Nuo Rykantų link Bražuolos 
galima važiuoti keliu. Kairėje 
visa laiką miškas, tamsios sodrios

Kitapus plento apie du kilo- tarusijoje) prie Neries nuo kai- j
metrus tęsiasi labai gražus se
nas miškas. Tankiai suaugę šim 
tametės pušys, eglės, žaliuoja ne 
maža ąžuolų. O miško pašaknė
se — didžiulis pilkapynas. Ne 
kartą čia kasinėjo archeologai, 
net du kartus pokario metais 
(dalis radinių yra Trakų muzie
juje). Tai pirmojo tūkstantme 
čio. la.idojimo vieta. Apaugo ji 
ųiiškū, nuo'seno pagarboje — 
taip ir sulaukė šventagirė mūsų 
iienų. Senasis kelias tą miško 
kampą su pilkapiais šiek tiek 
fenkė. Projektuojant naują au. 
tostradą, truputį daugiau buvo 
^liudytą ši vieta pateko keli 
pilkapiai, seni medžiai. Bet ke
lininkai apie tai. pranešė!. 1961 
metų vasarą, talkininkaujant 
Vilniaus universiteto; studen
tams, tie keli pilkapiai buvo iš
kasinėti, ištirti. O ant kelio li
ko" paminklas. Tarp abiejų au
tostrados kelių, vidury, stovi gaj 
jjūnas ąžuolas. Gal trejetą šim
tų metų tūri, bet'ne karšinčius 
4- tamsiai žalias, dar daug išbu- 
dėti prie bočių milžinkapio pasi
ryžęs.

O priešais lyg ant aukšto, me
džiais kaišyto pjedestalo Rykan 
tų bažnytėlė — neeilinis meno ir 
istorijos paminklas. Nė vienu 
žodžiu čia neperdėta: —■ reikia 
tik pamatyti ją iš arti.

Vietovėje Vygando metraščiuo 
se pirmą kartą paminėta 1375 
metais, Rykantai tada buvo kry
žiuočių įsiveržimų į mūsų kraš
tą kelyje. Labai seniai čia žino
ma buvus' dvarą, XVI amžiuje 

■ jhu Lietuvos bajorų Tolvaišų 
įuiosavybė. Savininkai buvę la
bai palankūs reformacijai, jų dė 
Įt’a įsikūrė vienas seniausių re-

vimi laikų išlikusią bažnytėlę. 1 
• Atrodo, Rykantuose yra retas ] 

kalvinų laikų (XVI amžiaus)} 
statinys su domininkonų laikų ’ 
unikaliomis freskomis, neblogo 
darbo paveikslais.

1812 metais artėjant Napoleo
nui prie Vilniaus, Rykantuose jo 
jau laukė caro Aleksandro I pa
siuntinys Balaševas, reikalauda
mas nežygiuoti ,į imperiją. Išdi
dusis Bonapartas nepriėmė to 
pasiuntinio ir-tik gurguolės ga 
le leido jam grįžti į Vilnių. Apie 
tai rašo L. Tolstojus “Kare ir 
taikoje”. 1831 metais Rykantuo
se buvo sustoję sukilėliai, žy-j 
giuodami į Vilnių.

Vėliau sunyko Rykantų dva- Į 
ras, malūnai, smuklės. Mieste-

j

ištremtas už .antilenkiškas nuo- liau teismuose ir Kongrese; gali
nujausti, kad pasiūlymas lankyti 
Europą buvo rizikingas.Tamara 
tą žinojo. Beveik,.visi jos -drau
gai buvo taip pat priešingi šiai 
Tamaros kelionei. Bet Tamara, 
lygiai kaip sutuoktuvių atžvil
giu, padrrė savd sprendimą.

Kelioms savaitėms praėjus, 
Tamaros pažįstamas Driū Pier- 
sen paskelbė, kad atstovas Pau
velis įš Harlemo pramogauja 
Londone ir Paryžiaus naktiniuos 
se klubuose, 'stebi Venecijos fil- 

^mų festivalį.ir plaukioja tarp 
> graikų salų. Jo palydovėmis 
| esančio's i blondinė išsiskyrėlė 

s Tamara Voul ir tamsiaodė, bū

taikas.
Iš Bražuolos'-^ėl verta pasukti 

į rytus, pasigėrėti labai įdomio
mis kiauradųc^mis prie Perva- 
laičio ęžėro. Tdi giliai prasme- 

•'gę; su labai aukštais šlaitais trys 
.ežerėliai. Tų ežerėlių apsupta 
jauki giraitė, piie kurios prisi
glaudus kur. nor§ paežeryje gali
ma ramiąj^pa^rtį praleisti. Nuo 
čiajau?h^tdlr Užtrakis su unikaį 
liu parku, senais rūmais (dabar 
Trakų turistinė bazė). Stebėsi; 
mės, kaip gražiai atrodo iš šios 
pusės Trakų tvirtovė ir miestas.

pirkite jav taupymo bonus

kai jį matome nevietoje su sa-.šventės savaitgalyje Amerikos

MARU A NOREIKIENĖ
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greitkeliuose žus 550 asmenų. 
Sekmadienio : vakare buvo, pa
skelbta, kad. yra žuvę virš 500 
asmenų. Rekordinis 636 žuvusių 
skaičius buvo 1975 metais.

Cosmos Parcels Express Corp 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, ffl. 60629 ♦ Tel. 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicag-o, UI 

« lOfKSnNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

pritiktų dabar nedidelei'medžio 
tojų prieglaudai, kokiai nors 
gamtamokslinei laboratorijai — 
tradiciją reikėtų gerbti,, daugiau 
vertėtų sužinoti ąįjfe
tauti mokslininką','" dirbusr" - if 
mirusi mūsų krašte.

: O nuo čia tokiomis pačiomis 
su ežerėliais, miškeliais (prie 
Paulavo dailus ąžuolų miškas), 
kalvotomis vietomis besileisda
mi, pasiekiame Bražuola. Bra
žuola — labai įdomus ir nuotai
kingas Neries intakas, su to pa
ties pavadinimo kaimu ir pilia
kalniu prie upelės versmių. Tos 
versmės yra tik apie 0,5—1 kilo
metrą . nuo Galvės ir Akmenos 
ežerų, skiriamos aukštų kalvų 
grandinės. Įkopęs į 161 metro 
kalvą, kuri yra iš pietų Galvės 
ir Akmenos skalaujama, o šiau
rėje iš savo papėdės lyg-išslegia

ringos — vieni teigia ją buvus 
medinę, kiti mūrinę. Piliakalnį 
išf visų pusių supa’, garma"vetaJ' 
mėti 'upeliai. Veršmės srūva: nub. 
piliakalnio šlaitų, vanduo visai 
paviršiuje ir kalno viršūnėje. 
Tie- upeliai kitados buvę:/’pat
venktų ir piliakalni iš visų pu
sių supęs vanduo. Yra piliakal
nio' šlaituose ir? tvenkinių," ku
rie, atrodo, irgi’tamavo .tvirto-, 
vės apsaugai, o gal juose buvo 
.žuvys auginamos. Įdomus Bra
žuolos piliakalnis. Tik reikia jį 
aptvarkyti, iškeldinti gyvento
ją. Labai prastai atrodo žmogus,

DAUG AUTO NELAIMIŲ 1 
L ; ILLINOIS VALSTIJOJE <

'•Nepriklausomybės šventės sa
vaitgalyje Illinois valstijoje bu
vo rekordinis mirimų skaičius 
judėjimo nelaimėse. Iki sekma
dienio popiečio žuvo 20.as.memi, 
kurių astuoni — Cook apskrity.

Tautinė Saugume! Taryba pra
našavo,' kad Nepriklausomybės

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Inž. LIŪDAS MIKŠYS
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurie© sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvt apie Lietuvą, lietuvius
ir Keturių kalbą. Jis sakėsi Mrtfc su kan. Jauutemi ir prof. K. 
Būga guriausius šimtmečio pradžios kalifaiūkias, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, tikėlius vertimus

ir patarė mums tsMau stiidijuati.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITEkATORA, lietuvių 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 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!? 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusl.,*kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GY V ENEMAS, 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.

• LLE1! U V išKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 push knygoje yra Rytprūsių Žemėlapis. Kaina F6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės ati
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 13.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupral- 
tag ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinsku 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.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 p«L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygc* gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St, Chicago,
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įžanginius, tai pagausi pagrindines Šoliūno mintis ir jo 
įžanginiai bus aiškus. Jeigu dabartinis moderatorius leis 
Šoliūnui dažniau rašyti, tai didoką skaitytojų dalį jis at
baidys, bet atsiras ir tokių, kurie jį supras ir jam bus 
dėkingi.

Šių metų gegužės 27 d. jis parašė įžanginį, kuriame 
nagrinėjo tokią temą: “Visi — už vieną, vienas už visus”, j 
Seną lietuvišką patarlę šoliūnas apvarstė iš kito galo, j 
parinktoje vietoje įdėjo brūkšnį ir bandė klausimą aiš-j 
kinti. Kad visi eitų už vieną, tai dar suprantama, bet] 
kad vienas eitų už visus, kada vieni traukia į kairę, o 
antrieji į dešinę, tai sunku suprasti. Šoliūnas, žinoma, | 
neįrodė, kad visiems reikia eiti už vieną, jeigu tas vienas j 
nori visus nuvesti kreivais keliais. Jo parinkti argumen- j 
tai netinka, faktai nepritaikomi temai.

Jis susižavėjo grupe žmonių, pasišovusių iš dulkių I 
išgelbėti “Vyriausybės Žinias”. Bent kelis metus Mask
vos agentai slankiojo po lietuviškas redakcijas ir siūlė 
po $25 už “Vyriausybės Žinių” sąsiuvinį. Jiems rūpėjo 
surinkti visus “V.Ž.” egzempliorius, kad amerikiečiai 
nieko nežinotų apie demokratinę Lietuvos santvarką, 
apie tame seime vykusius partinius ginčus, apie nutari
mų pagrindus. Jeigu būtų išrankioję visus “V.Ž.” eg-

Buvusieji Lietuvos Teisingumo ministerijos rūmai, ant kurty buvo užrašas: 
.^Teisingumas yra valstybės pagrindas"

Šoliūnas bent Dievo bijo...
Paskutiniais trim keturiais mėnesiais per Draugo 

redakciją praėjo didokas skaičius jaunų plunksnų. Jie 
pasigyrė, kad savo eilėse turi jaunimą, o tas jaunimas 
turi galimybės parodyti, kuriais sumetimais jie mokėsi 
logikos, teisės, visuomenės mokslų ir literatūros. Jie tu
rėjo progos pasisakyti pačiais jautriausiais šiandieninio 
mūsų gyvenimo klausimais.

Visa tai buvo Įdomu sekti. Susidarė Įspūdis, kad jau
nimas, auklėtas be politinių kovų, principų ir siekimų, 
mažai kam betiko. Kaip jie staigiai atsirado Draugo skil
tyse, taip jie ir dingo. Žmonės iš dienraščio laukė tikslių 
nurodymų, kuriais "keliais reikia spręsti kylančias prob
lemas, bet kovos praktikos neturinčios jaunos plunksnos 
nepajėgė naujų problemų aprėpti, o apie sprendimą ir 
kalbos negali būti. Jie nieko nenusimanė.- Jie sudarė 
Įspūdį, kad tas pats Draugas liko be jokio kelio, nes nuo 
politikos atskirti jaunuoliai nieko nepajėgė pasiūlyti. 
Toki jaunimą teko vyti laukan, o jo vieton grąžinti jau 
pensijon išėjusius ir liepto galą prilipusius senus redak
torius.

S*5'
Atrodo, kad iš visų naujai įleistų jaunų plunksnų stip

riausiai išsilaikė J. Šoliūnas. Prieš jį buvo keliami pro
testai, buvo, nurodomas visiškas jo pasimetimas ir labai 
maža orientacija, bet vis dėlto Šoliūnas liko ir, kai tiktai 
pensijon paleisti redaktoriai nepajėgia tarti žodžio svar
besniais dienos klausimais, tai Šoliūnas ir išeina su Įžan
giniu. Temos jis neapibrėžia, nagrinėjamų problemų ne
išsprendžia, vartojamus argumentus sumaišo, bet jis 
bent žino apie ką kalba. Reikia manyti, kad laikui bė
gant ir skaitantieji žinos apie ką jis rašo. Skaitytojams 
jo Įžanginių nesupratus, kyla Įvairios abejonės ir nuro
domi nelogiškumai.

Mums atrodo, kad reikia išmokti skaityti Šoliūno 
Įžanginius, tad jie bus suprantamesni. Visus jo Įžangi
nius reikia skaityti vienu metu. Skaitant šiandienini, ne
galima užmiršti vakarykščio. Prisimenant vakarykštį, 
reikia turėti galvoje užvakar parašytą. Ne parašytą, bet 
norėtą parašyti. Jis neturi pakankamai 
me savo minčių išdėstyti. Bet jei

zempliorius, tai jaunimas nieko apie lietuvių partines 
kovas nebūtų žinojęs. Gečys taip pat būtų patenkintas, 
jei Amerikos lietuviai apie “V.Ž.” nieko nebūtų žinoję. 
Tai būtų patvirtintas jo pagrindinis dėsnis: partijų nėra, 
tai kam reikalingos senos “Vyriausybės Žinios”? Gečys 
galvoja, kaip Amerikoje slankioję Maskvos agentai gal
vojo, o Šoliūnas, vienas stodamas prieš visus moderato
rius, priminė mažos grupės ryžtą, priešingą Draugo pa
grindinei politikos linijai.

Savo užsimojimo šoliūnas neįrodė, bet savo Įžangi
nio pabaigoje jis padarė tokią išvadą: “Prieš Aukščiau
siąjį už nuveiktus darbus teisman stos ne VLIKas, ne 
ALTas ir ne Lietuvių Bendruomenė, bet mes” (Draugas, 
gegužės 27 d.,B'psljv. ' ->■"

Koks Šoliūnas bebūtų, turime pripažinti, kad jis bijo 
Aukščiausiojo. Jis žino, kad žino, kad ne Lietuvių Bend-, 
rucmenė turės stoti i teismą prieš Aukščiausiąjį, bet visi 
lietuviško darbo ardytojai. Jis žino, kad ne Bendruomenė 
turės aiškintis prieš Aukščiausiąjį, bet Gečys, Kutkus, 
Kamantas ir kiti bendro darbo ardytojai.

Šoliūnas nujaučia, kad ne tik dabartiniai moderato
riai, priešakiu išskirti pirmininkai, nekultūringų komi
sijų nariai, bet ir kiti jiems panašūs Aukščiausiojo nebijo. 
Galimas daiktas, kad juo nebetiki.

Kada JAV Senatas tarėsi dėl vieningos rezoliucijos 
Lietuvos laisvei ginti, Maskva, prievartaudama geriau
sią dainininką, ji atsiuntė Į Čikagos jėzuitų centrą, o 
Chicaga jėzuitus piketavo, tai vienas Įžanginių rašyto
jas paskelbė, kad Maskva pasiuntusi piketuotojus. Tas 
Įžanginių rašytojas iki šios dienos nepasakė, iš kur jis 
patyrė, kad Maskva piketuotojus pasiuntė prieš jėzuitus. 
Jis, aišku, tada melavo. Jis dirba Marijonų dienraštyje, 
bet Aukščiausiojo nebijo. Jei bijotų, tai melų neskelbtų. 
Melavo ir jėzuitas, kai tvirtino, kad kiti katalikai ji mušė 
prie altoriaus. Tas jėzuitas Aukščiausiojo nebijo. Grei
čiausiai, juo nebetiki.

Šoliūnas tiki Aukščiausiuoju. Jis bijo stoti Į teismą 
prieš Aukščiausiąjį. Jis žino, kad netikintieji gali jį iš
prašyti. Bet kol jam leidžia rašyti, kol jis, kad ir rašinio 

teisybės žodžius, tai jo rašinius verta

RELIGIJOS VAIDMUO LIETU
VOS LAISVĖS KOVOJE

vietos Įžanginia- ’ pabaigoje, parašo
turėsi galvoje visus jo skaityti.

V. KAROSASŽvelgiant iš 40 metų perspektyvos į besitęsiančią Lietuvos dkupaciją, prieš mus pamažu ima iškilti nauja istorinė tikrovė. Iš gyventos Antrojo Pasaulinio karo baisenybės, okupacijų žiaurumai, masiniai trėmimai Sibiran *ar į nacių koncentracijos stovyklas, ištisų tautinių ar religinių mažumų likvidavimai ir beatodąirinis teroras krašte iššaukė desperaeinį tautos - rezistencinį pasipriešinimą jr tragišką partizaninį karą.Dėtos pastangos atgauti nepriklausomybę. sulaikyti krašto sovietizaciją ar žemės ūkio kolektyvizaciją liko be pasekmės. Nepriklausomos Lietuvos politinė ir cocial — ekonominė struktūra buvo sugriauta iki pat pamatų. Jo^ vieton įvesta komunistinė santvarka, monopolizuojant visą gamybą, prekių apy vartai komunikaciją, švietimą, sveikatos ir socialinę globą bei visą kultūrinę veiklą pilnoje ko muništinęs valstybės kontrolėje.Visame Lietuvos gyvenime buvo vykdoma iš viršaus komunistinė revoliucija, kuri sąmoningai ir energingai griovė vi sas ankstyvesnio visuomeninio gyvenimo apraiškas, jų kultūrines ir idėjines organizacijas. Bu vo sunaikintos visos komunizmui prieštaraujančios politinės partijos ir likviduotos net labdaros draugijos. Tačiau naikinančioji komunizmo banga kietai atsitrenkė į tautinį sąmoningumą ir religinius įsitikinimus.

Visoje Sovietų Sąjungoje, nuo pat Spalio revoliucijos pradžios, yra vedama atkakli kova prieš visas religijas. Taktiniais sumetimais tam tikrais laikotarpiais buvo proteguojamos žydų ar bap tistų religijos, tikslu jų pagalba sugriauti pagrindinę pravoslavų religiją, tačiau kitame laikotarpyje ant tų pačių žydų ar bap- j tistų . galvų užgriuvo žiaurūs per' sekiojimai ir mėginimai pašalinti iš gyvenimo šių religijų organizuotą veiklą.Prasidėjęs rusų-vokiečių karas privertė Staliną priimti prez. Roosevelto reikalavimą už pažadėtą paramą sugrąžinti religinę laisvę. To pasekmėje, buvo uždaryta kovinga ateistų “Bez_ božnikų” organizacija, sugrąžinti iš Sibiro ištremtieji dvasininkai ir atidarytos tikinčiųjų šventovės. Šis Stalino posūkis didele dalimi prisidėjo prie komuniz mo išgelbėjimo, nes tikintieji, atgavvę bent dalinai religinę laisvę, pirmon eilėn pravoslavai, įsijungė moraliai ginti Sovietų Sąjungą nuo įsiveržusio priešo- Tai pakėlė karių moralę ir palaužė vokiečių karinę * galybę.Dar pv karo kurį laiką visos religijos, gavę bent dalinę laisvę. ėmė atsigauti ir plėsti savo veiklą. Buvo net susidariusi nuo monė, kad pats Stalinas, kaip buvęs pravoslavų seminarijos auklėtinis, patyręs religijos reikš mę mirtino pavojaus metu, mėgins surasti būdą ir kelius suderinti komunistinę santvarką su

religijų egzistencija.
Tokia nuomonė buvo susida

riusi ne vien pravoslavų eilėse, 
bet ją puoselėjo ir Vatikanas bei protestantų Bažnyčios, Islamo išpažintojai ir net žydai, kurie vengė užimti kovingą poziciją prieš Sovietų Sąjungą, tikėdamiesi sulaukti tokio momento, kada komunizmas, prispaustas nesėkmių, ieškos atramos religijose. Panašų reiškinį dabar matome Lenkijoje, nes prasidė- ius darbininkų streikams lenkų kąmunistinė vadovybė sulaukė paramos iš kard. Wyszynskio, siekiant apsaugoti kraštą nuo sovietų invazijos. xNetrukus visasąjunginė komunistų partija, dar Stalinui tebesant prie valdžios, atšaukusi karo metu suteiktas nuolaidas religijoms, pradėjo ofenzyvą. Šiuo metu vengta tiesioginio fizinio teroro, masinių tikinčiųjų ir dvasininkų trėmimo, šventovių uždarymo, bet veikimo jėgą sutelkė į propagandą, ateistinį auklėjimą per mokyklas, spau dą, radio. Be to, kaltino tikinčiuosius, ypatingai dvasininkus, priešišku nusistatymu komunistinei santvarkai ir palaikymu ryšių su užsienio sovietų priešais.Nežiūrint skiriamų priešreligi nei kovai bilijoninių sumų, įsteigtų ateistinių akademijų ir institutų paruošimui aukštos kvalifikacijos kadrų kovai su “religiniais prietarais”, šimtų žurnalų, laikraščių, knygų, spausdinamij milijoniniais tiražais, komunis- ■ tams nepasisekė religijos, sunaį- . kiptL , ■Priešingai, ■ paskutiniame dešimtmetyje pačių sovietinių mokslininkų nūotabai, religija ima atgimti trečioje sovietinės eros kartoje, kuri savo keliu sugebėjo prisitaikyti prie radikaliai pa sikeitusių gyvenimo sąlygų, išdrįso griautin tariamai mokslinius atenzmo teiginius.Kaip pradžioje taip ir dabar ateistinė ofenzyva prieš religijas nevykdoma vienu frontu, bet stengiamasi išnaudoti susidariu-. sius per amžius priešingumus ir vidujines kovas tarp paskirų religijų, kad iš vidaus pakirsti religijų bendrą nusistatymą, ginti savo teises ir laisves. Toji taktika yra taikoma net tose pačiose religijose, kai tikinčiųjų tarpe atsiranda skirtingų nuomonių, kaip "laikytis sovietinės valdžios atžvilgiu. Šis momentas išryškėjo ypatingai pravoslavų, baptistų ir lietuvių katalikų tarpe, kai juose iškilo lojaliųjų ir opozicionierių srovės toje pačioje religinėje bendruomenėje, siekiant atsilaikyti prieš ateistinę ofenzyvą. (Bus daugiau)

STEPONAS KAIRYSLIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO SĄJŪDIS u
(Tęsinys)

Žincjo, kad kovą su carizmu galėjo laimėti tik 
pačiais aktyviais kovotojais galėjo būti, kaip ir 
Vakaruose, visų pirma darbininkai, ir dėl to po
litiškai revoliucinis sąjūdis turėjo būti kartu ir 
socialistinis.

Kiek tos studentijos daugumo scteralistimai 
Į-įtikinimai buvo nuoširdūs ir pastovūs, priklau
sė nuo asmens. DideK ; pastovumu jie, rodos, ne- 
pąsižymėjo, ir anų laikų daug kas jų buvo linkęs 
pasekti Aleksandro Montvilo, Vilniaus žemės ban
ko direktoriaus, salomonišku pasisakymu: “Kto 
zamlodu nie byl socialistą, ten jest kiep; alo kto 
nim zostal po 25 latach, ten jest szubrawicc (kas 
jaunas būdamas nebuvo socialistu, tas yra mul
kis, bet kas pasilieka socialistu ir sulaukęs 25 me
tų, tas yra niekšas). Buvo nebloga, jei būVę socia
listai savo tolimesniame gyvenime išliko kaip pa
dorūs pažangininkai, matę ir darbininke žmogų.

Ta inteligentų kategorija devyniasdešimtai- 
; -'“‘nis buvo gana gausi ir kūrė savo organi-
: arijas — t, "'Inas. Peterburge gmina ttrrėjo apie 
50 narių. Vilu e susikūrusi 1880-1881 metais — 
dešimt. Mykolą biržiškos’ atsiminimuose “Anuo 
metu' yra Įdėta Lenkijos ir Lietuvos bajorų stu

dentų grupės atvaizdas iš 1882 metų (Peterburgo Pagaliau, trečiajai, taip pat negausiai, gru- 
■ socialistų gmina; jes narių sąrašas: Česlovas Mei- |pei priklausė pasiryžėliai, dirbę Lenkijoje ir nuo 
' ra, advokatavęs Rygoje, Stan. Bartoševičius, My- 1883 metų susispietę organizacijoje “Tarptautinė
kolas Svyda, Juozas Stankevičius, Tadas Zielins- 

i kis, Vytautė Kasperavičiūtė, Tadas Rechnievskis, 
Antonina Danilavičiūtė, Jonas Bielskis, Marija 

Į Stanevičiūtė, Marija Kapliauskaitė, Juzė Cer- 
nauskaitė, Sofija Anupravičiūtė, Aleksandras 
Demskis, Bronislovas Bialoblockis, Povilas So* 
snovskis, Edmundas Ploskis ir Vladimiras Zu- 

jbevas), iš viso 28 asmenys, kurių tarpe buvo Vla
dimiras Zubovas, Jonas Bielskis, Marija Stane- 

jvičiūtė, vėliau ištekėjusi už J. Bielskio, ir kiti.
Mykolo Biržiškos man patiektomis žiniomis iš tos 

I grupės bent keli asmenys pasižymėjo Lenkijos iš 
{dalies ir Lietuvos socialistiniame sąjūdyje. Tadas 
i Rochniewskis, kairiųjų vadas, dalyvavęs Lenkų 
j Socialistų Partijos (PPS) darbe ir vėliau leidęs 
• kairiosios pakraipos savaitraštį “Nowe Žycie”;
Vladimiras Zubovas, buvęs kur laiką “Proletaria
to” organizacijos centre ir per visą savo gvveni* 
mą nepalaidojęs socialistinių simpatijų; Marija 

j Kapliauskaitė. ištekėjusi už Juozo Pilsudskio ir 
•gyvenusi PPS aplinkoje. Berods, gminos nariu 
yra buvę Liudvikas Janavičius, advokatas Seve
rinas Gross, ištremtas Į Sibirą, Stanislovas Naru
tavičius, 1917-18 m. T. Tarybos nary's — visi trys 
žemaičiai. Su gmina palaikė santykius ir dr. Jo
nas Šliūpas. Pačių gminų socializmas, išskyrus 
atskirus asmenis, buvo idėjinio prijautimo reika1 
las ir mažai veiklus.

Socialrevoliucionierių Partija”, sutrumpintai va
dinamoje “Proletariat”, šitos organizacijos eilėse 
buvo jaunimo ir iš Lietuvos. Ji, palaikydama ar
timus santykius su rusų narodovolcais, skyrėsi 
nuo jų tuo, kad savo veikloje bandė remtis darbi
ninkais ir ideologiškai priartėjo prie socialdemo
kratų, neišvengdama dvilypumo: kai viena “Pro
letariato” dalis aiškiai kyrpo Į Vakarų marksiz
mą ir jį propagavo, kita narių dalis ideologiškai 
ir savo Veiklos taktika tebebuvo artima rusų “Na- 
rodnaja Volia” organizacijai, šių tarpe buvo ir 
Liudvikas Janavičius,- kovos priemone pripažinęs 
ir terorą. Betgi vyravo pirmoji, su labiau Lenki
joje išvystyta pramone artėjusi prie Vakarų.

Pirmoje “Proletariato” organizacijoje, žan
darų likviduotoje 1884 metais, jos centro, daly
vavo ir Vladimiras Zubovas. Organizacija turėjo 
ir daugiau veiklių narių iš Lietuvos; jų tarpe bu
vo Kunickis, kartais lankęs Vilnių ir palaikęs ry
šį su ten buvusia “Proletariato” kuopa. Kurį laiką 
“Proletariato” nariu buvo ir Vincas Kudirka. Po 
patirto 1884 metais smūgio ši organizacija vėl 
atsigavo, jau labiau kaip socialdemokratinė orga
nizacija ir, išsilaikiusi iki 90 metų pradžios, savo 
likučius įliejo į naujai susikūrusią 1893 metais 
PPS. Tie “Proletariato” nariai darė žymios Įta
kos pradėjusiai veikti PPS, bent kiek pristabdy- 
dami perdaug ryškią patriotinę veiklos kryptį, 

be ko kito švelnindami partijos santykius ir su 
jau pasireiškusiais “lietuviais socialdemokratais”.

PPS jau 1893 metais paskelbė savo progra
mą. Jos esminę dalį sudarė partijos politinių už
davinių suformulavimas. Partija siekė atkurti 
Lenkijos nepriklausomą demokratinę respubliką, 
ir Lietuva turėjo sudaryti jos neatskiriamą dalį. 
Dėl to partijos veikla turėjo apimti ir Lietuvą.

i Teritorines savo pretenzijas būsimajai nepri
klausomai Lenkijai PPS pagrindė dėsniu: PPS 

įgalinti ir privalanti visur dirbti, kur tik siekia 
lenkų kalbos Įtaka, vadinasi dar ir Gudijoje bei 
Ukrainoje, senose Lenkijos “provincijose”. Kai 

i Vilniaus, Kauno, iš dalies ’Panevėžio ir Šiaulių 
i amatininkai ir darbininkų dalis kalbėjo lenkiškai, 
i tai PPS buvo pakankamas pagrindas kurti ir ten 
savo organizacijas, juoba kad inteligentų tarpe 
ji ir čia surasdavo sau talkininkų. Daug metų 

j PPS atstovavo dėsnį, kad tarp kalbančių lenkiš
kai amatininkų ir darbininkų Lietuvoje ji viena 
teturinti teisę dirbti.

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
j Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą", 374, psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psL, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino", 358 
puslapių.

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

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ce^munity klinika 

Medicines direktorius
K. Mankete Rd-. Westchester, H- 

VALANDOS: S—d dirbo dienomis ir

Nežmia, kodėl gamtininkai šį medį pavadino “eukaliptu”. Graikiškai tai reiškia “aš gerai dengiu”. Nors ši klaida, paslėpta už graikiškos širmos, nekrenta į akis, bet faktas lieka faktu: eukaliptai tikrai “blogai den-■ gia”. Po tankiomis jų šakomis nėra šešėlio. .Tai paaiškinama keista eukalipto lapų savybe: jie į saulę atsukti ne savo paviršui- mi, o briaunomis. Akis mato ' šiuos neįprastus lapus tik iš pro filio. Saulės spinduliai pro juos praslysta, lyg; pro žaliuzi grote- 
DR. FRANK PLECKAS les. Eukaliptų miške medžiai au-

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 st St. Tek 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CH1RURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos tolei.: 448-5545

ga kaip pasodinti: vienodu ats- i tumu vienas nuo kito. Peršvie- , čiąmos. jtį lajos, nesusiglaudžią, ir šviesiame miške auga žolė, ganosi avių ir karvių kaimenės. Seni medžiai primena elgetas. , Jų kamienai lupasi, žievė plevėsuoja lyg skarmalai. Žievė — rys kiai getltona, balsva ar vieletį- nė: visai kaip šaltyje pamėlusios rankos- Jauni medžiai stambūs, vešlūs, kamienai glotnūs, lyg nupoliruoti. Jei prieisite prie eukalipto ir priglausite ausį prie

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. - ■ 5025 CENTRAL A VE.St Petersburg, Fla. 33710 TęĮ. (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

jo liemens, panirsite į garsų jū- t ra: gaivus kalnų vėjelis šiureną j žievę ir groja švelnią, liūdną muziką. Eukaliptų lapai nenukrenta kasmet, kaip kitų medžių. Bet užtat rudenį — pietų pusrutulyje kovo mėnesį — viršutinė parusvėjusios žievės dalis, .saulės išdžiovinta, pasidaro pūslėta, tusiraito ir, padvelkus vėjeliui — gabalais nuplasnoja į žemę. Taigi eukaliptai yietoj lapų meta žievę.Eukaliptų tėvynė — tolimoji Australija. Eukaliptas “tara’’< kaip jį vadina australiečiai, priklauso mirtinių šeimai. Gentis jungia septynis šimtus rūšių ir porūšių, besiskiriančių savo išore ir biologinėmis savybėmis. Yra eukaliptų milžinų. Yra ir žemaūgių metro aukščio krūmų. Milžinai auga kalnų papėdėse, i derlingose drėgnose dirvose, o
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Atrastą eukaliptų, kurių aukštis apie pusantro šimto metrų, skersmuo — dešimt metrų. Tokio eukalipto drevėje, netoli Džipslendo, vienas ąųstralietis įsirengė, savo šeimai (žmona ir trys vaikai) butą ir net arklidę.Medienos badas paskatino Suvienytųjų Nacijų Organizacijos Žemės ūkio ir maisto produktų komisiją kas penkeri metai kvies ti pasaulines eukaliptines konferencijas- Kodėl gi šiuo medžiu taip susidomėtai Ogi dėl to, kad eukaliptas pasakiškai greit auga.Jau pirmaisiais metais eukaliptas užauga du tris metrus aukščio.Penktaisiais metais išauga dvy likos metrų aukščio ir dvidešimt centimetrų storio medžiai. Jie jau tinka telegrafo stulpams, gegnėms, sijoms.Trisdešimt penkerių metų eukaliptas būna tokio dydžio, kaip dviejų šimtų metų amžiaus ą- žuolas.Dvidešimtaisiais* metais hektaras eukaliptų miško duoda aštuonis šimtus kietmetrių medienos.Ąžuolynai, bukynai ar pušynai tiek miško medžiagos neužaugina net per šimtą dvidešimt metų.Dabar žemėje yra apie du milijonai hektarų eukaliptų miškų. j0 žievė išskiria daug rauginių įdomu tai, kad šie medžiai svetur auga kur kas geriau ir greičiau,. negu savo tėvynėje. Pavyzdžiui, Maroko pusdykumėse eukaliptų giraitės duoda tięk medienos, kad ši, iš esmės nemiš- kinga šalis, aprūpina celiulioze Angliją. Idilijoje, Pontėjaus pel-

m£& rūdos, jų tarpe ir ųrąno, jie, 
naudojami lakamą, Ųijams, dažams, muilui gaminti. Labai branginą juos konditerijos, par- fumerijps prąmonė- Neįkąinoja- mas eukąlipto aliejus medicinoje. Jis — puilp dezinfekuojanti priemonė Sanatorijose, ligoninėse, kai norima išvalyti orą, padaryti jį įgąivesnį, pamerkia- | ma keletą eukalipto šakelių į 1 • vandenį arba jos pakabinamos j a ■ prie ligonio lovos. Į kambarius,' * l^ur auga eukaliptai, neskrenda Į # I musės, uodai, moskitai — nepa-, y I kenčia jų kvapo. * į gsNuo senų laikų pasklido euka-' l:pto, kaip priešmaliarinip augalo. garsas. Kai tik tose vietose kur paplitusi maliarija, buvo pasodinami eukaliptai, beveik tuoj pat pastebimai sumažėdavo šių susirgimų. Visiškai išnykdavo mąliariniai uodai — infekcijoj pernešėjąi. Iš karto buvo galvojama, kad eukalipto kva- j • pas nubaido uodus ąrba “išvalo Į maliarinį orą”. (Žodis “maliarį-
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IAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1M4
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SOPHIE BARČUS

kėse, vidutinė metinė eukaliptų miškų prieąuga—penkiasdešimt kietmetrių. O Brazilijoje septy- ųerių metų amžiaus eukaliptų miške gąpma prikirsti iš hektaro šešįjs šimtus kietmetrių medienos. Iš šaknų ątžėlę ūgiai už- ąųga per igętus. ik: septynių met VU. Ęąsmetinė eųkdiptų mišku prieąuga Lotynų Amerikoej —i apie 4yi^gšimt ųjįlijonų kiętmet'ĮĘų^aUptų medjęna labai ver- ją” kilęą ią itališkų žodžių: “mal” 
tinga. Jp kietesnė už ąžuolo ir — “blogas”, “aria” — “oras”.) juc^pjo riešutmedžio, tvirta ir Buvo, daromi eukaliptų likeriai, sunki, kaip geležis. Eukalipto, esą apsaugą nuo maliarijos. O iš rąstai vandenyje skęsta- Medie-' tikrųjų pasirodė, kad, eukaliptai puikūs “vandens siurbliai”, nusausina pelkėtas vietas, kuriose vystosi uodų lervos.Prieš porą dešimtimečių Po-' tyje prie Batumio buvo didelė pelkė. Čia telkšojo vanduo. Šio-! je pelkėje pusė hektaro buvo apsodinta eukaliptais. Po sese-1 rių metų dirva visiškai išdžiūvo.; Dabar net sunku patikėti, kad i čia neseniai buvo klampi pelkė.Europiečiai pirmą kartą pamatė eukaliptus jų tėvynėje — riais atspalviais, nuostabia teks- j Australijoje ir Tasmanijoje. Pir tūra. Ji naudojamą baldams ga- • mą kartą eukalipto sėklos u3 jo minti, narnų, vągonų, laivų ap- [ tėvynės ribų buvo pasėtos Ang- dailąi. Iš ęukąlipto medienos ga- • Ii joje 1777 metais- Tada eukalip- minarnas aukštos rūšies popie- į tu buvo domimasi tik kaip bota- riųs, o iš žievės kartonas. : nikos naujove ir šiek tiek kaipBet tai dar toli gražu ne vis-i dekoratyviniu augalu.kas. kuo vertingas eukaliptas. Mūsų šalyje pirmieji eųkalip- •

na atspari puvimui, jos negrau-- žia vabzdžiai. Eukaliptiniai pabėgiai, šachtų sparmedžiai išsilaiko ilgiau negu bet kurio kito’ medžio. Eukaliptiniai poliai vau j denyje išbūna daugiau kaip aš-j tuoniasdešimt metų, o stiebai* atsispiria smarkiausioms audroms. Viename prieš šimtą me-; tų statytame uoste eukalipto po-.’ liąi sveiki iki šiol.• Eukaliptų mediena būna baltą, geltoųa ir raudona su įvai-į

Mūsų šalyje pirmieji eukaliptai buvo pasodinti 1880 metais, bet tik nuo 1935 metų juos pradėta veisti masiškai.Greit tipiškas Gruzijos peizažas bus eukaliptų miškai. Euka-1
medžiagų turintį klampų, ore ’ stingstantį skystį. Jį verdant,! gaunamas rašalas. !Australijoje augalų žiedai dau; giausia nekvepia, užtat labai aro Imatingi jų lapai. Tuo pasižymi! Pietų Ukrainoje, Uzbekijoje, Ta-. ir eukaliptai. Jų lapuose yra iki j džikijoje ir Moldavijoje. Kauka- į keturių procentų eterinių alie-; ze, eukaliptų miškuose, galima jų. Įdomu, kad skirtingos euka-1 gauti šio augalų sėklų. j1liptų rūšys duoda skirtingo kva- j Lietuvoje eukaliptams augti ■ po aliejų. Citrininio eukalipto Į sąlygos truputi per rūsčios. Bet; ir kvapas kaip citrinos. Makar-J juos galima auginti kambaryje.; turo eukaliptas kvepia rožėmis,' Sėklas reikia pasėti j drėgną, ) gluosnialapis eukaliptas — mė- i sumaišytą su smėliu žemę ir lai ■ tomis. Yra eukaliptų aliejaus su kyti šiltoje vietije. Kokias tris ■ amoniako, žibuoklių, alyvų kva- keturias dienas nereikia laistyti, pu. Eteriniais aliejais sodrina-

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 827-1741 — 1742

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Teief. 476-2345

(Nukelta j šeštą puslapį)
KNOW WR HEART

Apdraustas perkraustymat 
iš įvairių atstu m y. 

ANTANAS VILIMAS 
Tek 376-1882 arba 376-5996

*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Į AMTSS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kik A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirmi- 
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
v^ak popiet šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vak ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
TtieL: HEmJock 4-2413

Kasdien nuo pirmadienio iki pen^ 
tądįenįą vai. vakaro- 

» WCEY Stotie.
banga 1450 AM. .

SL Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p. 
ii UTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
TeleLJ7Š-53.74

j® “Lietuvos Aidai”
l$ĄĮĖ ąę^ZD^ONYTĖ 

Programos

fcu. kĮĄUslJbU ilKiOST leu nyyi 1‘UUi

TeL; ULympic 2-1003

į
J

ATBULA NSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VJSOSE MIESTO 

DALYSE.

GEORGE F. RŲDAIINAS.
3319 So. LITUAMCA AVĖ. TeL: YArda 7-1138-1138

PHILLIPS LABANAUSKAS
3307 Scu LITUANICA AVĖ. TeL: YArdi 7-3401

Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AID^ Dissolve soft and

Upswegtongd Spft Drink Miij, $09# in water tout mte 
any flavor 1 trays or ž

2/3 cup sugar small papercups Freeze
1 Quart water unW

.X wooden s£ck or sopor into
eąch Freeze unįtffroi 
Makes about 20.

BUTKUS - VASAITIS
1446 bo. 50i.ii Ave-> Cicero, UL

STEPONAS C, LACK IR SŪNŪS 
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69ih STREET REpublic 7-1213
11028 SęUTHVVĘST HIGHWAY, Palo* Hill*, DL 1744411

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE., ’ TeL; LAfąyetU 3-3571

krūmai pusdykumėse ir aukštai kalnuose. Kalnuose augančios eukaliptų rūšys pakelia net dvidešimt šešių laipsnių šalčius. Yra eukaliptų, kuriems nebaisūs ilgalaikiai potvyniai. Tokiomis sąlygomis kamienas išleidžia pridėtines šaknis, kurios laba; greit auga, šakojasi. Plūduriuo- damos drumzliname vandenyje,! tos šaknys čiulpia maisto medžią gas. Kai vanduo nuslūgsta, šak- ’ nys kabalucja lyg negyvos, bet oer sekan'į potvynį vėl atgyja.
TTUNd

V ANTE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60G50 
Tel.:, 652-5245.

l ĮĮIię ^91’LY^IŲ ^ĄIliOJĮMO ŠERMENINĖ 
V a tarėjai ir. laidojimo direktoriai:

J tĄN VANCE GEORQE, SQRLN1

Aikštės automptulįams pąstątyti

%

t

KoQl-Aid‘..On A Stiek
BRAND SOFT ORjNKlAx

PATS SKAITYK IR DAR 
fUS PARAGINK SKAITYTI i 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS” j

•to TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE - * • EXCEPT WHEN P/E'S 
DRIVING., NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER 
WHO TRIES TO

GET EVEN ON THE HIGHWAY.

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

į i
I

t

i
f

i 
f i
i

I
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j *H0W DO SEAT BELTS 
HELP TO PROTECT YOU 
IN AN AUTO ACCIDENT?

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

LIABILITY INSURANCE COMPANY, THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CĄR, LESSEN 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES.
£
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SPARTI CUKRAUS GAMYBA

mažiausi
NUMATOMA IŠLEISTI,

DON’T READ THIS!!

EUKALIPTAS

2951 West 63rd Street

Už KIEKVIENA ŠAKNĮ

KARIBŲ JuRĄ laivu kyli dar nematytas salas

IŠNUOMOJAMAS BUTASMEET THE CHALLENGE!

NURSE'S AIDE

Bus progos pailsėti saulėje 
užmegzti naujų pažinčių, aplan-

BUDGET 
SEWER AND
PLUMBING

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60631. Tel. YA 7-5930

MISCELLANEOUS 
|v«ir<H Dalyke!

PERSONAL 
Asmeny Ieško

atsi-
ne-

ĮSPĖJIMAS EITANUI 
FINKELŠTEINUI

ANY RODDING AND 
DRAINING — $30.

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

% Naujienos
1739 So. Halsted St 
Chicago, IL 60608

5 Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

Laikrodžiai Ir brangenybės 
Pardavimas Ir Taisymas 

2644 West 89th Street 
Tai. REpublIc 7-1941

Naujienos, Chicago, 8, IN. Wednesday, July 8, 1981

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

SUSIVIENIJIMAS LIETU
VIŲ AMERIKOJE

Genovaitė Meiliūnienė 
SLA sekretorė

K I I M K U J
Public

INCOME TAX SERVICE
S. Maplewood. T«l. 254-7458

Prašom palikti savo telefono nu 
merį automatiniame aparate.

VALDIS REALTY 
2644 W. 69th St.

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

MOBILE MECHANIC 
SPECIALIST 

Full Automobile Repair 
Parts and Labor Guaranteed 

Done at Your Location
* 24 Hour Phone 

272-6300

nuo siu metų 
viena

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

— VaKarų/Vokietijoje baigėsi 
beveik 6 metus užtrukęs teismo 
procesas. Jame buvo kaltinami 
nacių koncentracijos stovyklose 
dirbę prižiūrėtojai, SS dalinių 
kariai. Iš devynių kaltinamųjų, 
septyni buvo pripažinti kaltais. 
Buvusi niujorkietė H. Braunstei- 
ner Ryan, 61 metų, kuri Vokie
tijoje buvo ištekėjusi už ameri
kiečio, buvo nuteista kalėti iki 
gyvos galvos už kalinių perse
kiojimą ir nepaprastą žiaurumą 
Maidaneko koncenrtcajios lage
ryje, kur žuvo’ 250,000 kalinių.

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,

(Atkelta iš 5-to ps!

Kamai, žemi — Pardarimel 
REAL E STATS FOR SALS

Marquette Parke prie 65-tos 
ir Washtenaw. Tik suaugu
siems išnuomojamas didelis, 
apšildomas 5 kambarių butas.

Skambinti 636-9632

KAIP RENKAMOS VALSTY
BEI BULVĖS

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

PARDUODAMAS trijų miegamų 
padidinamas namas rūsyje ir pa
stogėje, greta didelis sklypas, 
pusė bloko nuo Archer Avenue. 

Telefonuoti 847-2637 
tiktai po 5:30 vai. p.p.

Mamai, Ž»m4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

@ Toli arklys žvengia, arti pa
juktai skamba. (Griausmas)

II not open — no charge.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums ga!i daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’, 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoj^

ROOMMATE 
FINDING SERVICE 

Cut Your Rent Cost In Half! 
All Ages, Tastes, Backgrounds, 

Occupations.
Ref. Checked. Loop. 

624 S. Michigan Ave. Suite 41 602 
Ph. 461-0774

Rugsėjo 23 d. “Valstieči

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausi*, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė or- 

CaniiAcija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieka kulto rinitu darbui, gelbsti tr kitiems, kurie tuną 
darbus dirba.

NURSES ASSISTANT, HOME 
HEALTH AIDES, Flexible Part-time 
hours. Days only Mon-Fri. 1 year hos
pital or nursing home experience. 
Must have proof of completion 0' 
state approved program. Must have 
dependable car. Excellent benefits, 
including travel allowance. Excellent 
salary. — Call for an appointment 
9 to 4, South Suburban Home Health 
Service, 447-6224.

HELP WANTED — MAIJE-FEMALI 
RtikU Darbininku Ir Darbininkių

BY OWNER, brick, full base
ment. H/2 car garage, side drive 
Central air, plus added fan 
St. Bede Ą Ford City area. Near 
schools. Low 50’s.

585-2979

advokatų draugija 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Dirbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 rak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toc 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Galite krelptb ir tfeabd l SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New York, K Y. 10001 

«7 W. P.
ToL (111)

T & F SEWERAGE & PLUMB
ING. Red 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

FURRIER 
FINISHER 

W/good seamstress expcrienc 
Oak Lawn Salon.

422-4092

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 5c. K^dzie Avenue 

Tel. 776-8505

Advosataa

GINTARAS P. CEPtNAS
Darbo valandos: nuo 9 vaL ryt# 

Ud 6 vaL vak.' Šeštadienį nuo 
9 vai. ryto iki 12 vaL d. 

Ir pagal susiUrimĄ.
TU. 776-5162 arba 776-5161

2645 West 63rd Street
Chicago, HI- 60621 ~

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje pirmą kartą organizuoja 
kelionę
“CARNIVALE 
lapkričio 8 iki 15 dienos ( 
ištisą savaitę).

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

Kaina laivu vienam asmeniui 
(po du į kambarį) prasideda 
nuo $800 (aštudni 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.

[ Esu išėjęs pensijon, jaučiuos: 
labai vienišas, neturiu vaikų, nei 
giminių. Reikalinga moteris ar 
mergina gyventi kartu. Dirbu 
bet kokį darbą, nors turiu reu- 

. matą. Jei patiks mūrinis, ketu- 
1 rių šeimų namas ir vieta, tai ap 
rašysiu, kaip palikimą. Prašau 
rašyti: Box 252,

— Nauja Kinijos vadovybė im 
sis priemonių Taivanui prijung
ti prie Kinijos.

ETNOGRAFINIŲ ANSAMBLIŲ 
IR PAVIENIŲ' PASAKOKI Ų 

KONKURSAS

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.
Dr A. Gussen

COMBINATION
SCRUB AND STEAM 

First room $25 Any room after $15 
You may find cheaper but 

ar thefc professional?
Call 520-0840

THE PROFESSIONALS

DAUGĖJA BRAKONIERIŲ

1974 mstais Lietuvoje buvo 
išaiškinti 435 brakonieriavimo 
atvejai, 1979 m. — 979.

Neteisėtai kasmet sumedžio
jamų briedžių per tą laikotarpį 
padaugėjo nuo 38 iki 64, elnių 
nuo 4 iki 21.

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

HFLP WANTED — FEMALE 
DarbininkiŲ reiki*

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ, 
Tel. 523-8775

ŠIMAITIS REALTY
Notarv Public

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PUTRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

liauti su linksma lietuviu gru
pe. Svarbu, kad neatidėliotu- 
mėt, o dabar, tuojau, regist- 
ruotumėtės ir užsisakytumėt sau 
laive vietas.

Reliable, live-in, to care for noh 
ambulatory stroke patient. Non 
demanding situation. Room 

board and $125 per month.
Call 743-1015 evenings. '

; io" išsispausdino vetdamąjį 
unkelių plantacijas” Po bul- 

runkelia* Straipsnyje
g vietos skirta runkelių Bu
mo technikai* ir taip pat ra-

unless you want the finest in pro
fessional carpet cleaning, for your 

home or office.
Clip this ad for a 30% discount.

Special rates on vacant premises 
and 24 hr. service.

296-7800
PRESTIGE HOME SERVICE

73-čios ir Richmond 6 kamb. (3 mie
gami), mūrinis, garažas, šildymas ga- 
zu. Didelis ir gražus kiemas. $48,000.

72-ros ir Washtenaw 5 kamb. (2 mie
gami), mūrinis. 2 mašinų garažas. 
$51,500.

59-tos ir Pulaski 3 butų apynaujis 
mūrinis, modernus, šildymas gazu. 
Geros nuomos.

reipiamas dėmesys į ypa 
šių metu deiliaus doroji- 
ygas. Pasėlių vystymasis 
(>, ir tai turėjo įtakos šak 
•ziui, derlingumui. Todėl 
paimti iš lauko kiekvie- 

nį, kiekvieną šios produk 
centnerį. Norėdami surink 

ti kuo didesnį derlių, turime 
ta:p paruošti, sureguliuoti te
chniką, kad runkelių nuostoliai 
būtu

U59 L____ r---
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybių pra

šymai ir kitokį blankai.

Briuselyje išeinančio biulete
nio “USSR News Brief” (Nr. 8, 
1980. IV. 3) žiniomis, Lietuvos 
Helsinkio Gruoės narį Eitana X c
Finkelšteiną valdžia įspėjo apie

TERORISTAI NUŠOVĖ 
ITALIJOS BIZNIERIŲ

ROMA, Italija. — Italijos tero
ristai pirmadienį nušovė 54 mė
tų amžiaus biznierių GiusėpPe 
Talercio'. Teroristai biznierių 
pralaikė 48 dienas, jį išklausinė
jo, ištardė ir nušovė.'.

Pirmadienio vakarą jo lavo
nas rastas sename Fiat bendro
vės sunkvežimyje Venecijos 
priemiestyje. . - ,

MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą____ ____________________________

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

Minkštais viršeliais, tik______________

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

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

BUS SERVICE
For following correctional cen- 
terš: Graham Center, Hillsboro, 
Ill., 488-1527 or 928-9024; Vien
na Center, 373-8241 or 928-9024.

SmittVs Bus Senice

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

JISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

AA Gas Equipment 
Heating Serv.

Air Conditioning - Refrigeration 
Sheet Metal - Boilers Installa

tion and Repairs
24 Hour Emergency Service
Licensed - Bonded - Insured
721-9555 625 E. 103 St

2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

Tai būsią P. Cvirkos, V. My
kolaičio-Putino, S. Nėries, I. Si
monaitytės, A. Venclovos, A- 
Vienuolio, J. Avyžiaus, J. Bal- 
tuš:o, E. Mieželaičio ir kitų rašy
toju daugiatomiai raštų leidimai.

Būsiąs plečiamas ir enciklope
dinio pobūdžio knygų leidimas. 
Būsianti ruošiama nauja trito
mė regionalinė lietuviškoji tary
binė enciklopedija, penkių tomų 
istorijos ir kultūros paminklų 
savadas, dvikalbiu ir terminolo- 
ginių žodynų.

4 butų mūrinis, apie S9.000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

62-ros ir Artesian 4 butų mūrinis. 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000.

55-tos ir Kedzie 5 butų mūrinis su 
garažu. Pajamų $15,000. Savininkas 
duoda paskolą iš 12%.

Marquette Parko apyl. liuksusinis 12 
butų, pajamos virš $33,000. Savininko 
paskola rimtam pirkėjui.

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

RLA — valkus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudoa sumą temoka tik S3.00 metama.

kuopų vyra visoae lietuviu kolonijose. Kreipkite 
j novo apylinkės SLA kuopų veikėjui Jie Judu 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti.

Jau jos supirkinėjamo:
“Valstiečių laikraštis” skelbia, Į išleist 
kad Šilalės rajono ūkio mecha
nikas J. Oželis pardavė valsty
bei 300 kg bulvių, vairuotojas 
A. Tabulis — 280 kg, statybinin
kas J. Tarvydas — 100 kg.

Dvi Kvėdarnos parduotuvių 
vedėjos iš “Naujo gyvenimo” ko 
lūkio gyventojų supirkinėjo kas 
dien po 3-4 tonas bulvių.

Parduotosios bulvės iš gyven 
Jojų sodybų mašinomis išveža
mos pačių tų parduodu vi ų vedė-

f. lapelis, Agent 
VL 95th St 

Evarų. Pirk, III. 
60642, - 424-M54 V

Tauragės rajono “Raudonosios 
žvaigždės” kolūkio gyventojai 
pardavė valstybei jau daugiau 
kaip 150 tonų bulvių.

Rumšiškėse liaudies buities 
muziejuje buvo suruoštas pirma 
sis etnografinių ansamblių ir 
pavienių atlikėjų konkursas 
“Ant marių krantelio”.

Konkurse dalyvavo 41 etnogra 
finis ansamblis, 53 dainininkai, 
25 muzikantai ir 12 pasakotojų 
(iš 25 rajonų ir 8 miestų).

SLA — išmokėto daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerit 
ipdraudų savo nariams.

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

Kiekrienas lietuvis ir lietuvių draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

Jauni eukaliptų daigeliai 
radę penktą dešimtą dieną, 
perneša drėgmės pertekliaus, 
mėgsta šviesą ir šviežią orą. Blo
gai vėdinamoje ir drėgnoje patai 
poje daigeliai pasidengia palė- 
siais ir žūna. Kai daigeliai ūg
tels iki trijų centimetrų ir turės 
keturis lapelius, laikas juos per
sodinti į maždaug penkilolikos 
centimetrų gylio ir dešimties 
centimetrų ilgio vazonėlius. Ne
galima šaknelių ilgai laikyti ore. 
Jas tuoj pat reikia sodinti į že
mes, kitaip gali perdžiūti.

Persodinus ir gerai paliejus, 
sekantį kartą laistyti patartina 
tik po trijų keturių dienų. Po 
\to geriausia laistyti - rytais. Bet 
negausiai — kad diena žemė 
būtų drėgna, o naktį jau sausa. 
Maždaug po trijų savaičių, va
zonėlį su eukaliptu galima pas
tatyti saulėtoje vietoje- Vėliau, 
per vasarą, ji galima laistyti 
gausiau.

Jei vasarą eukaliptas bus per
sodintas į didesnį indą, tai rude
nį jis užaugs maždaug pusmetrį. 
Po metų jis jau bus pusantro 
metro aukščio, o po dviejų me
tų reikės “kirsti lubas”. ;

Vytautas • Klovas

Sov. Sąjungos bulvių aruodai 
papildomi iš privačių augintojų 
sklypu.

Alfa Romeo automdbilių bend
rovės vedėją Renzo Sandruzzi ir į 
Roberto Pecl.

BStiS
Panevėžio cukraus fabnk; 

rugsėjo 30 d. pradėjo naują rui 
kelių perdirbimo sezoną.

Direktorius Kęstutis Likus 
kė, kad fabrikas savo jėgom 
suremontavo naują syvų išgai 
nimo stotį, kuri per parą gah 
perdirbti apie 1.400 tonų cuki 
nių runkelių. O numatoma si 
pirkti ir perdirbti apie 130 t 
kstančių tonų žaliavos.

Nuo pat pirmos dienos ta r 
pamainų prasidėjęs darbinink 
socialistinis lenktyniavimas, kai 
rašo “Valstiečių laikraštis”.

“Tiesoje”- išspausdintame pa- 
akojime knygų leidybą tvarkąs 
,1. Pekarskas tvirtina, kad yra 
įdarytas dešimties metų planas

i įžymiųjų rašytojų kūri
nius. Būsią iš viso išleista apie
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ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

“parazitizmą”. Jis yra fizikas, Ta pati teroristinė grupė Nea- 
bet ilgesnį laiką nebegauna dar| polyje dar tebelaiko Giro Cirilio, 
bo. Jo adresas: Vilnius, Liepos 
g. 21, butas 10. (ELTA)

HOMEOWNERS roucy

Sate farm Fwe and Cawaffy Comparty
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