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bos laikas 40 valandų savaitėje ir 
pasitaikantys ^posėdžiai vaka
rais. Kandidatuojantieji į šią

BEIRUTAS, Libanas. — Iš 
•b^^\ąteifiąnčios žinios sako;

1
(ALTo Informacija)

PREZIDENTO PAREIGOMS BUS “RENKAMAS 
DABARTINIS PREMJERAS RAJAI

Kalifornijos gubernatorius Brown patiko bėdon, leidęs purkšti laukus ir pievas nuodingc'mis
- . dujoinis. Dujos užkrečia galvijus. -

rėjb pinigiį-ir mokėjo i naudoti 
modernias- sušisieŽ^flo * prie
mones.
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PABALTIECIŲ KOMITETAS 
IEŠKO DIREKTORIAUS ’

Jungtinis Pabaltiečių Komite-Pabaltijo valstybių laisvės rei- 
tas Washingtone ieško Public kalais palaikyti ryšius su JAV. 
Relations direktoriaus. Lįgšioli-1 Kongreso nariais, JAV įstaigo-, 
ni§ direktorius John Bolsteins iš i mis, kelti Pabaltijo' reikalus 
pareigų, pasitraukia. Metinis at- spaudoje, asmeniškuose susiti- 
lyginimas SI 6,500 ir dar atlygi-! kūnuose, susirinkimuose. Tarny- 
namos su tarnyba surištos ke- 
liavipio išlaidos. Kandidatas turi 
būti JĄV pilietis lietuvių, estų ar 
latvių kilmės, ne jaunesnis kaip tarnybą turi iki liepos 15 d., at- 
21 m., sugebantis gerai kalbėti, siųsti, sšvo prašymą į Joint 
išrašyti- angliškai, gerai, sųsipa- j Baltic American National Com-! 
žinęs su Rytų Europos kraštais, ’ mittee, P.O. Box 432, Rockville, 
nusivokiąs tarptautiniuose san-Maryland 20850. Tel.: (301) į 

tykiuose, turintis-savo aųtomo- 340-1954. Su prašymu atsiųsti, 
bilį ir sutinkąs pasirašyti darbo savo suglaustą biografiją ir. nuo-j 
sutartį -bent vieneriems metams, trauką.

Pagrindinės jo_ pareigos yra

PRANCŪZAI PADĖJO ISPANAMS 1 
SUIMTI UŽSIMASKAVUSIUS VASKUS

’ VAŠKŲ VADAI NORĖJO ATSKELTI DALĮ 
PRANCŪZIJOS, ĮJUNGTI Į VASKONLIĄ

MADRIDAS./—Ispanijos f>o-kų apgyventą Pirinėjų dalį’. Šu- 
licija, ■ prancūzų padedama, kęt- sidaro įspūdis, kad Ispanijos

lio turtuolio kalnų vasarvietėj e,cūzų diriguojami, todėl ispanai 
vadinamoj Mi j as, suėmė keturis ■ nepajėgė suimti vaškų maišti- 
policijos labiausiai pageidauja-! ninku organizatorių.
mus žiaurius vaškų jnaišfinin- į Mijas srityje suimti Jean 
kus. Ispanų-policija.: buvo beje- • Comh^^EliSje Monp^L Visi 
gė - suimti ‘pačius itakmį&ąusiuš suimt^i^rWŠįwfti. bus . , ,

’• -i ■ tž • », _____ ketvirtadienio rvta buvo su-vasku ;inaistirunkus. Vaškai tu- - .prancūzu, tei^ngiįfe jeigrF it&PiRsSv- \ . ... o
Tėjo kelių Ispanijos.JkaWku ir į įrodymų,:jje mt&kalto*’.Ispą^\ 
turtinau ispanu// ne&iė^štančių Į nijo’j e. lipanti -yra-jsJfjfcinę, tgad pripazm i
demokratinės Ispanijos,' dabai į suimta rpalEsvąrbiauSiojj kovo- j 
saugią priegląu^i.- < į j jančių vašioj vadovybė;y^e'-fu- i??? . .

PoĮicijai nustačius didelio kak 
no pilaitėje; esantį- vaškų maiš
tininkų - Ičzėią, visą /.vasarvietę .....
buvo apsupta Ir; pareikalauta, ] Ispanijos ■■^riąušybė būfų.la- 
kad maištininkai' pasiduotų. Jie Į bai pątehkihtą/jjeigu galėtų su- 
pradėĮo atsišaudyti,.-nepastebė- • valdyk ,ų.žsispyraslą..mažą vaškų 
ję, kad/višas jų7lizdas apsuptos , grupelę,’l^uri labai arkliai ko- 

gąlįmybėi* pa- voja prieš ispanus. \

BONA, Vokietija. — JAV karo vadovybė nutarė pasiųsti 
dalį Vakarų Vokietijoje laikomų karių artyn prie Rytų Vokie
tijos sienos. Dabartiniu metu Vokietijoj yra apie 200 tūkst. 
Amerikos karių, ginkluotų moderniais ginklais, priešui su
laikyti. Bet iki šio meto JAV kariai stovėjo toli nuo pasienio.

— Amerikiečiams lengviau nuvežti karius ant Mėnulio, 
negu pajudinti juos artyn prie rytų pasienio, — pareiškė gen. 
J.. Brandt, vokiečių štabo viršininkas.

Vokiečių karo vadui buvo pasakyta, kad JAV kariai bus 
pasiųsti artyn prie Rytų Vokietijos pasienio.

Lenkijos užsienio reikalų 
viceministeris Marian.DobrosieL

■ ski lankėsi Turkijoje. Jis pareiš-
• kė, kad Lenkija smerkia Vakarų 
spaudoje skleidžiamus gandus, 
jog Sov. Sąjunga planuoja pulti 
Lenkiją. Nurodė, kad Sov. S-ga 
per pastaruosius metus davė 
Lenkijai 4.5 bilijono dolerių eko
nominės paramos ir sutiko ati
dėti Lenkijos skolų mokėjimą.

— Jungtinės Tautos kreipėsi 
. į Olandijos vyriausybę suteikti 

politinę globą 10 pakistaniečių,, 
kurių paleidimo iš Pakistano ka 
Įėjimo* reikalavo-iercristeį pa
grobę Pakistano keleivinį lėktu
vą. Pakistaniečiai tebelaukia 
Irake ir niekas nenori jų įsi-

korporacija užsakė Baily dirb
tuvėse 1,163 .lošimo mašinas už 
4 milijonus dolerių.

— Swift, Kanados bendrovė 
stato 8,090 kvadratinių pėdų 
dirbtuvę Monkton mieste;- New 
Brunswick provincijoje.

— Valstybės sekretoriaus A. 
Haig pranešimai apie kelionę į 
Tolimuosius Rytus prez. Rėaga- 
ną patenkino.

— Atsiradusi vaisių musė gali 
labai pakenkti Kalifornijos vals
tijos derliui.

— Humboldt Parko meksikie
čiai- protestavo miesto , savival
dybėj e, kai miesto inspektoriai 
uždarė k'elias tavernas jų apy
linkėje. Jiems buvo išaiškinta, 
jo’g tai yra surišta su miesto ko
va prieš kriminalinį elementą.

t

— Valstybės sekretorius Haig

PASKUTINĖM 3 SAVAITĖM IRANE,^™,^^A
J ^WASHINGTON (AP).

• sidarė konservatorių koalicija va 
! prieš Sandrą Day O’Connor, I į/.

w i nominuotą j-leisti. Olandijos teisingumo mi- . . - . .
Aukščiausiąjį teismą vietoj pen-•• •į^tęrija^piĮi^kęlbė, kad Olandija susitarė su vicepremjeru ^Jengu,

ir nėrą/-jokios .__
sprukti. -CJie bandėyatslsaudyti, 
bet vienas buvo ^sužeistas, o ta
da kiti iškėlė rąnkas ir prašė jų 
nesušaudyti. į

Paaiškėjd’, kad du vaškai1 
prieš penlįis mėnesius malūn- j 
spamiu pabėgo iš 'Prancūzijos ĮęUrj yra labai blogame stovyje, 
kalėjimo. Vienas iš tų pabėgę- Konservatyvių pažiūrų premje-; 
lių, Daniel Beaumont, buvo su-1 ras parei§kė Čikagos biznie- ] 
žeistas. Jis, praleido kurį laiką rjamS> Ra(i j0 krašto gyventojai] 

vėl pradeda rodyti linksmą vei
dą, nes atsiranda amerikiečių, 
kurie investuoja savo kapitalą į Kongrese kalbėjo apie mokesčių 
Jamaikos ekonomiją. mažinimo plana. Kai kurie jų

51 metų premjeras Seaga įĮaigoj0) kad reikia rasti kom. 
prieš 8 mėnesius laimėjo gyven- promjsa su demokratais, tačiau 
tojų pasitikėjimą kruvinuose rin-Į iš BaUųjų Rūmų jie gavo įspė_ 
kimuose. Virš 10 metų Jamaiką jima> kad prez. Reaganas jždl 
valdė komunistine retorika ■■ Mi
chael Manley, katastrofiškai nu
alinęs krašto ekonomiją. Baigęs 
ekonomijoj mokslus Harvardo 
universitete, premjeras Seaga 
Amerikoje bus 6 dienas. Jis la
bai palenkintas ligšioliniais re
zultatais. Iki šipl yra gauta virš 
300 pasiūlymų 700 milijonų do
lerių sumai.

JAMAIKOS PREMJERĄ^* 
NORI JAV KAPITALO

Jamaikos premjeras ^Edward 
Seaga lankosi JAV tikslu rasti O

i investuotojų į krašto' industriją,

Prancūzijos kalėjime, nenorėda
mas patekti į ispanų policijos 
rankas. Suimtas ir 30 metų Ser- j 
,ge Coutel. . . r

Vaškų dauguma butų paten
kinta autonomija, bet maža 
dalis nori visai atsiskirti nuo 
Ispanijos, o _kita grupė Pran. 
cūžijos Vaškų nori atskelti vks-

KALENDORĖLIS
Liepos 11: Pijus, Benediktas, 

Uogelė, Alaušas.

Liepos 12: Jonas Gualbertas, 
Skaidra, Vilmantė, Žadvydas, 
Gineitis.

Liepos 13: Anakletas, Henri
kas, Austina, Daugšis.
: Saulė teka 5:25, leidžiasi 8:25.

Oras šiltas, vėjuotai, galį lyti.

tis, kritikavęs mulų veiklą, gale-, 
jo' susilaukti mirties bausmės, 
nors jis tiesiogiai jokio nusikal- . . . .. . . . _ -u-, .,. - VTA- , i Arizonos Apeliaciniu rūmų fei-tiino pries Dieva nebutu padaręs.. .r „ * ... . _ .' sėja, būdamas valstijos Senate.

kios žinios. Vyrauja įsitikinimas, . . - .,
kad jam pavyko pasiekti Turki-; ■ y
ją ir išvažiuoti, bst tuo tarpu dar t Koalicijos direktorius Howard 
nebuvo galima tų žinių palvir- Phillips pareiškė, jog jis prašys 
tinti. Taip pat buvo pasklidę Senato Teisių ko'mitetą atidėti 
gandai, kad jis yra pasiekęs Graį-, apklausinėjimus iki rudens,’ kad 
kiją ir išvykęs į Šveicariją. . J būtų galima ištirti kandidatės

Dar kalbama, kad,jis vykusiai 
slaptosi šiaurės Irane pas kur
dus. Keliais atvejais jis gynęs 
kurdus, kai Chomeini no'rėjęs

gaudyti dar šeši iraniečiai. Su-
i Unusikal- 

į tusaus prieš Dievą”, nes jie pa- 
sitferkė mulas, padariusius per-

1 versmą Irane ir privertusius at
imti iš Irano prezidento karo jė
gų vadovybę.

Pats Chomeini jsakė sušau
dyti visus šešis valstybės parei
gūnus, ėjusius pareigas šiaurės 
Irano miestuose. Per paskutines 
tris savaites Irane jau sušaudy
ta 146 piliečiai. Pastaromis die
nomis teisiamieji 'galėjo gauti siųsti prieš juos stambią ekspe- 
mirties bausmę-už; “nusikaltimą diciją. Būk, Bani Sadr tuos pla-. kalbėjo su kandidate ir buvo pa- 
prieš Dievą”. Kiekvienas iranie- nūs sulaikę

sijon išėjusio Potter SteAyart.. ųęnprj.j^Įv^ti į šį reikalą.

- Ą:BStrij0S-saugumo'įstaiga ; pirraininkį Jaobangu, tai dabar 
Ap,e Ban. Sadr Ūkimą nėra ,o- ke|eta balMvįJ ; nust«, kąd 1977 metais f-Ansi 
ne zithm v vrania neiti kinim^ ą ■ c ■ - f > *___ •______________

PREZIDENTAS REAGANAS NEDARYS 
KOMPROMISŲ DĖL MOKESČIŲ 

KAI KURIE RESPUBLIKONAI YRA LINKĘ 
KEISTI MOKESČIŲ MAŽINIMO PLANĄ 

WASHINGTON, D.C. — Ket-, pajamų . amerikiečiams 
virtadienį respublikonų vadai

— Ispanijos užsienio reikalų 
ministras Jose Pedro Llorca •ve
da su Amerikos Valstybės depar
tamento pareigūnais darybas dėl 
naujos JAV garinių bazių sutar
ties. Senoji sutartis baigsis rug
sėjo 21 dieną. Ispanija už ketu
rias karines bazes yra gavusi iš 
JAV apiė 1.4 bilijono dolerių.

padarė kompro'mismę nuolaidą 
ir daugiau jokių nuolaidų neda- 

I rys. Dabartiniu metu mokesčiai 
i būtų, mažinami 25 nuošimčiais 
I laike 33 mėnesių, gi buvo nu
matyta mažinti 30% laike 3 me
tų. Baltųjų Rūmų spaudos sek 
retorįaus pavaduotojas Larry 
Speakes pareiškė, kad preziden
tas nesileis į kompromisus pa- 

> grindiniams principams: mokes
čiai mažinami visiems amerikie
čiams, o ne kai kuriems.

Ta proga buvd paneigta Sena
to Finansų komiteto pirmininko 
Robert Dole (R., Kan.) nuomo
nė, kad kompromisas su demo
kratais ’ dėl didesnio mokesčių 

1 sumažinimo vidutinių ir mažų

nuomoų^ • dėl abortų.- Phillips 
atstovauja 21 grupę. - Baltųjų 
Rūmų spaudos sekr. pavaduoto
jo Larry Speakes pareiškimu, 
prez. R. Reaganas tuo reikalu

------------------------- --------------- -------------- 
tenkintas jos atsakymais. Jis

’ mano, kad Baltieji Rūmai suor- 
ganizuo's kandidatės pasimaty-

. mą su koalicijos atstovais. Sena
; to daugumos vadas Howard H.
1 Baker iš Tennessee ir Arizonos
» senatorius Barry M. Goldwater 
» žino abortų palaikymo aplinky- 
‘ bes ir nėra priešingi paskyrimui.

. , £ , i . Jie kritikuoja koaliciją ir jes pakenktų-Reagano planui. Baltųjų . .- ? - .V1 . , j reigunu pareiškimus.Rūmų pareigūnas pareiškė, kad t ° r 
naujos nuolaidos parodytų da-į 
bartinės administracijos nesusi- 
gaudyiftą.

Atstovų Rūmų Ways & Means; 
komitetas, propaguodamas de
mokratų mokesčių mažinimo 
plana, naryškino šiuos dalykus:

• Užsieniuose
amerikiečiams ir 
$75,000, būtų apdedama mokės- ki. Nustatyta, kad inž. Bell už 
čiais tik apie 10 nuošimčių me-j gautą virš 110,000 dolerių sumą 
tinės algos; J įteikė lenkų valdžios šnipui Za-

• Sumažinti mokesčiai smul- charskiui įvairių slaptų btotži-
kiems biznieriams, o pakeliami njų įr brošiūrų apie naujuosius 
didesniems; ! ginklus: Jis pareiškė norą, ko-

• Sumažinti 25% už naujovių operuoti su kvotą vedančiais bei
įvedimą ir eksperimentus. [teismu. •

Komiteto pirmininkas Dan J : ~”
Rostenkowski <D., UI.) tikisi,’ — AbbtftL dirbtuvių-vadovybė 
kad demokratų‘ projektas bus pranešė, kad per pusmetį par- 
pateiktas svarstyti'’ir iki liepos duota įvairių formacijos ir mais- 
pateiktas svarstyti iki liepos tingumo produktų 20.4% dau- 
29 d. ir bus priimtas. giau, iki 565 mil. dolerių.

riją atbėgęs politinis pabjėgėlis, 
istoWę&& Josęf Hcdic galėjo’ būti 
ČeKę&loyagįjps šnipas. Gegužės 
mėnesį j’iš su. žmona išvažiavo 
atostogų ir’ negrįžo. Nustatyta, 
kad^^Hddic nebuvo numatytoje 
atostogavimo vietoje. Prieš išva
žiuodamas, jis išsiėmė iš banko 
savo santaupas. Jam dingus, Če , partijc’s delegacija planuoja at- 
kc'slovakijcs radijas pasigyrė, 
kad į Čekoslovakiją sugrįžo pa- 
■tikįmas slaptosios tranybos na- 
rys/

— Iždo sekretorius Donald T. 
Regan pareiškė administracijos 
įsitikinimą, kad sekančiais me
tais nuošimčiai už paskolas bus 
vieno skaitmens.

— -Las Vegas Grand Hotels

bet jis .neišsikalbėjo su dabar- 
I tiniii Kinijos komunistų partijos

kyla abejonės apie sekretoriaus 
kelionės sėkmingumą. .

— Lešek Valensa pareiškė, 
kad nauja streikų banga Lenki
joje gali sušilaukti blogų pasek
mių, nes dabartiniu laiku Len
kijos ūkis yra suiręs.

— Stambi rusų komunistų

vykti į lenkų komunistų suva
žiavimą.

— Amerikoje žmogus skaito
mas mirusiu, kai jo smegenys 
nustoja veikusios, galutinai nu
sprendė teismas.

— Amerikos politikai prašė 
prez. Reaganą būti griežtesniu 
su Izraelio premjeru Begin, nes 
jis gali išprovokuoti karą.

LOS ANGELES. .— Federali
nis jury teismas ketvirtadienį 
įteikė formalius kaltinimus už

- - - . šnipinėjimą buvusiam Hughes
I Aircraft radaro inžinieriui Wil- 

dirbantiems |iam Holden Bell ir imigrantui 
uždirbantiems j§ Lenkijos Marian W, Zachars-

Ispanijos karalius Juan Carlos ir karalienė yra pasi
ryžę neleisti buvusiems diktatoriaus Franco bendra
darbiams panaikinti demokratinę santvarką. Jis ban- 

<Įvj ąuvaldyti vaskus teroristus.



ALEKSANDRUI IR AUGUSTEI 
SIRGALIAMS

: I

Augustė ir Aleksandras Šilgaliai

m11.
r
*

lė šventišką nuotaiką. “Jaunie
siems’ maloni staigmena buvo 
Tauragės kunigo Vyskupo KaĮ- 
vano per kunigą Juozapatų per
duoti sveikinimai ir jų vedybi
nio akto nuorašas.

Pamaldas baigus, bendra gies
me — “Taigi imk mano ranką 
ir vesk mane”, visi pamaldų da
lyviai skubėjo į St. Nicol’s salę, 
kur turtingai padengti stalai jau 
laukė mielųjų vestuvių svečių. t

Čia narnamai vadovauti ir sve į 
čius linksminti ėmėsi sūnaus į 
Aleksandro žmona Živilė Num- , 
gaudaite — šilgalienė. Pirmiau
sia anūkų vardu senelius pas
veikinti pakvietė vyriausią anū- I 
ką-ketunolikmetį Keith Nelson I 
— dukters Olgos sūnų. Vaikų 
vardu tėvus sveikinti teko vy
riausiam sūnui Jonui. Jis įtei
kė tėveliams tur būt pačią pras
mingiausią dovaną: Živilės su
kurtą paveikslą — Šilgalių gimi
nės medį “Family Tree”. To me 
džio šaknys nusileido net iki 
1800 metų, o pati jauniausia, ža
liausia to medžio šakutė, tai 
Živilės ir Aleksando septynių j bučiuoti-

__ ________________ J___ i
anksti, bet svečiam tikrai

Asmeniškai jubiliatus sveiki- sunku šią džiaugsmo šventę pa-

t" H t NUKLAUSOMO# uitTUVOi r AIaH&OS

«T»H1U Krttir.gH karte buvo apriki
talkais, Mjfungc Mai tai *u Ktatpado* Kraštu ir uo»tu. t

'įinkalu grate«i pastatyta*. M rutaa tft

“Negerai, negerai, 
Negerai pabučiavai. 
Reik žiūrėt į akutes 
Ir skaičiuoti minutes.

Kągi jau bedarys, reikėjo sve
čius patenkinti ir “gerai pasi-

mėnesiu sūnelis Aleksandras. Nors pradėta vaišintis gana 
buvo

“Aleksandras ir Augustė j son — dukters Olgos dukrytė.
Štai pasirodo ir patys “Jaunie- I 
ji”: baltaplaukė Augustė ir, tar
si vienas iš mūsų didžiųjų kuni- 
gaiščių, pasiremdamas Lietuvos 
medžio ir lietuviškų rankų iš
pjaustyta lazda, Aleksandras-

Pamaldų pradžioje anūkė Ka- 
ari uždegė vedybinio gyvenimo 
žvakę, pasveikindama senelius 
ir palinkėdama jiems daug ilgų 
ir sveikų metų. Kunigo J. Juo- 
zapaičio trumpas žodis palietė j 
jų per tuos penkiasdešimt metų 
nukeliautus takus: pradedant > 
Tauragės bažnyčia, kur buvo 
palaiminti juodviejų bendro gy-‘ 
venimo ryšiai, gyvenimas Vai
nute, paskui bėgimas, tremties 
keliai ir keleliai ir, galų gale, 
naujas gyvenimas su augančia 
šeima Amerikoje. Kunigas ir kar 
tu visa bažnyčia džiaugėsi, kad 
“Jaunieji” galėjo ir penkiasde- 
šimt-pirmuosius bendro gyveni
mo metus pradėti Dievo namuo
se, prašydami Auščiausiojo - pa
laimos ir pagalbos.

Viktoro Mieliulio 
giesmės “Malda” 
“Viešpaties ir
“Palaima" dar labiau gilino ir kė j uždainuoti:

Susitiko prie kopūstų. 
Prie agurkų, burokėlių.
Morkų, žirnių, ridikėliu!”

(Bent taip dainavo Marti Živilė)

1981 metų birželio 13 dieną.
5 valandą po pietų, Zionio Evan 
gelikų Liuteronų bažnyčia, Oak 
Lawn, Illinois, sutraukė ne tik 
savo parapijiečius, bet ir daug 
kitų, jaunų ir senų Šilgalių šei
mos giminių ir draugų. Gaila 

. lelijom papuoštas altorius, lietu
viškais rankšluosčiais padabin
tos dvi kėdės prieš altorių, at
rodo, žadėjo kiekvienam atsilan 
kiusian ką tai nepaprasto. Ir 
nei vienas nebuvo apviltas. At
rodo, kad ir iš vargonų liejosi 
džiaugsmas ir padėką, kai prie 
altoriaus pradėjo artintis tauti
niais rūbeliais pasipuošę jubilia
tų palydovai, anūkės ir anūkas
— Allison ir Meredith Knight 
dukters Erikos dukrytės; Tiffa
ny ir Heidi—sūnaus Jono; Mark
— sūnaus (Mažoji Andrea irgi 
nenorėjo atsilikti nuo broliuko, 
kad ir nebūdama oficialiame 
palydovu sąstate) ir Kari Nel-

no kunigas ir daktarė Trakiai.
kunigas Juozapaitis. Raštu pri-. šilgalių vaikai nustebino ir 
siųstų pasveikinimų, atrodo, bu-1 pradžiugino ne tik savo tėvelius, 
vo iš visų pasaulio kraštų: Ka- įr visiem svečiam suteikė la- 
nados, Australijos, ir daug svei- bai retą; tuo paėiu labai ma- 
kinimų iš tėviškėlės Lietuvos, j jonją progą būti tos nepapras- 
Sveikinimai buvo labai rimti, j 
bet į jų tarpą marti Živilė, pa- 
dedant akordiamstui, gražiai vu 
įpynė originalių dainelių, kaip _ D A C T
tai-atsiminimui anų “grinorių'’ j £ Ąu 1
dienų “Angliškai išmoksim any-!
time”. Ypatingai visiem labai pa
tiko jos šiai progai sukurta dai
nelė apie Aleksandrą ir Augus
tę, kaip juodu “susitiko prie ko
pūstų”. Jinai pynė posmus:

“Neturtinga ar bagota
Ji graži ir turi protą.
Nėra man daugiau ko delsti,
Laikas jau vestuves kelti.

Augustėlė tuoj sutiko,
Aleksandras jai patiko.
Jis vyrelis pats šaunausias,
Visam kaime jis stipriausias.

Svečiai prisidėjo su “ramta 
drilia, oi-lia-lia”. Nuotaika visų 
tikrai buvo labai linksma. Kai 
buvo pakeltos “jaunųjų” svei-|

likti ir skirstytis į namus.
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Stasvs Vainoras •/

fe

; katai vyno taurės, tai suskam-1 
sugiedotas bėjo ne tik “Kartus, kartus Vy- Į 
(Stradella) nelis kartus...", bet atsirado iri J™ beimti meta, praeina ne- 

(Tchaikovsky) tokių, kurie išdrįso “jaunajam” P-Mbimri - kai lietuviškoje 
spaudoje neužsimenama

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
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ŽINOMOS FIRMOS

apie 
vienintelio lietuvio žurnalisto — 
jūrinio šauklio St. VAINORO 
mirtį, 1964 m. birželio 20 d. Či
kagoje. Žinoma, tai nieko stebė
tino, nes miršta čia, išeivijoje 
ir daug žymesnių (lietuviško gy
venimo) žmonių, kurių vardus
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! buvęs jau senas narys kokioje 
‘ jūrininkų unijoje, kokios šian- 
j dien dominuoja jūrininkų profe 
siją net čia Amerikoje, nors pats 

' nebuvo nei profesorius jūrinin- 
; kas nei žvejys. Stebiuosi St. Vai
noro jūrine vizija, kai jis tais lai 

. kais rašė jo k paties įsteigtame 
’ Lietuvos jūrinime žumle — 
įvirtais Lietuvos jūrinės ateities 
klausimais, žurnale “Jūra”, ku
ris Lietuvos Jūrininkų Sąjun
gos buvo pradėtas leisti 1935 
m. Klaipėdoje.

Kai dabar žvelgiu praeitin, 
tai stebiuosi, kad lyg koks jūrų 
dievaičio NEPTCMO šauksmas 
ir mane suartino su St. Vaino
ru Klaipėdoje, nes nuopat 1-mo 

Į “Jūros“ nr. būvu artimu jo (St. 
j Vainoro) bendradarbiu, gi jam 

tai prasmingos šeimos šventės ’ išvykus išlgesnėm jūrinėm ke- 
dalyviais. Ne daug kam tenka j lionėm, pavaduodavau žurnalo 
tokią šventę švęsti.

Norėtųsi padėkoti svečių var
du visai jaunajai Šilgalių kar
tai: Jonui ir Madelon, Emiliui 
ir Erikai, Aleksandrui ir Živilei 
šilgaliams, Olgai ir Hans Nel
son, Erikai ir John Knight už 
tokį įspūdingą tėvelių pagerbi
mą ir tokį gražų vakarą. 
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Į redagavime, o, pagaliau, iš re
daktoriaus pareigų jam pasi
traukus — “Jūrą” redagavau iki 
paskutinio 1939 m. kovo mėn. 
nr. kol vokiečii užėmė Klai
pėdą ir sunaikino netik “Jūros” 
redakciją bet ir mudviejų skelb 
tas viltis Lietuvos jūrinei atei
čiai. St. Vainoro vardas, nežiū- 

į rint Lietuvos istorinių audrų, 
Ir aš ten buvau, ir vynelį Į išliks lyg koks šviesus Lietuvos 

gėriau, ir per barzdą varvėjo”, i jūrinio gyvenimo švyturys — 
‘ * į j ateinančioms laisvos Lietuvos

~ ’ jūrininkų kartoms. Stasys buvo
Lietuvos laisvės kovotojas vo
kiečių suimtas kentėjo Stuttho- 
fo kacete, pateko Šv ėdi j on, vė
liau Amerikon.

LIEPOS 15 D. — “BUDŽIO” 
TRAGEDIJA

bet... ir burnoje turėjau!
E. Z.

i 
i

i

Liepos mėnuo 1933 metais 
Lietuvoje buvo tragiškas jauni
mui besiskverbiančiam į dar ne
žinomas jūrų beribes, nes Lie-

taip pat keliems metams pras- j 
linkus — laiko dulkės apneša 
net ir labai garsius vardus. Taip 
ir su St. Vainoru, mirusiu 1964 
m. birželio 29 d-, Čikagoje, kuri tuva nuo jūros buvo atstumta 
jis virš 10 metų buvo “Naujie- daugiau kaip septynis šimtme- 
nų” pirmo puslapio redakto- cius, kol 1923 m. Klaipėdos su- 
rium. Palaidotas liepos 2 d. kilimo laimėjimu Lietuvai vėl 
(1964 m.) Lietuvių Tautinėse t buvo atidaryti vartai į plačiuo- 
kapinėse Čikagoje. Į sius vandenynus-

Prisimenu čia dabar mano ko-J Lietuvos jaunimas veržėsi jū- 
legą Stasį, nes Lietuvos jūrinė-1 ron daugiausia pasinaudodamas 
je (žurnalistinėje) propagandoje Lietuvos skautų brolijos padali- 
jis buvo pionierius. Jo gyslose niais, ypatingą dėmesį kreipu- 

j sruveno netik sūrus kraujas —! siais į vandens sportą, o vėliau 
• bet turbūt ir sūrus jūros van

duo- Jis buvo Šventosios-Palan- 
gos pajūrio žvejo sūnus, vargiai 
studento “duona” prasimušęs 
Kauno VD universitete ekono
miniuose moksluose, lyg ir pa
šaukimo stumiamas atsidūrė ten
kur buvo jo gyvenimas — Klai- j pasienio policijos jūroje sugau- 
pėdoje, uoste — prie jūros. Jis ! tą vokiečių kontrabandininkų 
daug rašė įvairioje Klaipėdos ir laivą) “Budys”, kuris tuo vardu 
išviso Lietuvos spaudoje jūri- buvo pavadintas VYDŪNO siū- 
niais klausimais, žvejų reikalais, tymu, o pagal tai ir Klaipėdos 
skelbė Lietuvai jūrų laivyno r ei jūros skautai buvo pavadinti 
kalingumo mintį, nagrinėjo bū-. budžiais (nuo skautų šūkio “bu
simo lietuvio jūrininko buitį to- - dėk”). “Budys”, kurio įguloje 
kiu išmoningumu, lyg jis būtų nariu, kaip jūrų sakutas, buvau

ir į jūrininkystę, mažių mažiau
sia — į jūrininkystės propagan
dą. Lietuvos Moterų Tautiniam 
Laivynui remti s-gos dėka, Klai 
pėdos jūrų skautai turėjo puikų 
jūrinį laivą (tos s-gos pinigais 
iš varžytynių nupirktą, mūsų

r

Vilkas ir ėriukas
Stiprus silpnam dažnokai savo kaltę verčia, 
Ir silpnas visados nukenčia.

* * *
Ėriukas karštą dieną gėrė iš upelio; 
Štai vilks pamatė jį nuo savo kelio. 
Jis suriko: —“Kaip drįsti, niekše, purvinu snukiu 
Sudrumst man vandenį, kur aš geriu ? 
Už toki drąsų įžeidimą
Pasmaugt tave man noras ima”.
— “Jei šviesiausias vilkas leis man pasakyti, 
Tai tvirtfrisiu, kad negalėjau to daryti, 
Nes drumzlės prieš vandenį neplaukia, 
Visai be reikalo jo šviesybė ant manęs šaukia”. 
-“Tai ką, ar aš meluoju? Kaip drįsti tu tą sakyti? 
Už tokį akiplėšiškumą reikėtų tave tuoj praryti. 
Dar atmenu, kad užpernai
Tu mane užgavai,
Ir dėl tavo įžūlumo teko man įniršti;
Aš to, nenaudėli, negaliu pamiršti”.
— “Šviesiausias vilkas netiesą sako:
Tik šįmet man dar pirmi metai vos sukako”.
—“Tai gal ten tavo tikras brolis buvo?
— Teisybė ta, kad prieš kelis metus jisai pražuvo”. 

“Jūs patys ir jūsų šunys man rengiat galą;
Kai galit, tai darot man visokią žalą”.
—“Bet kuo aš kaltas?”—“Tylėk, nenoriu aš klausyti 
Uz visą blogį turėsi tu atsakyti. “ *■ ' <
Tu kaltas tuo, kad noriu aš pietauti”. i
Ir, pasmaugęs tą nabagą, pradėjo užkandžiauti.
(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psl., kaina $3.)

gaunarfios Naujienose,

I

Martyno
PLONAI-

patrijotų (skautų) 
BRAKO ir Kristupo 
CIO iniciatyva ir padovybe 
(M. Brakas dabar jau prof, pen
sijon išėjęs mokslininkas Ame
rikoje, o mūsų budžių (laivo 
įgulos) kapitonas ir vadovas 
audrose ir jūros sūkuriuose Kris 
tupas PLONAITIS, miręs Šve
dijoje 1980 m.

Kristupas Plonaitis buvo ne
tik laivo kapitonas (šalia valdiš
ko — Klaipėdos uosto valdybos 
mums duoto patentuoto, taigi ir 
įstatymiškai kvalifikuoto jūrų 
kapitono) išplaukiant į svetimus 
kraštus — bet ir skautiškas va
dovas krante ir puikus lietuvis 
reprezentantas net diplomati
niuose priėmimuose kur toki sve 
tur mums būdavo surengti. Tai 
buvo netik didelis jūrų idealis
tas (gimęs Kintų kaime, Nerin
gos krante), bet ir didelis klai
pėdiškis patrijotas — dar vos 
“piemengalio” amžiuje jau su 
ginklu rankoje dalyvavęs Klai
pėdos (1923 m.) sukilime, o vo
kiečiams 1939 m. vėl Klaipėdą 
užgrobus — Kr. Plonaitis, ne
žiūrėdamas jokių galimų vėles
nių konsekvencijų, gavo Lietu
vos pilietybės optacijos doku
mentą Nr. 1. (Lietuvos — Vokie 
tijos Pilietybės Optacijos Komi
sijoje Lietuvą atstovavo tada 
jau Lietuvos Generalinio Kon
sulo Klaipėdoje titulu Antanas 
KALVAITIS, kurio žinyboje, 
kaip konsulato sekretorius bu
vau ir aš: dėlto pagal mano jau 
virš 40-ties metu prisiminimus 
skaitau Kr. Plonaitj vienu ryž
tingiausių klaipėdiškių lietuvių 
jaunosios kartos’patrijotų).

(Bus daugiau)
M * Į

PRIE KAPINIŲ-įįNRTŲ j

Vakarė” per kapines, ėjo 
vieniša moteris. Užpakalyje sa
vęs ji išgirdo žingsnius. Ją sekė 
taip pat vienišas vyras. Kada 
jis ją pavijo, mandagiai pasi
siūlė palydėti. Ir taip jis ją pa
lydėjo iki kapinių vartų. Mo
teris jam dėkodama paklausė:

— Ar tamsta nebijai?
— Dabar ne, bet kai buvau 

gyvas, tai bijodavuu, — atsa
kė tas.

e Vienam išmintingam žo
džiui išeina tūkstantis kvailų žo
džių, bet tas vienas visą tūks
tantį nukalba. Cec/iopos

ENERGY 
WISE

maždaug nuo jo pirmųjų dienų 
po Lietuvos vėliava, atliko daug 
reprezentacinių kelionių į sveti
mus kraštus, aplainkė daug Bal
tijos jūros uostų ir sumezgė ry
šį su sluoksniais, kurie apie Lie
tuvą, kaip jūrinę valstybę — 
beveik nebuvo žinoję, nes savo 
uostuose niekuomet nebuvo ma
tę Lietuvos trispalvės plevėsuo
jant bet kokio laivo paskugalyję. 
“Budys’’ buvo pirmasis — bent 
tame, ir tai buvo padaryta dide
le dalimi klaipėdiškių lietuvių

Organte«earpooi«te y 
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į REFIUZNIKAI, DISIDENTAI, 
LAISVĖS KOVOTOJAI

(Tęsinys)
t Dar yra Pauliaus Rabikausko, 

SJ, straipsnis apie vėzuitų veik
lą Vilniaus universitete; Stasio 
Ylos pastabos apie tautybių su
sikryžiavimą universitete 1803- 
1832; Czeslaw Milosz palaidos 
mintys; Tomo Venclovos recen
zija prancūzų knygos apie Vil
niaus universitetą; Lietuvos oku
pacijos begėdiško pataikūno 
Vinco Trumpos recenzija oku 
puotoje Lietuvoje išleistos 
niaus universiteto istorijos, 
Trumpą charakterizuoja 
lenkmetį kaip okupaciją.

Grįžtame prie Tomo Venclo
vos. Universitetą jis aprašo iš 
savo siauros privilegijuotos per
spektyvos. Svetimtautis skaity
tojas gali susidaryti vaizdą, jog 
Vilniaus universitete sąlygos, 
nors ir ne tiek gerc's, 'bet vis- 
vien pakankamos mokslui ir kū
rybai. Tomas Venclova jau 4 
metai Vakaruose ir dėstė Kali
fornijos, o dabar dėsto humani 
tarinius dalykus Yale universi
tete. 17,000 studentų 3 milijo
nų kraštui yra pasibaisėtinai 
mažas skaičius. Venclova nesi
gilina kaip į universitetą yra 
priimami studentai. Jis nemate 
universitete rusinimo, nors ki
tame straipsnyje jis sau prieš
tarauja: “visdėlto', yra daug rusų 
stUdentų grupių ir kai kurie da
lukai yržr dėstomi rusų kalba”, 
žodžiu, Venclova rašo apie Vil
iaus universitetą iš savo asme
niškos saldžiarūgščios. patirties 
iį pats sau prieštarauja.
I Iš tikrųjų, Vilniaus . universi
teto ir visos Lietuvos istorija 
yra gryna martirologija rusų 
okupacijos replėse. Lituanus nu-

nteris sudari klaidingą univer- ; 
siteto vaizdą — toks vaizdas tėra ; 
tikslus tik iš privilegijuotos, 
nors ir dabar nusLviaustos, per
spektyvos. Tikrai tai nėra tau
tos balsas ir tikra nuotaika lie
tuvių daugumom Lietuvių Bend
ruomenė, susėdėdama su refiuz 
nikais ir disidentais, pasitraukė 1 
iš laisvės kovotojų eilių. Lietu
vių Bendruomenės leidiniai šian
dien, jei jie iš viso kovoja prieš 
Lietuvos okupaciją, daugiau iš
reiškia egzotiškus žydų ir buvu
sių partiečių -patyrimus negu 
pažemintų lietuvių patriotų kan
čias ir uždavinius.

Beje, Tomas Venclova yra są
žiningas savo patirčiai ir net 
šiandien siekia bendradarbiavi- i 
mo su Vilniaus universitetu, j 
Laisvame krašte jis gali spaus i 
dinti savo nuomones ir savo at
siminimus. Bet kodėl Lietuvių 
Fondas ir Lietuvių Bendruome
nė nutarė parinkti tik vieną To- į 
mą Venclovą prirašyti visą nu-Į 
inerį apie Vilniaus universitetą?]
Ar tose institucijose niekas ne-įlėktum? Kodėl po tiek metų 
girdėjo apie Jeronimą Cicėną, J prisireikė 
neseniai mirusį Praną Čepėną, 
tą patį Vilniaus universitetą ru
sų okupacijoje baigusius nepri
vilegijuotus? Gal būt ir žino, j 
bet pastarieji nėra nei refiuzni- 
kai, nei disidentai.

Taigi, -ne visur ir ne visada re- 
fiuznikai ir disidentai bendra-, 
darbiauja su laisvės kovotojais. 

r Lietuviu Fondas leidžia Toma
Venclovą, bet ne Sibiro kankinį 
Joną Kreivėną. Mes pradedame 
atpažinti Lietuvių Fondą iš jo 
blogu darbu,
skubios ir plačios reformos.

Juozas Nendriūnas

Dr. Jonas Basanavičius

IŠVYKA Į KRIKŠČIONIJOS CENTRĄ

ŠIMTASIS “AUŠROS” GIMTADIENIS
»: (Iš pogrindžio “Aušros” 26 numerio)

‘-Žmčnėš,; musidavimų (istori
jas) nepažįstantiej i, vis yra vai
dai”. Šitaip išverstu žinomu lo
tynišku posakiu ' (Homines his- 
toriarum ignari semper sunt 
įiueri) Jonas Basanavičius pra
dėjo savo garsiąją istorinę pra- 
Italbą pirmajame lietuviškame 
įikraštyje “Aušros” pusla
piuose. Su tokia pačia mintimi 
varė savo plačiuosius mokslo 
^dirvonų plėšimus ir po mirties 
taip išpopuliarėjęs darbštusis 
Lietuvos istorikas Simonas Dau
kantas. Per kelis dešimtmečius 
iki pat- nepriklausomybės metų 
tuo šūkiu vadovavosi ir jo ištiki- v,mai laikėsi romantiškai nusitei
kę aušrininkai ir kiti jų tauti
nio palikimo tęsėjai.

vėl iš užmaršties, 
kaip feniksui, pakilti iš dulkių 
ir sunkiomis priespaudos die
nomis be linotipų, be tituluotų 
redaktorių ir be jokių komuni 
kacijos priemonių iš naujo im
tis to paties pavadinimo “Auš
ra”? Argi Lietuvos istorija vėl 
pradėjo suktis ta pačia vėže? Ar 
vėlgi mums reikia užtraukti 
“anei rašto, aneifdruko mums 
turėt neduoda, tegul,,.sako-- bus 
Lietuva ir tamsi, |ir jūada”?

į J' y - * *- - 
j Štai kodėl jauįdabar .nuošir-

Ten. reikalingos ; džiai kreipiamės g vįsųs plunks--
Į na valdančius, o Uabfeėįsiai _pri- 
į einančius prie istorijos šaltinių 
1 tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje 
1 gyvenančius, kurie turi., laisvas 
• rankas, gerus užįnojus ir neto- 

kias sąlygas, kaiji mes čia, Lie
tuvoje. “Aušra”’ prašo, rašyti 
apie pirmosios šicį/^ikrašcio eg
zistencijos pradžią, / ^apię ”• tuos 
žmones, kurie suprato būtinybę’ 
spausdintu žodžiu, ypač pabrė- 

: žiant istorinį aspektą, budinti 
■ tautinę žmonių sąmonę. Užsiez 

nio lietuviai galėtų išleisti net 
j pirmųjų mūsų aušrininkų mo

Kodėl įžymusis mūsų tauti
nio atgimimo judintojas Jonas 
Basanavičius taip pabrėžė isto
rijos svarbą, jos pažinimo būti
nybę? Kokios tada buvo. sąly-. 
gos? Kas privertė ano meto su
sipratusius lietuvius imtis 
plunksnos ir kodėl, norint pa
kelti tautos dvasią, jos gyvybin-; 
gas jėgas pažadinti, prisireikė 
kreiptis^ į istorijos puslapius?

Štai kokie ir daugelis kitų 
klausimų iškyla šiandien, kai iš 
leikyklų, laikraščių spaustuvių 
ir įvairiausių redakcijų tūkstan
tiniais ir šimtatūkstantiniais 
egzemplioriais ’ kasdien užver
čiami spaučįos kioskai, knygy
nai, knygų bazės. Tačiau kokia 
toji masiniais tiražais leidžiama

nografijų, archyvinių duomenų, 
gretinamųjų tipologinių drbų. 
kuriuose būtų akivaizdžiai, doi 
kumentaliaV Įrodytos anuomti- 
nės ir dabartinės priespaudos 
sąlygos, išnagrinėti ekonomi
niai, socialiniai, kultūriniai tau
tos bruožai, atskli ėstos priežas
tys, kurios pagimdė ir išugdė

niešblėstančius vardus.
Ypač laukutume, kad dienos 

šviesą išvystų tautinio atgimi
mo, bent ju šio šimtmečio, isto
rinė Lituvos apybraiža su mū
sų vargais įr rūpsčiais, su mū
sų krauju ir ašaromis, kurios iš
lietos nepriklausomybės kovų 
laikais ir per visą laikotarpį 
1940 — 1981 m.

Kas rašys už mus istoriją, 
jei nefmes; kurie pirmi turi tai 
^da^^^^^^Wlehkui Och< 
manskiui/. dėkui 'ir kitiems 1cąj:£. 
mynams, -kurie.- objektyviai 'ir' 
nuoširdžiai pagvildeno mūšų 
praeities godas,, mūsų džiaugs
mus, ir nevilties valandas, mūsų 
sėkmgs jr nelaimes..1 - y Y

Tačiau, kol <far tikrasis'Nau1^ 
jas Rytas (ne tas, kurį skelbė 
Julius JahonE> "išauš, mes, turi
me daug mal^į^gikųfepH,-: daug 
pagalių ' įmesti-įlaužą. Todėl ti
kimės ir -laukiąine ūš’iStorĮhįŲš 
šaltinius nagrinėjančių, Lietu
vos dabartinę ir pradėusių am
žių raidą ■■ pažįstančių 'ir is-visų, 
kūriė savo krūtinėje jaučia plau
kančią lietuvišką! širdį, sieloja
si dėl jos ateities, -L- -žinių, Tak
tų, analitinių ir apžvalginių, is
torinių ir dokumehtipių.straips- 
nių, studijų ir monografijų, at- 
sveriančių dvasinį mūsų, skurdą, 
į kurį propogandiriiais komunis
tų partijos, Brežnevo ir kitų 
veikėjų daugiatiražiniais veika
lais norima įstumti tokią- didin
gą, garbingą ir pamokančią pra-

pasišventusius Lietuvos vyrus, eiti turėjusią Lietuvos žemę, 
tautos vadus ir iš gyvųjų širdžių . Kiekviena Lietuvos pėda al-
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D, KUHLMAN, BA, Reglatruotau valstinlnk**

(Tęsinys)

Kur jaunimas, ten ir roman
tika. Popiežiaus šveicaras iš Ba- 
selio, padė’ęs susitikti su šv. 
Tėvu, ieiž ūiėjo į mūsų gimna
zistę. Sekančiomis dienomis at- 
‘iekamu nuo tarnybos laiku jis 
vis susiranda miecte mūsų gru
pę ir visur kartu eina. Po pu
santro mėie'io jis svečiuojasi 
Vasario 16 gimnazijoje.

VILLA D’ESTE IR VA
TIKANO RADIJAS

Ketvirtadienį (bal. 16) buvo 
numatyta kelionė į Neapolį, 
Pompėją ir Capri salą, bet, su
negalavus autobusui, tenka nuo 
jos atsisakyti. Rytą autobusas 
keliauja į dirbtuvę ir per pie
tus grįžta išgydytas. Kai kas 
priešpietinį laika panaudoja in
dividualiam Romos lankymui 
bei apsipirkimui, gi kitus mons. 
Dobrovolskis savo automobiliu 
ir autobusiuku nuveža į Tivolį. 
Ten keletas dalyvaujame kate
droje vyskupo su 60 kunigų, 
tarp jų ir mons. Dobrovolskio, 
aukojamose šv. mišiose, o kiti 
pasklinda po miestą. Po pamal
dų visi kartu apžiūrime vieną 
Italijos įžymybių — villa d’Este 
su jos nuostabiais sodais ir fon
tanais. > ' / " /
t Popiet lankome Vatikano ra
diją, kurio lietuviškas progra
mas daugeliui'’ teko girdėti dar 
Lietuvoje ir vėliau Vokietijoje 
ir kuris dažnai linksniuojamas 
sovietinėje spaudoje. Lietuvių 
skyriaus' vedėjas, kun. dr. V. Kaz 

• iauskas- parocik |ilmą apie Vatin į . 
kanb radijo į^į^igirną ir jo dar- tai meldžiasi. Šu juo meldžiasi 

.bą, kartu su reaktorium K. Lo- ir keli4 dešimčių tūkstantių mi- 
'zoraiciu aprod^etuvišką skyrių 1 n*a'
ir kitas patalpa^ ir teikia paaiš-j Po pamaldų visi bematant iš- 
kinimūs. * siskirsto. Į autubusą nepataiko

/.‘.-.Mūsų-šoferis,; atvežęs mus į! seniausias mūsų bendrakeleivis, 
.„pasirinktą vietą, į visados pasilie- |Bet jis susiranda Villa Lituana

' ■ i ir ten pernakvojai

ka laukti autobuse. Šį kartą su
sigundo nueiti drauge į radiją- 
Grįžę prie autobuso, randame 
atrakintas duris. Pavogti šofe
rio asmeniniai ir autobuso do
kumentai, per 300, — DM ir vie
no bendrakeleivio filmavimo 
aparatas. Rytojaus dieną šofe
ris savo ambasadoje gauna lai
kinius dokumentus grįžimui į 
Vokietiją. Tarnautojai šypso
damiesi pastebi, kad tą rytą jis 
yra trečias vokiečių šoferis, be
sikreipiąs su panašiomis^ bėdo
mis. Keleivių turtas apdraustas. 
Reikia tikėtis, jog nuostolius at
lygins draudimo bendrovė.

KRYŽIAUS KELIAI

Penktadienis šaltokas, nuo pat 
ryto lyja. Priešpiet tęsiame su
sipažinimą su Roma, važinėdami 
nuo vienos bažnyčios prie kitos, 
nuo vienų griuvėsių prie kitų. 
Vakare — Kryžiaus keliai su po
piežium prie kolizėjaus. Vyks
ta visi stipresnieji bei pamaldes- 
nieji, o kiti pasilieka: namie prie 
televizoriaus. Mūsų autobusas 
sustera gerą puskilometrį nuo 
kolizėjaus. Nors šaltas lietus ne
gailestingai prausia, bet siisirin- 
kę minios. Nedaug tepadeda ir 

•skėčiai: grūstyje žmonių vanduo 
.teka nuo jų'.ant kaimynų. Šiuo 
atžvilgiu vokiečiai praktiškesni. 
Praėjusį rudenį per popiežiaus 

į lankymąsi koelrie, Mainze ir ki-' 
tur skėčiai buvo uždrausti.

Kryžiaus keliai — 15 stočių — 
trunka per valandą. Šv. Tėvas 
nuo lietaus sugrubusiomis, ran
komis neša iškėlęs kryžių ir karš

blęup&ntai ju<?b paliktų ramybė
je. Tai buvo “dulkės” vieškely, 
kurios buvo išpustytos, ir po 
lietaus tapo purvu- Šios dulkės 
buvo tėvynės išdavikai. Tačiau 
pasiliko ir žmonių “žvirgždų”, 
kurie atspariai kovojo prieš oku 
pantus, kurie liko ištikimi tėvy
nei.

Apie “dulkes” rašo Vincas Ra
monas, gimęs 1905 m. Mariam- 
polėje. Mokslus baigė ir moky
tojavo iki antrosios rusų okupa
cijos. V. Ramonas pasitraukė į 
Vokietiją, o iš ten atvyko į Ame 
riką. Pats išgyvenęs boševikų 
okupaciją, jis vaizdžiai aprašo 
ją-

“Dukės raudonam sauėleidy” 
yra jo parašytas romanas iš pir
mosios bolševikų okupacijos lai
kotarpio. Jame mes randame ap
rašytus žmonių įspūdžius, kai 
jie pamato raudonarmiečių tan
kus. Ne visi su skausmu širdyse 
sekė okupantų kariuomenę. Bu
vo tokių, kurie džiaugėsi, tikė
damiesi geresnio gyvenimo, ku
ris buvo jiems prižadėtas, Šios 
“dulkės” negalvojo apie tautos 
likimą. Jos rūp’nosi savo būviu 
ir tokiu būdu apleido tėvynę.

Romanas man paliko didelį 
jspūdĮ. Aš ketinu būti re “dul
ke”, o’ “žvirgždu”. ’ \

Renata Variakojytė, Vili kl.

1 v W ■■ W W V V W - j

. šuoja laisvės.; ilgesiu, kiekvienas 
grumstas y^apląišftytas Lietuvos 
kunigaikščių ir jų karių, nepri-į 
klausomybės kovotojų, partiza-; 
nu krauju. Mūsų jaunimas turį 
žinoti, kad mes, Mindaugo, Ge
dimino, Kęstučio, Algirdo it' 
Vytauto palikuonys, nepratę 
tempti svetimųjų priespaudos; 
kad mes “lietuviais esame gimę; 
lietuviais norime ir būt..
Tauta turi garbingai pergyventi 
priespaudos dienas, kad galėtų 
sulaukti laisvės dienų. d:, 

Laukiame Jūsų laiškų, pasiūk . 
lymų, nurodymų, o labiausiai —

(Vok. LB Informacija)

Ateities tiltas
KUO AS KETINU BŪTI -. 

/ZDULKE/Z ar 'ŽVIRGŽDU"

Per pirmąją rusų okupaciją 
Lietuvoje žmonės' labai'nukentė
jo. Jie buvo persekiojami, užda
ryti į kalėjimus ar tremiami Si
birą. Rusų valdžia užėmė Lietu
vą, pažadėdami visiems geresnį 
rytojų. Kai kurie žmonės tikėjo 
jais ir bandė prisigretinti priew ---- - - 1. o -------- A-

■ ■ ■ • i Ai. | jų. Šie menki- žmonės viską da.
konkrečių darbų, kurie galėtų rė ir aukojo valdžiai, kad tik 
būti spausdinami plačiame cik
le: “Aušros” šimtmetį pasitin
kant.

LANKĖSI V. ŠAKALYS
' * i t * , ' * ♦ * -

; Spalio 1d. mūsų mokyklas ap
lankė Vladas Šakalys, kuris yra 
neseniai pasitraukęs iš Lietuvos 
į laisvąjį pasaulį. Jis papasako

jo mokiniams apie savo pabėgi
mą’ir gyvenimą šio laiko Lietu

voje. - . ; i!
Būdamas 13-os metų, jis pir

mą kartą pakliuvo, į rusų KGB. 
Tai. atsitiko, jam nesutikus, mo
kykloje parašyti,' kad Lietuva 
nėra okupuota. • < ’ \ j j-

V. Šakalys priminė, kad: lais
vę reikia vertinti ir ja naudotis. 
Jis sakė, kad lietuviai turi di- 
džiuotis. garbinga Lietuvos pra
eitimi ir lietuvių kalba, kuri yra 
seniausia iš indoeuropiečių- kal
bų. Ji išliko . net priešų prie. 
spaudajė,

VI. šakalys žinojo, kad rusai 
ruošiasi jį vėl areštupti. Prieš 
tai jis jau 15 metų buvo išbuvęs 
kalėjime, tai Jšį kartą nuspren
dė pasitraukti į Vakarus..

Kai sovietų kariai sužinojo 
apie pabėgimą, visoje •• Sovietų 
Sąjungoje buvo jo ieškoma j De
šimt dienų ,V1' Šakalys, keliavo 
pėsčias, nuėjo 200 km. ir pasie
kė laisvę. : - • '' ; *

Darius Matonis, Vili kl.

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA.

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kurią 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.

imBiwmia tuiaiiaw

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• ' LUkRATŪRA, lietimu literatūros, meno ir ’mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K Čiurlionio, M. Lileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių Jokių 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 12,

• VIENIŠO ŽMOGAUS G Y V ENTMAS, 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 52.

• LIETUVIŠKASIS 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. J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

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

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprai- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 56.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pd. knygoje yrs '40 sąmojingų novelių. Kaina Ei

Knygo* gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IE 50608. Užsakant paštu, pridėti 3oherj tšlaJdom&

3 — Naujieno*, Chicago, Ill., Siturday-Moniiy, July 11-13. 1981
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Didžiosios konferencijos įdomūs 
maži dalykėliai

Jau praėjo ištisas mėnuo nuo inž. Algimanto Gečio 
sugalvotos ir New Yorke pravestos labai jau didelės 
konferencijos, bet iki šios dienos dar nematėm tos kon
ferencijos nutarimų. Kad ji buvo gausi, tai matome iš' 
frontininkų kontroliuojamos katalikų spaudos, kad inž. 
Gečys ten viską planavo ir pravedė, joks korespondentas 
negali paslėpti, bet ką ta konferencija padarė, tai turė
sime laukti. Bendruomenės ambasadorius prieš du metų 
pradėjo skaityti susirinkusiai VLIKo valdybai savo pre
tenzijas, bet iki šio meto VLIKui to savo pareiškimo 
neiteikė. Tvirtinama, kad jis paskelbtas paskutiniame 
pasaulio Lietuvyje, bet Naujienos jo dar negavo. '

Korespondentas' K. Jankūnas, be jau minėtų dalykų, 
Darbininke rašo, kad šios konferencijos užsklandai daug 
prisidėjo ir Lietuvių informacijos centras. Nepasako, ku
ris centras, senas ar naujas, ir nepasako kuo prisidėjo — 
pinigais ar raštais, bet to centro globa buvusi didelė. 
Sako, kad konferencijoje buvo daug jaunimo, kąd jau
nimas kėlė Įvairius klausimus ir pasiūlymus, bet kores
pondentas, reikia manyti, neturėjo progos tų pasiūlymų 
užsirašyti ir skaitytojams pranešti. Su jaunimu iš anks
to nieko nesutarta, visi tie klausimai buvo keliami tik
tai konferencijos užsklandoje. Tai reiškia, kad nebuvo 
laiko jaunimo klausimams aptarti, pritarti ar atmesti. 
Jaunimas, sako, džiaugėsi, kad turėjo progos pabendrauti 
su Gečio sukviestais žmonėmis, nors nieko konkretaus 
nenutarta ir neišaiškinta.

Jankūnas tvirtina, kad ir paskutinės konferencijos 
laikas buvo labai produktingai išnaudotas ir “pertrau
kos buvo skiriamos tik valgiui”. Beskubėdamas jis parašė 
netikslumų. Paprastai paskaitų pertraukos esti pačios 
Įdomiausios aštresniems žodžiams ir gilesnėms mintims 
pasireikšti, o jis Darbininko skaitytojus informavo, kad

jaunimą.
Nespėjo nutraukti paskutinę konferenciją, tuojąu 

pradėta dar viena. Šią konferenciją Jankūnas šitaip ap.- 
rašo:

“Konferencijai pasibaigus, daugupa jos dalyvių 
pasiliko ir tose pat patalpose Įvykstančiam birželio 
trenkimų ir 1941 m. sukilimo sukakčių paminėjimui - 
akademijai. Minėjimo salės scena buvo papuošta di
deliu specialiu skydu. Į minėjimą susirinko per du 
šimtus žmonių. Minėjimą pradėjo. LB New Yorko 
apygardos pirmininkas Aleksandras Vakselis, padė
kodamas gausiem dalyviam už atsilankymą ir pa
kviesdamas JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininką Algimantą GečĮ Įvedamajam žodžiui. Pas
tarasis trumpai- apžvelgė konferencijos darbotvarkę 
ir paminėjo, kad šiai sukakčiai paminėti LB yra iš
leidusi čikagiškio Kerulio paruoštą ištremtųjų są
rašą su anglų, prancūzų ir vokiečių kalbom įvadu 
apie Lietuvos okupaciją ir jos padarinius. Tą pačia 
proga jis painformavo, kad Lietuvių Fondas Kultū
ros Židinio išlaikymui yra psakyręs 2,000 dpi.”

(Darbininkas, 1981 m. liepas 3 d., 4 psl.)
Aleksandras Vakselis yra energingas žmogus. Jis 

priklauso kelioms lietuviškoms organizacijoms. Jis, kaip 
matote, yra New Yorko LB apygardos pirmininkas, bet 
tuo pačiu metu jis prisideda ir prie VLIKą remiančio 
Tautos Fondo. Gečys VLIKą nori, sugriauti, tuo tarpu 
Vakselis vis dėlto VLIKą remia. Praeis daug laiko, kol 
pamatysime, ar Vakselis, pritardamas VLIKui, Įtikins 
GečĮ, kad lietuviškų organizacijų nereikia ardyti, ar Ge
čys Įtikins VakselĮ, kad VLIKą vis dėlto peikia sugriauti, 
o jo vieton sudalyti Gečio vadovaujamą komitetą.

Ką Gečys pats padarė, tai Jankūnas taip ir nepa
minėjo, bet mums Įdomu, ką kiti Geeiui padarė. Tai 
smulkmena, kuri lietuviams žinotina.

Gečys rado reikalo pasakyti, kad Chicągoje veikian
tis Lietuvių Fondas Gečio reikalams paskyrė $2,000. Tai 
ne tokia jau didelė suma, bet Lietuvių Fondas rado rei
kalinga Geeiui padėti. Jis pasakė, kad tas milijoninis: 
fondas, kuriam lietuviai- sudėjo tokias dideles sumas, su
rinko vięną milijoną, surinko du, o neseniai pradėjo tre
čią milijoną. Dabar tos sudėtos sumos neša didelius nuo
šimčius. Nuošimčių per metus jie surenka yirš šimtų 
tūkstančių. Tuos nuošimčius jie skirsto lietuviškiems 
reikalams.

Gečys pasakė, kad tas visų lietuvių fondas paskyrė 
$2,000 “Kultūros Židiniui”, o Gečio sušauktas jaunimas 
ir ne tokie jauni gečininkai visą dieną praleido tame 
“Kultūros židinyje”. Tai tie patys neokultūrininkai, kurie 
iš New Yorko Lietuvių Tarybos ir kitų lietuviškų orga
nizacijų atstovų “pasiskolino” septynis ar aštuonis tūks
tančius dolerių, bet iki šio meto tos skolos dar neatidąvė, 
New Yorko organizacijų atstovai kėlė protestus prieš 
tuos neokultūrininkus, pasielgusius visai nekultūriškai, 
kurie pagrobė Lietuvos laisvinimo darbams surinktus pi
nigus ir neatidavė. Šiandien labai mažai kas teprisimena 
aną “paskolą”, dar mažesnis “neokultūrininkų^ skaičius 
rengiasi minėtą skolą grąžinti. Tada Į lietuvišką Ameri
kos lietuvių visuomenini gyvenimą buvo atneštas naujas 
bendradarbiavimo metodas, kurio Amerikos lietuviai

V. KAROSAS

RELIGIJOS VAIDMUO LIETU
VOS LAISVĖS KOVOJE

(Tęsinys)* . * *
Katalikų ideologija ajstovauja 
atgyventai Viduramžio epochai, 
ir, nežiūrint jos pastangų prisi
taikinti prie modernaus pasau
lio, savo dvasioje lieka nepaki
tusi. Todėl katalikų pogrindis, 
kaip ir nacionalistinis, galėjo ir 
gali užimti vien pasipriešinimo 
pozicijas prieš komunistinę ofen 
zyvą ir besiginant laukti iš Va
karų Pasaulio ateiančios pagal
bos- Visai tikslu tokį pasiprieši
nimo būdą vadinti tautos rezis
tencija, nes jis gina praėjusios 
epochom santvarką ir vertybes.

VienoK kasdieninės kovos są
lygose katalikai, kaip ir kitos re
liginės grupės ar ideologiniai 
sąjūdžiai, rūpinasi pirmon eilėn 
išsaugoti savo tautinę tapatybę/ 
pasitenkindami mažais ląimėji- 
nais. Tam tikslui-yra išnaudoja^ 
mas priespaundos atoslūgis,. ku
rio dėka buvo galima pasinaudo
ti bent dalinai' Sovietų konstitu
cijos teisėmis.

LKB Kronika, palygindama 
dabartinio laiko Lietuvos padė
tį su Stalino laikais, nusako skir
tumą “kaip dieną nuo nakties”, 
bet tai nereiškia, kad tokia pa
dėtis negali būti staigiai pakeis
ta. Sąryšyje su Afganistano pa
grobimu, Lenkijos įvykiais ir 
ypačiai pasikeitus Amerikos vai

džiai, galima laukti staigaus po
sūkio pasaulinėje politikoje, ku
rio išdavoję sugrįžtų šaltasis ka
ras. Tuo atveju Lietuvon sugrįž 
tų SfaTųo eros teroras nukreip
tas nrieš mažiausius lietuvių 
pasipriešinimo poreiškiusj būtų 
užgniaužti visi pogrindžio sąjū- 
'7ž:ai ir ju spauda, nutruktu ry
šiai su išeivi'a ir vėl tamsi nak
tis ąogaųbtų yįsą kraštą.

Tgkį gaįįipųmą numato ne tik 
LKB Ę^rpnika, bet ypatingai Vą 
tikanas ir nąųjąi išrinktas po
piežius Jonas Paulius IĮ, vengiąs 
antagonistinės politikos prieš 
Sovietų Sąjungą ir bendrai prieš 
komunizmą. Jei pradžioje LKB 
Kronika drąsiai jungė religinę 
kovą su tautine ir reikalavo okų 
pači jos pašalinimo ir neprikląu 
somybės atstatymo, tai- prade
dant 1976 m., pasuke? prisitarky-. 
mo keliu. Tuo klausimu- skaito
me dabai būdingą pasisakymą:

“Kaip rodo Rytų Europos so
cialistinių valstybių patyrimas, 
didesnės Bažnyčiai laisvės sutei
kimas ne tik nepakenkė socia
lizmo statybai, bet dar padėjo. 
Iš visų Rytu Europos šalių aųkš 
čiausią gyvenimo lygį yra pa
siekusi Vokietijos demokratinė 
respublika,, kuri per karą dau
giausiai nukentėjo, šitai šaliai 
būdingas aukštas produkcijos 
lygis ir gera kokybė. VDR tikin-

pertraukos buvo skiriamos “tik valgiui”.
Pirma konferencijos diena buvo nutraukta tiktai 

10 vai. vakaro. Turint galvoje jaunimą, pralaikytą iki 
10-tos vai., reikia manyti, kad ir dienotvarkė turėjo būti 
nutraukta. Seniai iki dešimtos galėjo išalkti, o ką jau 
bekalbėti apie tolimą kelionę ir visą dieną praleidusĮ

pradžioje nesuprato.
Dabar tiems patiems Gečio žmonėms atėjo Į pagalbą 

ir Lietuvių Fondas. Fondą rėmė ir puoselėjo visi Ame
rikos lietuviai, bet Fondas šelpia tiktai Gečio “kultūri
ninkus”. ąvairiausių pažiūrų, Įvairiausių Įsitikinimų, 
Įvairiausių politinių grupių sudėtų pinigų nuošimčius jie

duoda tiktai Gečio “kultūrininkams”, kurie yra aiškiai 
pasisakę prieš Amerikos lietuvių organizacijas ir jų 
vestą darbą. ’

Klaidą padarė ir Naujienos. Jos spausdino Lietuvių 
Fondo pranešimus, kuriais visi lietuviai buvo kviečiami 
sudaryti milijoninį fondą, o dabar to fondo uždirbti nuo
šimčiai eina Gečio ardomajam darbui paremti. Duodama 
ne šimtais, bet tūkstančiais.

Gečys ratio reikalo pranešti suvažiavusiems, tarp 
kitko, vieną smulkmeną. Jankūnas, neatkreipęs dėmesio 
Į kitus Gečio pasakytus dalykus, paminėjo, šią smulkmeną. 
Tai kamuolio siūlo galas.

Bandysime, kai laikas leis, išvynioti tą kamuolį, kad 
galėtume suprasti, ką naujieji intelektualai iš anapus 
vandenyno Amerikos lietuvams atnešė.

t]©. į f^|ip ppr^©^ipjami, baž-
, nyįjog ąeyždarjnėjamos, eina 

katalikų ir protestantų laikraš
čiai. .. Kąimyninėje Lenkijoje 
tikintieji leidžia daug knygų, tu
ri savo mokyklų, o valstybinėse 
mokyklose dėstoma tikyba tiems 
vaikams, kurių tėvai nori. Pana
ši padėtis yra. Jugoslavijoje, 
Vengrijoje, Čekoslovakijoje...” 
(LKB Kronika, Nr. 23).

Būdinga Kronikai, kad pada
liusi yirš cituotą religijų padė
ties apžvalgą satelitinėse valsty
bėse, bet neminėdama Sovietų 
Są ungos, rado reikalą pacituo
ti ištrauką iš L. Brežnevo pasa
kytos Helsinkio konferencijoje 
kalbos, užbaigą perdavė stam
biomis raidėmis: “ŠTAI KODĖL 
ATĖJO LAIKAS PADARYTI 
IŠ ISTORIJOS PATYRIMO 
NEIŠVENGIAMAS KOLEKTY
VINES IŠVĄpĄS”, kurioms pfi 
tarusi toliau taįp dėsto savo ar- 
gurpentus:

“Lietuvos katalikai iš valsty
bės nereikalaują to, ko nedera 
"eikąlaųti- Jie nori, kad valsty
bės aparatas nebūtų nukreiptas 
prieš Katalikų Bažnyčią ir jos 
‘eises Konstitucijos patvirtin
tas. nes politįnp bendruomenė 
ir Bažnyčia savo srityje yra nę- 
oriklaųsomos. Abi šios institu
cijos, tegul ir skirtingais pagrin
dais, tarnauja tų pačių žmonių 
asmeniniam ir socialiniam pašau 
kimui. šis tarnavimas bendram 
labui bus juo sėkmingesnis, juo 
labiau abi institucijos gerbs 
sveiką bendradarbiavimą vietos 
ir laiko sąlygomis (II Vatikano 
Susirinkimo Nutarimai, Vilnius 

•M75- e- į8?).’’ (į P )
: Rfeiškia, LKB: Kronika pasisą- 

ko už bendraįąrbiąyirną su So
vietų -vadžia jau pasiremdama 
II Vatikano SųsirįnEmo nutąrįr 
mais ir Vatikano Rytų politika. 
Per visus sekusius numerius 
LKB Kronika vengė bet kokios 
konfrontacijos su sovietine sant
varka ar komunistų partija, bet 
išskiria ateistus ir vietinės val
džios pareigūnus, kuriuos kalti
ną cjąromai prasižengimai su įs- 
tatymąis, neleidžiant katalikams 
T j U dvasininkams nekliudomai’ 
atlikti savo bažnytines apeigas. 
Tokia kainą ir tokių politiniu 
nusistatymu LKB Kronika ti
kisi apsaugoti Lietuvos Katali
kų Bažnyčią nuo sunaikinimo, 

galėtų atlikti savo misiją 
tautoje.

LKB Kronikos nusistatymas 
remiasi prielaida, kad Sovietai, 
spaudžiami vidaus ir užsienio 
nesėkmių, bus priversti pripa
žinti Bažnyčiai religines laisves, 
kaip kad buvo priversti giliai įsi
veržus Wehrmachto armijoms į 
Rusijos gilumą.

(Bus daugiau)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

STEPONAS KAIRYSLIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMOSĄJŪDIS
(Tęsinys)

Žydiškoji Vilniaus bendruomenė, užsidariusi 
savame gete tautiškai tikybiniuose reikaluose, 
buvo gausi. Jau 1830 metais, kąi oficialiosios rusų 
statistikos duomenimis Vilniuje buvę 56.135 gy
ventojai, žydų tame skaičiuje buvę apie 30.000. 
1857 metų statistika rodo gyventojų 58.175 ir jų 
tarpe — žydų 23.954. Dvidešimtojo šimtmečio pra
džioje, kai Vilnius, nepaprastai greit augdamas, 
turėjo gyventojų jau pep 200.0QO, šydų nuošimtis 
buvo nemąžespis kaip 4,G. Žydų buržųązija, iš 
seno valdžiusi finansinį kapitalų ir §ąvo rankose 
turėjusi visą stambiąją prekybų, £>er paskutinius 
trisdešimt metų metėsi j pramonę ir jai priklausė 
mieste beveik visos didžiosios įmonės ir stambes
nieji amatai. Smulkioji, kapeikinė, prekyba ati
teko žydų plebėjams. Žydų bendrypmepęs masę, 
išskyrus profesinę inteligentiją, sudarė amatų ir 
fabrikų darbininkai, dirbę transporte, vežikavę, 
tarnavę krautuvėse, kontorose ir spaustuvėse, 
uiibę mifkiame amate, aptrąnavę namus. Beveik 
vieninteii.- < s masės darbdavys t>UV0 žydų bur
žuazija, diktav 'si jai darbo ir gyvenimo sąlygas. 
Socialinė žydų b ndruomenės diferenciacija buvo 
žymiai ryškesnė kaip krikščioniškoje. Proletariš-

kas Vilniaus žydų getas, žiauriai eksploatuoja- j 
mas savų tautiečių, gyveno skurdžįąi. Vilniaus * 
žydų absoliuti dauguma gyveno senojo miesto 
centriniame rajone, pasęnusiame ir labai suglaus
tai statytame, siauromis iškreivintomis gatvelė-' 
mis ir visu savo gyvenimo stiliųpiį tai miesto da
liai teikusiam kiek orientaįįąką pobūdį. Magiu. 
skurdas buvo didelis, bęf; Vilniaus proletųriškojp* 
geto gyvenimą žymėjo gyvas tempas, gyvas gal< 
vojimąs ir reikalui esant greitas susitarimas vie
ningai veikti. |

Vilniaus žydai amatininkai ir darbininkai 
tarpusaviuose santykiuose bendruomenėje jau se
nokai buvo netekę tautinio solidarumo sąitų, 
klasinė proletarų kova su darbdaviais ųž gėręs? 
nes darbo sąlygas sporadiškai prasiverždavo ir 
anksčiąu, kad ir neyisųomęt organizuota. Socia
listų darbas tarp žydiškos Vilniaus varguomenės 
prasidėjo daug ąjiksciaii, kaip tarp krikščionių. 
Buvo dirbama rinktinių darbininkų kuopelėse, ir 
tame kultūrinio bei klasinio švietimo darbe be
veik nebuvo politinio turinio. Pradėtą nuo ekono
minės, bet jau organizuotos kovos. Toje kovoje, 
kai dažnoje įmonėje žydai darbininkai kartu dirb
davo su krikščioniais, jie pirmieji pralaužė geto 
užtvaras, ir bendras su krikščioniais dąrbįniąkų 
frontas prieš darbdavį, kiek vėliau ir prieš caro 
valdžią darėsi kaskart glaudesnis. A. Domaševi
čiui ir A. Moravskiui pradėjus dirbti Vilniuje, iš 
karto užsimezgė artimi santykiai su žydais social

demokratais; į pirmąją pažintį juos suvedė T. 
Kopelsonąs ir Jozepon, — taip pat panevėžiečiai.

Prie tos vietos vįsųojnenės nepritapo negau
sus rusų gaivalas. Pradėjus nuo generalguberna- 
tprįaus ir archijerėjp, baigiant eiliniu policinin
kų, visas yietas teismuose, mokyklose, administ
racijoms aparate, pašte, gęjęžinkeliuose, valdiškuo
se Įiąpklįftsę feyyp pisai; išimtys buvo re
tos ir tik žemiausioms tarnautojų kategorijoms. 
Tie valdininkų kadrai, vaidinę čia okupąųtą, lai- 
kėsi ątsįskyrę, svetimi vietos žmonėms ir vietos 
gyvępįpmį- Nepastovūs kontaktai buvo mezgami 
tik profesinės inteligentijos tarpe.

A- Qpmą|evičiui ir A. Moravskiui reikėjo gi- 
ląuą tiktyip10 pasisavintais idealais, -nppąirdaus 
padėties atjautimo tų, kurių tarpe jie ryžoąi dirbti 
ir didelio pasiryžimo pradėti socialistįnį darbą 
tiek nepalankiose sąlygose. Gavo palikimą: buvęs 
rusų armijos karininkas Eugenijus Spopti, pats 
rusas? apsigyveno Vilniuje, pramoko lenkų kalbos 
ir, būdamas socialdemokratu, pradėjo propagan
dinį darbą darbininkų kuopelėse. Daugpjnas jo 
mokinių buvo kurpiai ir odininkai Išvykdamas 
iš Vilniaus benę 1893 metais ir riemėgdamas PPS, 
Sponti perdavė elesdiečiams labiausiai paruoštus 
sąyo mokinius. Paruoštųjų tarpe buvo kurpius 
Aleksandras Birinčikas, Juozas Olechnovič ir Ka
zys Maciulevičius. Be to, prie elesdiečių prisidėjo 
broliai Kasperavičiai ir Petras Suknolevčius — 

| Bronislovo Urbonavičiaus mokiniai.

Pradžiai gąyp ir literatūros. Maskvos univer
siteto studentas Baltrus Matusevičius sulietuvino 
lenkų kalba rašytą brošiūrą “Qjciec Szymon”, 
t. y. Genių Dėdė, kuri pirmą kartą buvo maskvie
čių lėšomis išspausdinta 1893 metais ir vėliau du 
kartus pakartota. Maskvos Lietuvių Studentų 
Draugijos tarpe 1895 metais susikūrusi studentų 
socialdemokratų kuojelė pąrųpšė brošiūras 
Krumpliu Jonas, Kas yrą? p kąs bus, ir išvertė 
lietuvių kalbon V. Libknechto kalbą “Vardan tęi- 
sybę>”. Ir kp/gųtės bųvp |š§pąųsdintos mask
viečių lėšomis. 'Į’ąi bųyp pirmoji Įiętųvįų kalba so- 
ciąlisfiųė lįtęrątųra, par'ųpštą Ląętuyoje.

Pradėdami Vilniuje dirbti, lietuviai social
demokratai pirmąsias savo pastangas dėjo kad- 

| rąms pąrųošti. PąsūĮąJįjp darbų- Ą- Mfifpvskis 
Augiau dirbo darbininkų ir B jo mo
kinių vėliau įsijungė į partinį darbą eilė gerąi 
paruoštų veikėjų. Paminėsiu tik keletą: odininkai 
Stepas ir Vladas Valiukevisiai, kurpiai Grigas 
Malęvskis, Bonifacas Verbickas-Verbyla, Rožbįę- 

. kis-KitęĮįs, odininkas Jonas ftoyąlevskis, šepętį- 
Įninkas Boleslovas Simanavičius. Visas šitas dar- 
I bininkų p|itąs, su kuriuo yėliau ir man teko dįrb- 
ti, buvo OP kelis kartus kalintas, buvo tremiamąs 
į Rusijos gilumą.

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

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

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

'•K. PilFL V. DARGI* 
oydytoja. ir chirurgai 

C*rmvrUh> klinika 
Medidne* d rektoriui

<9M S. Mankaua R«L W^ncteMter, lt 
VALANDOS: 3—0 darbo dienom!*

TEL. 233-5893

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”.

PREZ. REAGANAS RENGIASI 
MAŽINTI PENSIJAS

WASHINGTON, D.C. — Prez. 
Ronald Reaganas bus priverstas 
sumažinti dabar mokamas pen
sijas, pareiškė iždo sekretorius 
Donald Regan. Šitas klausimas 
jau anksčiau buvo keltas, bet 
kada Kongresas pasisakė prieš, 
prezidentas tada aptilo.

Šiandien ir vėl keliamas tas 
pats klausimas. Yra visa eilė 
jaunų žmonių, gaunančių dide
les pensijas. Jei prezidentas yra 
pasiryžęs suvaldyti infliaciją, tai 

j kur nors prezidentas turės pra- 
[ dėti karpyti. Bet administracija 
turės rūpintis, kad ateityje žmo
nėms nebūtų duodamos tokios 
pensijos, kokias davė iki šio me
to, sako iždo sekretorius Būtina 
šitą klausimą spręsti.

rx..

PRANCŪZaI suvalstybins
KELIAS PRAMONES

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos teleiu 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

P AR Y ŽIUS.—Prancūzi j os par
lamentas, išklausęs pranešimą 
apie kelių pramonės šakų suvals- 
tybinimą, reikalą apsvartė ir 
302 balsais prieš 107 nutarė 
svarstyti premjero paruoštus 
projektus.

Iš paruošto projekto buvo ma
tyti, kad turtingesnieji bus ver
čiami mokėti žymiai didesnius 
mokesčius, kad visi krašto gy
ventojų turėtų galimybes gauti 
darbą ir galėtų užsidirbti duoną.

Prancūzų vertybių popieriai 
pabrango,. nes visi pajuto kraš
te saugumą.

Kai aš mažas buvau, mane ma
ma dažnai pažerdavo rykštėmis, 

(Iš moksleivių rašinių)

PERKRAUSTYMAI

Al 0 YING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA Korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

MOVING "
Apdraustas per kraustymo 

iš įvairi p atstu m ų.

ANTANAS VILIMAS
Tek 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS ,
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is WOPA, 
1490 IdL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
FeleL; HEmlock 4-2413

7159 So. AAAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZ4 BRAZDŽIONYTt 

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 8:30 vaL vakaro- 

Visos laidas iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
TdeL 778-5374
— - —

PATS SKAITYK IR DAR KI- 
TUS PARAGINK SKAITYTI j 
DIEM KASTI “NAUJIENOS”

Aikštės automobiliams pastatyti

* * *

Liepos- 1 d. kan. V. Zakaraus
kas koplyčioje kalbėjo maldas. 
Sugiedojome “Lietuva brangi” ir 
“Marija, Marija”.

Prisirinko apypilnė salė.
Liepos 2 d. 9 vai. ryto kan. V. 

Zakarauskas sukalbėjo maldas. 
Palydėjome j Šv. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčią Mar
quette Parke. Gedulingas mišias 
atnašavo kan. V. Zakarauskas ir 
pasakė pamerksią.- Vargonais

Camp-Out Cuisine --
One Dish Makes It Easy

Campfire Tot-A-Stew’
1 can (46 oz.) chicken

broth
3 cans (10-3/4 oz.) cream

of shrimp soup
2 lb.frozen North Atlantic 

Cod, Pollock, Perch
or Sole fillets

1 onion sliced
1 teaspoon salt
1 teaspoon savory
4 ears corn cut in thirds

or 1 can (12 oz.) coru
1 can (16 os.) baby 

camoU
1 can (1 lb.) tomato

wedges or 2 fresh 
tomatoes cut in wedges

2 large green peppers cut
in 1” pieces

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60050 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

For cool kitchen cookery, 
or campsite convenience, 
there’s no need to defrost fro
zen Cod, Ocean Perch, Pollock 
or Flounder/Sole fillets . . . 
and often you can have an 
entree or a whole meal on 
the table in 15 or 20 minutes.

Ingenious “Pot-a-Stew” 
for instance, simmers frozen 
fish fillets and a variety of 
summer vegetables in canned 
chicken broth. Not really a 
recipe, it’s a whole different 
way to prepare frozen fish.

With North Atlantic fillets 
available year round and the 
bounty of each season — and 
that of the American super
market — the variations on 
this simple dish are almost 
infinite.

Even easier to prepare is a 
one pound package of fish 
broiled from frozen to ready- 
to-serve in only 15 to 17 min
utes. Place the low fat, high 
protein fillets about 7 inches 
below the broiler and baste 
often with lemon butter. . . 
no need to turn. Slice cross
wise into four servings and 
count about 100 calories for 
each. Usually one pound of 
fish will serve four, but when 
it’a barbecue time — better 
count on one-half pound per 
person.

Indoors or out, you71 find 
preparation fast and easy and 
the choice of cooking methods 
wide.

ze-

Pa’l 
na-

Vilniaus Aušros Vartus maldininkai dar ir šiandien juos lanko ir

Palaidotas Adomas Šidlauskas-Vilainis
Birželio 28 d. mirė A. Šidlaus

kas, sulaukęs 75 metų amžiaus. 
Gyvend Marquette Parke. Gimė 
Lietuvoje, Laukuvoje.

Buvo pašarvotas liepos 1 die
ną Lack koplyčioje, 2124 West 
69-oje gatvėje.

Su velioniu atsisveikinimas 
vyko liepos 1 d. vakarą. Atsi
sveikinimui vadovavo Lietuvos 
Dukterų Draugijos pirmininkė 
E. K’clienė. Prieš lai susirinkęs 

-jū’’elis sukalbėjo rąžančių.
Pirmas atsisveikino Br. Kvik

lys; Esą, “kai aš buvau Lietuvos 
Policijos žurnalo redaktorius, 

i.ai A. Šidlauskas buvo bendra
darbis”. Nusakė jo varganą, 
skurdų, bet spaudai visuomet 
.veržlų gyvenimą. Jis išleido Lie-

grojo mužikas A. Kalvaitis.
Į kapines palydėjo kunigas J. 

Juozsvičius. Lydėjo 8 mašinos. 
Po maldų kapinėse sugiedojom 
l'autos himną.

Ant karsto E. Kielknė ir Ap. 
Bagdonas užpylė Laukuvos 
mės.

Pirui. E. Kielienė visiems 
dėkojo ir kvietė j Dukterų 
mėlius kuklioms vaišėms.

Prie vaisių stalo kun. J. Juo'-' 
zevk'ius sukalbėjo maldą.

1:30 vai. popiet, padėkoję, | 
.kirstėmės į namus.

Klausiau, kiek Dukterų drau
gija palaidojusi. “Iš viso per 30 
asmenų; šįmet jau antras”, at
sakė.

Lietuvos Dukterys dirba ne
įkainojamą darbą. Prisiminkime 
ir testamentuose skirkime nors 
kuklią auką. Spauda praneša, 
kad bemaž kasmet rusams ten
ka mūsų tėvynainių apie septy
ni milijonai dolerių. Padėkime 
tiems, kurie savo gyvenimo 
saulėlydyje savo palikimų nesu
tvarko'. Yra nemažai asmenų, 
kurie landžioja pas senelius, li
gonius ir juos apgaudinėja. Tu
rėtų įvairios organizacijos (duk
terys, pensininkai, namų savi
ninkai ir kt.) dirbti artimame 
kontakte ir apsaugoti palikimus, j

Klebonas Lietuvos Dukterų 
draugijai auką grąžino — lai- 

, dojo veltui.
I V. Šimkus man sakė, kad apie \ 

A. Šidlauską-Vilainį “Neprikišu- į 
soma Lietuva” duos išsamią j d 
gyvenimo apybraižą. Verta apie 
jį kaip įdomią asmenybę ir reto 
kūrybingumo žmogų, kiek pla- 

i čiau parašyti.
Adomai, tu gyvendamas rū- 

1 syse, sukūrei daug vertingų 
BALFo j knygų. Tebūna tau lengva ši 

T- svetinga žemė.
K. Paulius

tavos paveikslų albumą, redaga
vo laikraštį “Lietuves Bangos”, 
buvo uolus spaudos bendradar
bis. Jo įsteigta' leidykla “Nemu- 
nas$? išleido 32 knvgas.

Antras atsisveikino F ' ’ ~ 
5-ojo skyriaus pirmininkas J. 
Mackevičius.;

Trečias kalbėtojas buvo jo ar
timas spaudos bendradarbis 
mok. Ap. Bagdonas. "

Ketvirtas ir paskutinis — J. 
Balčiūnas. Jį atsisveikino kaip 
'‘Laisvos Lietuvos” steigėjas ir 
p. Šimkaus varųjį.

Įdomu buvo klausytis apie A. 
Vilainį, kaip jis didžiausiame 
varge, beisinontuose. gyvenda
mas, rūpinosi spauda. Jis dirbo 
artimame kontakte, su buvusiu 
'‘Pavasario” ir “Sandaros” bend
radarbiu p. Vaideliu. Jie rinko 
spaudą.

SUNKU SUVALDYTI 
BRITŲ JAUNIMĄ

LONDONAS, Anglija. — Pas
kutinėmis dienomis policijai da
rosi vis sunkiau suvaldyti britų 
jaunimą. Policija apramino jau
nuolius Liverpulyje, bet trečia
dienį jaunuolių grupės pradėjo 
pulti britų policijos centrus. To
kie užpuolimai pradėti Londone 
ir Manchesteryje. Prie juodžių 
ir geltonodžių jaunimo, šian
dien prisijungė baltaodžiai.

KELIONĖ Į MIAMI

Pusbernis įlipo į lėktuvą ir 
atstatęs į pilotą revolverį sako: 
“Nugabenk mane į Miami”. 
Pilotas šaltai jam atsako: “Aš 
skrendu į Miami, tad revolveris 
čia nebereikalingas”. Pusbernis 
pasiaiškino; “Jau tris kartus 
bandau pasiekti Miami ir kiek
vieną kartą atsiduri u Kuboje. 
Šį kartą aš tikrai noriu patekti 
į Miami”!

GERIAUSIAS LAIKAS

—Kada geriausias laikas vai
sius sk nti? -

— Kada še'min in ko nėra so- 
; de, o šuo pririštas.

NEGERK PRIE VALGIO

— Gydytojas tau uždraudė 
gerti vyną prie valgio.

— Gerai, kad priminei, žmo- 
; nele. Nuimk valgį nuo stalo.

know Your heart

.Combine chicken broth and 
cream of shrimp soup in 5 qt. 
Dutch Oven or large camp 
cook-kettle. Bring to boil, then 
reduce heat and add frozen 
fish, sliced onion, salt and 
savory. Cook, covered, over 
low heat until fish defrosts 
(approx. 4-6 minutes). Sepa
rate fillets with a fork and 
break into large pieces. Add 
remaining vegetables, cover 
and cook another 6 to 8 min
utes or until com is tender. 
To serve, remove vegetables 
from broth with slotted spoon 
and ladle broth into individual 
cups. Or serve fish, vegetables 
and soup together in large 
soup bowls. Makes 8 servings.

.■Haag

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENT AUSTA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tri. ,27-1741 —1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Teief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
>.4 AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:

ChicAgoa

LiMuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijai

AM6ULANSO 
PATARNAVIMAI

TURIMI
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE.

P. J. RIDIKAS
1354 bo. HAUSTED STREET TeL lArd* 7-1811 |

BUTKUS - VASAHIS į
1446 bo. 50th Avė., Cicero, fll. TeL: OLympic 2-1003
— —. ■ — ■ „ . .

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LirUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69tb STREET REpublic 7-121J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hill*, HL 874-4411

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LTTUANICA AVĖ.- TeL: YArd> 7-3401

5 — Naujienos, Chicago, Ill., Saturday-Monday, July 11-13, 1081
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Praeitų metų Lietuvių Diena Marquette Parke

ŠEŠTADIENI VISI LIETUVIAI 
Į MARQUETTE PARKA

Chicagos miesto taryba priėmė šia

REZOLIUCIJĄ

Chicagos burmistre ir Chirugi $ miesto štabas, susirinkęs 
1981 m. g gūžės 29 d. savo posėdžiui, nubalsavo ir patvirtino, 
kad š.m. liepos mėn. 11 ir 12 dienos yra sk riarnefs pagerbti 
virš 125,(KX) lietuvių, Amerikos piliečių, jų kultūrą bei papro
čius ir toje rezoliucijoje tos dvi dienos pavadintos °LIETU- 
VIŲ DIENOMIS CIIICAGOJE’ ir kad jie visi jungiasi kartu 
su miesto gyventojais, pag rbdami lietuvius gyventojus Chi
cago j e.

Ta proga liepos 11 dieną, tarp Artesian ir Washtenaw 
gatvių, Lithuanian Plaza Court (96-oje gatvėje) nuo 11 vai. 
ryto iki 11 vai. vakaro įvyks EESTIV.XL1S. šiam projektui 
atsakingai eis pareigas komiteto koordinatoriai, tai sen. Frank 
D. Savickas, kun. Antanas Zakarauskas, aid. Frank Brady, 
Zigmas Mikužis, Aldona Palukaiti nė ir daugelis kitų garbin- 
gų-darbščių apylinkės vadovų.

West Side Times rašo apiĄ ( 
Amerikos lietuvio Vytauto Skuq ! 
džio likimą Rusijos kalėjimuose, 
V. Skaudis gimęs Aušros Vartų 
parapijoje. Tos parapijos klebo-l / 
nas kun. Jonas Savukynas darei 
plataus masto žygius išlaisvinti] 
V. Skuodį. Jis kalbės invokaci-; 
ją Pavergtų tautų dienos minė-į 
j i me Daley plazcre.

— Toronto Maironio mokyk; 
les abiturientai’ gavę mokyklom 
baigimo pažymėjimus: M. BalaiJ 
šytė, R. Kaknevičiūtė, VB Stirby- 
tė, J. Jurcevičiūtė. K. Sagevičiū- 
tė, D. Stadytė D. Dirmantaitė. A 
Dunderas, A. Stanulis, R. Mar-j 
cinkevičius, R._ Prakapas, M. Šal 
tmiraitė L. Ažubalis, J. Namikasj 
J. Geležiūnas, E. Macijauskas, i

PERSONAL 
Asmsnv Ieško

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir Įdomūs dalykai

; S Ar žinai, kad:
, 1) Žemės riešutai yra ne rie
šutų, bet žirnių padermės;
% 2) Ne visi gyvuliai miegoda
mi guli. Arklys geriau pailsi ir 
4išmiega stovėdamas. Jo kojos ir 
kiti sąnariai, išlaiką kūną, au
tomatiškai tampa nepajudinami. 
Panašiai gali miegoti 
.zebrai ir antilopės.

3) Dauguma yra 
kad buliai nekenčia

drambliai.

įsitikinusi.
raudonos

24 nr. Saldu-Rūgštu skirsnelyje 
Nijolė Bagdžiūnienė duoda šo
koladinių ledų gaminimo būdą:

1 litras pieno,
100 g šokolado’,
5 kiaušiniu tryniai,
/3 stiklinės cukraus,
1 šaukštas vanilijos.
Į verdanti pieną sudėti vani

lijos lazdelę, ištirpytą šokola
dą, kakavą ir pavirinti 5 minu
tes. Trynius su cukrumi ištrinti,

spalvos ir ją be atodairos puola. I užplikyti pienu su šokoladu ir pa
Tikrumoje jie visai neatskiria 
spalvų. Jam nepatinka judesiai 
mankštos, kurią tereodorai -ir ma 
tadorai jį erzina.

4) Kengūros negeria vandens. 
Jos yra patenkintos drėgme, gan 
narna iš ėdarųų žalių augalų. 
Taip pat vandens negeria įvai
rūs driežlai.

5) Kiškio akys yra ne kaktoje, 
bet galvos šonuose. Jis gali jas 
nukreipti ir matyti, kas darosi 
už jo nugaros. Panašiai gali ma
tyti antilopės ir stirnos bei dar 
kai kurie gyvuliai.

; g Nepriklausomos Lietuvos

kaitinti kol sulirštės. Atšaldyti. 
Po to visą masę gerai išsukti su 
maišytuvu. Vėl viską gerai at-

vynuogių auginimą. Senasis Ply
ni jus, garsusis poligrafas, gimęs 
25 metais po Kristaus, savo Na
tūralioje Istorijoje jau kalba 
apie vynuogių naudingumą svei
katą

George Ebers (1837 m.) egip
tologas, gavęs iš vieno arabo sto
rą papyruso rutulį, kuri virtino 
į|į atradęs Tebase tarp vienos 
diumijos kojų. Papyuso rutulys 
Žuvo 21 metro ilgio, gerai išsi
laikęs ir turėjo 108 paragrafus. 
Ėbersas skaitydamas nepapras-. 
tai nustebo, nes rutulyje buvo 
surašyti medicinos terminai įvai 
riaušių vaistų, kurių tarpe buvo' 
išvardintos ir vynuogės ir nuro
dyta kokias ligas vynuogėmis ga 
Įima gydyti. Štai nekurios ligos

mų kasdien. Labai pataria vy
nuoges valgyti ligoniams, ser
gantiems . kepenų ir tulžies ligo
mis. Taip pat geri rezultatai gau
nasi prie reumatizmo ir atraičio 
ligų.” M. Miškinytė.

i *
• Gaunu gerą pensiją, esu svei! 
kas ir moku visus namų apyvoM 
kos darbus. Tiktai man daros:- 
labai nuobodu. Norėčiau gautiį 
šiltą kambarį. Už nuomą prižiū-į 
rėčiau visus namų darbus. Pra- ] 
šau rašyti tokiu adresu, 
si tarsime.

Box No. 254 
c/o Naujienos

. 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

tai

RENTING IN GENERAL
Nuomos

I

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

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

Skambinti 636-9633

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAI

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

Namai, Žam4 — Pardavlmct 
JttAL ESTAT1 FOR SALI

Žemi — P«rd«vlmvi 
B1A1 ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
K MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMĄ* 

• NOTAR1ATAS •. VERTIMAI.

3TSŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALU
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
4 i-

’3-čios ir_ Richmond 6 kamb. (3 mie- 
;ami), mūrinis, garažas, šildymas ga-QU- *1 - - — - —

| tu. 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 
nūrinis, modernus. Šildymas 'gazu. 
Geros nuomos.

12-ros ir Artesian 4 butų mūrinis. 
40,000 pajamų. Kaina $75,000.

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

Jarquette Parko apyl. liuksusinis 12 
mtų, pajamos virš $33,000. Savininko 
>askola rimtam pirkėjui.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

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

kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775

3 Hamiltono -lietuvių pensi-
ninku žurnalo Sietynas vasaros gydomos vynuogėmis: 
numeryje Aleksandra Vaisiūnie-
nė tarp kita taip rašo apie vyn- 'radimas, Amonia ;
uoges: 5 iystė, Ancrezia — stoka apetito,

“Vynuogių priskaitoma ikike-|^m^ — bronkų ir širdies trū- 
turių tūkstančių rūšių. Plačiau-1 kūmai, Diarrea — viduriavimas, 
yia randama šiaurės Amerikoje. Dispepsia — sunkus virškini- 
Argentinoje, Chilėje, Ispanijoje, Eccema — odos išbėrimas, 
Venezueloje ir kt. Pietų kraš- 
tuose vynuogių auginimas darj Escorbutas _ 
nėra pasiekęs aukšto lygio.

Vynuoges reikia priskaityti J 
prie pačių naudingųjų maisto 
produktų, tačiau dar svarbiau, 
kaip gydymo priemonė. Vynuo
gės nepaprastai turtingos vy
nuogių cukrumi, vitaminais ir 
mineralais.

Afonija — visiškas balso pra-
■ Mažakrau-

Yra spėjama, kad vynuogių ki 
limo vieta yra Kaukazas ir Juo
dosios jūros pakraščiai, iš kur 
vėliau persikėlė Į Europą ir ki
tus pasaulio kraštus. Jau nuo 
2341 m. Šv. Raštas kalba apie

Dermatozia — odos uždegimas, 

rūkumas vita
mino C, Vidurių užkietėjimas, 
Histerizmas — nervų sistemos 
sukrikimas, Nuolatinis noras šia 
pintis, Akmenų formavimasis, 
Oftlmia ----- Akies membranos
uždegimas, Menopausis — mo
ters kritiškas amžius, Kosulys. 

Norint, gydytis vynuogėmis ne 
pakanka suvalgyti kekę vynuo
gių. bet reikia valgyti daug, kas 
dien didinant kiekį. Leidžiama 
suvalgyti net iki kelių kilogra-

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700

— Anna Vėlienė-Schwager, į 
Brookfield, Ill., atrašė toki laiš
ką: “Mielieji. Kol dar matau, 
vis parašau Jums, sveikindama 
nuo vyriausios amžiumi skaity- ’ 
tojos. Lankiu Jums daug pasise- i 
kimo, kiek ..tik,galėdama priside-‘ 
du prie Jūsų darbų. Ir dabar ; 
siunčiu $30 pusmetinei ’ prenu- ’ 
meratai, o likutį skiriu Naujie- • 
nu palaikymui, kad tik jos eitų’’. * 
Dėkui už laišką ir $8 auką. •

—Julias Plausinaitis iš Brigh- ’ 
ton Parko vasaros metui išvy- : 
ko į Union Pier lietuviškas va
sarvietes. Dėkui už ta proga at- T & F SEWERAGE & PLUMB 
siųstą $5 auką. »ING. Rod any drain line for $2o

x * v 7 j rYK’ If not open, no, charge.— A. z,akys, Cleveland^ Ohio, ” ’ -
prie metinės prenumeratos pri- į 
dėjo $5 auką- Dėkui už ją ir už- 
ankstybą pratęsimą.

— Dėkui poniai K. žemgalis 
iš Čikagos šiaurės už ankstybą 
prenumeratos pratęsimą ir' už 
ta proga atsiųstą^ $5 * auką:

— P-lė Genovaitė Luber, Sa~ 
rasOta, Fla., atrašė tokį laišką: 
“Mano mamytė Anna Luberis 
sulaukė 97 ir pusės metų. Ji 
labai mėgo skaityti Naujienas, 
bet paskutiniuoju metu dėl glau 
komos nebeniato. Ji labai apgai
lestauja, kad ' turi panaikinti 
prenumeratą ir kad savo vieto- ' 
je negali rasti naujo skaitytojo” 
Dėkui už laišką ir už rūpestį

ŠIMAITIS REALTY.
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street

riwwt naujais skaitytojais.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiate keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
8727 S. Western Ave^ Chicago, ILL 60643

Telef. 312 238-^787
• Nemoki'JHKic užsakant lėktuvu, traukinių, lalnj kelk

nlq (cruises), viešbučiu ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
Bre kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kixštnit 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame tofor 
ULadjas visais kelionių reikalaus.

* Taupykite skriedami Chartered lėktuvais, tik settn rezervuou rietis 
S inksto — prieš 45-60 dienu.
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TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra yeuiaurih, didžiausia ir turtingiausia lietuvių tratemallnė ar- 

gxnkAClja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultūrinluj darbui, gelbsti tr kitiems, kurie tuoi 
darbus dirba.

SLA — išmokėte datigfau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerit 
tpdraudų savo nariam*.

SLA apdraucffia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na-
rlama patarnauja tik savišalpos pagrindu. .*

ŠV R A.ŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321, 
Oak I^wn, BL 60454

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas pdf 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000."

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
t Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančiam 

aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai. . -

KLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudoa sumą temoka tik S3.00 metami.

SLA — kuopų vyra visoje lietuvių kolonijose. Kreipkite 
1 itavo apylinkės SLA kuopų veikėjui jie Inmt 
mielai pagelbės 1 SLA jrirašytL

Gillt, kreipti, tr tfeatil j SLA Centru

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

M7 W. P.
T«L fili) UI-Uit

BUDGET 
SEWER AND 
PLUMBING•

ANY RODDING AND 
DRAINING — $30.

If not open — no charge,

CALL 656-8387

Tel. 436-7878

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETING15 CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avelius 

Tel. 776-8505

aavv nu , vu<u We instal
flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

MOBILE MECHANIC 
SPECIALIST 

Full Automobile Repair 
Parts a..d Labor Gna a^L<ed. 

Done vf 'i on 
24 Hour Prune 

272-5203

| > 2 butų mūrinis namas, naujas 
i togas ir porčiai. Modernūs ra- 
! liatoriai, gazo šildymas. Mar-

uette Parke. Sena kaina $52,000

i j 4 butų mūrinis, apie $9,000 
’.uomos. Atskiri gazo šildymai. 
! sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

!

i

j Statybai gražus sklypas 
.larquette Parke.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

Narjac .ar:e, t kam
barių, 4 miegami, 21/Į, vonios ir 
baigtas rūsys. 2 m aš. garažas. 
Arti bažnyčios, krautuvių ir .susi 
siekimo. Prieinama kaina.

Tel.: 434-1368 arba 436-4655
^WNBGHBORHOOoff

realty gpoup K’

We’ll help you make the right move.
BY OWNER, brick, full base
ment. ly2 car garage, side drive. 

n ’ Central air, plus added fan.
St. Bede Ą Ford City area. Near 
schools. Low 50’s.

585-2979

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

Telefonuoti 847-2637 
tiktai po 5:30 vai. pq>.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AK PARDUOTI, 

<jomoti ar apdrausti savo nuo- 
•avytę Chicagoje ar bet kur 
kinetikoje, prašome skambinti 
ir užeiti į mūsų įstaigą. 

Mes visuomet pasiruošę 
• jums patarnauti. 

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Ztrš 500-tai namų pasirinkimai.

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

world on fire
DENTURE WEARERS
, A major _ „

advancement
CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE

one application holds 
comfortably up to 4 days

Dengiame ir taisome yisę rū
siu stogus. Už darbą garan
tuojame iresam&apdrausii.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman'Avenue '■ 

Chicago, IL 60629
434-^65^5 ar. 73M717?;

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimaa Ir Taisymu 
2646 W«st S<Hh Str»»t 
Tol. REpublk 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

■ _______________________/

JL I IK I U J

Netrry FvMic
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. T«l. 254-7454 
Taip pit daromi vertimai, slmir.lv 
lškvi»tim»l, pildomi ] 

tymai ir kHoki
bši pri- j 
cik

™ m r—T

| HOMEOWNEftS^POUCV
K Xi petit, A^enf 

W. 95th St 
Everg. Perk, 111. 
40642, - 42<-U54

Slate Farm Ftre aad C^Swalty Company

—————"ii 
ADVOKATŲ DRAUGIJA

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

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 rak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toc 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

AdvoRAtaj
\ GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo vaUndoc duo 9 nL ryt»
Ud 6 vaL vat SeAtadlenj nuo

9 vaL ryto iki 12 vaL <L 
Ir pasai suritarima.

Tv£ 776-5162 arba 776-5161
264S West 63rd Street

CMoųro, m. J062I

6 — Naujienos, Chicago, Ill., Saturday-Monday, July 11-13, 1981

slmir.lv



