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LENKAI RUOŠĖSI DIDELIEMS STREIKAMS, BET VYRIAU
SYBEI PAVYKO SUSITARTI SU SOLIDARUMO UNIJA

VARŠUVA. — Lenkijos darbi-: 
ninkai Lodzėje, Katoyičiuose, 
Kutnoj. ir kitose vietose ruošėsi 
dideliems streikams, kad būtų 
atstatytas visiems krašto gyven
tojams mėsos davinys. Paskuti
niu metu nutarta visoje Lenkijo
je sumažinti mėsos, riebalų ir 
kitus maisto davinius. Lenkai 
prisiminė, kad mėsos jie ir šiaip 
mažai gaudavo, o dabar ir tą ne
didelį gabaliuką. sumažinti jie 
nenorėjo. Kutnoj jau buvo pra
dėtas streikas dėl mėsos suma
žinimo. Protestai ir streikai bu
vo ruošiami kitudse miestuose.

. Bei Lenkijos vyriausybės at
stovai visą pirmadienį tarėsi dėl 
sunkios maisto padėties. Konfe- 
rencijantai nutarė sumažinti 
mėsds davinį 20% liepos ir rug
pjūčio mėnesiais; o nuo rugsėjo 
mėnesio' nutarė ir vėl. duoti .tą 
patį dag inį, kokį dabar gauna.

- ■ Unijų vadai pritarė -
- -ig valdžios planui

S Visus nustebino Solidarumo 
unijos .vadaii, .sutikę,.-sumažinti 
mėsos davinį net 20%l,Jie patys 
pirmieji paskelbė visam kraštui, 
kad visi privalo sūhkti su ma
žesniu mėsos daviniu, 7 neprotes
tuoti ir nęskę&ti jokių streikų.

Solidarumų , linijos A^^stoyai, 
besitardami šų. yyri.ą^j^ės.įta
riais,- patyrė krašteį^ncias^mė
sos atsargas. Jie.žino, kad-nie
kas, nėt; ir labaVnorėdamasj’ ne- 
galės- duoti, daugiau, mėsos, nes 
dabartiniu ■ metu mėsos" krašte 
nėra. J 
kad tiktai nuo- rugsėjo pradžios 
gaus tiek-.mėsos, kiek gaudavo 
iki šio meto. VėHau, jei bus jos 
daugiau, tai davinys galėj^būti 
padidintas. ■

Unijom atstovai, pranešė, kad 
komunistai negus jokių privile
gijų. Jiems bus sumažintas mė
sos davinys, kaip ir visiems 
krašto gyventojams.

DEMOKRATAI KRITIKUOJA 
PREZIDENTĄ REAGANĄ

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas pirmadienį 
pasakė įdomią kalbą visiems 
krašto gyventeijams. Jis užtikri
no, kad socialinės apdraudos su
mos niekam nebus sumažintos. 
Tuo reikalu skystantieji gandai 
neturi pagrindo.

Prezidentas taip pat bandė įti
kinti klausytojus, kad jo siūlo
mas planas valstybės mokes 
čiams sumažinti bus labai nau
dingas $20,000; ar pan. į metus 
uždirbantiems krašto gyvento
jams. Jis .ragino' klausytojus 
kreiptis į savo-senatorius ir at
stovus, prašant, kad jie šią sa
vaitę -balsuotų už Reagano pa
ruoštą- planą valstybės mokes
čiams sumažinti. "

Atstovų Rūmų pirmininkas T. 
O’Neill pareiškė, kad 'preziden
tas yra.labai geras pardavėjas. 
Jis beveik įtikino klausytojus, 
kad jo planas mokesčiams ma
žinti yra naudingas ir neturtin
giems. O’Neill parėišė, kad pr.e^ 
zidentoipląnas naudingaj.,50,000 
dol: ip Įdąūgiąiu. uždirb^^FĮį^ 
Panarai' gaIy^Į%
mitetm pirmininkas;Pan Rosf eifc ’ 
kovski.;

t?-
kovski

^ūpSW^Uva"rą rs . 
r ■_ 'MIEW^E^E T’ .: 
MILWAUKEE, Witį- Seniau

sią. -alaus ųaryklą Nfflwaukeje 
Unijos atstovai pranešė, Schlitz Brewing Co. nupirko G.

Heilemari’alaus bendrovė, gami
nanti; populiarų Old Style alų. 
Sutarimą^ pirkti - parduoti už 
$494.1 mil. turi patvirtinti bend
rovių; direktoriai ir akcininkai. 
Manoma, kad pardavimas bus 
užbaigtas spalio 15 d.

KARALAITIS CHARLES 
VEDA ŠIANDIEN

‘— Į BALFo pikniką atvyko 
apie 800 žmonių, o vadovybė 
paruošė užkandą tiktai 450.

KALENDORĖLIS

Liepos 29: Morta, Beatričė, 
Smilga, Peteliškė, Mantvydas.

Saulė teka 5:40, leidžiasi 8:12.
Oras debesuotas, lis.

LONDONAS, Anglija. — Bri
tų karalaitis Charles pirmadienį 
apžiūrėjo katedrą, kad galėtų 
tinkamiau- orientuotis trečiadienį 
vyksiančiose jo vestuvėse su pa
nele Diana Spencer.

Pirmadienio vakarą karalienė 
Elzbieta suruošė šaunų balių su- 
važiavusienjs.- svečiams. Pasiro
do, kad į vestuves atvyko daug 
kviestų svečių, bet jie neturėjo 
progos susipažinti ir pasirodyti.

Princo Charles ir Dianos 
Spencer vestuvės įvyks trečia
dienį.

Pavergtų Tautų Savaitės iškilmių metu^Kongreso atstb'vas Frank Annunzio kalba čika- 
giečiams-apie šios dienos reikšmę Amerikai ir visoms rusų pavergtoms tautoms. Atsto
vas Annunzio ragino visus amerikiečius^ pa dėti pavergtoms tautoms vesti, kovą prieš 
okupantą. (Martyno Nagio’ nuotrauka)

GENERAL MOTORS PER ANTRA

DAUGIAUSIA PELNO ATSIRADO DĖL IŠLAIDĮ 
SUMAŽINIMO IR DĖL TAUPUMO

lėk-

Karalaitis Charles yra pasi
ruošęs šids dienos vestu
vėms. Tuo tarpu būsima jo 

žmona jaučiasi nervuota. -

DETROITAS (AP).—-Pirma- $40 bilijonų Įvairiems pagęrini- 
dienį General Motors bendrovė 
išleido)pranešimą apie finansinį 

-šfovį.- Tarne rašoma, kad per 
Antrąjį šių metų ketvirtį painė 
$514.6 mil., arba $1.72 kiekvie
nai akcijai. Pagerėjimas yra di
delis, ypač žinant, kad praeitais 
metais tuo pat laiku turėta i 
$411.9 mil. nuostolio. Pirmasis 
šių melų pusmetis atnešė Gen
eral Motors bendrovei $704.9 mi
lijonų painei, gi prieš metus per 
tą laiką turėta $257.2 mil. nuos
tolio. Per 1980 metus bendrovė 
turėjo $762.5 mil. nuostolio.

General Motors direktorių ta
rybos pirmininkas Roger Smith 
ir bendrovės pirmininkas F. 
James McDonald bendrame pa
reiškime rašo, kad visa tai at
siekta darant pastangas pakelti 
pelningumą, nežiūrint infliacijos 
ir darbo jėgos bei medžiagos pa
brangimo.

GM Amerikoje sumažino apie 
12,000 darbininkų ir tarnautojų, 
nubraukė vyresniems tarnauto
jams premijas, patdbulino dau
gelį operacijų. Pasaulyje ir 
Amerikoje sumažinta apie 115 
tuksi, darbininkų ir tartižiitojų. 
Visa tai sudarė bendrpvei pelną, 

I nes šiemet parduota autbrnobi- 
I lių apie 4.9 nuoš. mažiau, negu 
Į praeitais metais tuo pat laiku. 
Per pirmuosius šių metų 6 mė
nesius parduota apie du milijo
nai mašinų, gi praeitais metais 
apie 160,000 daugiau. Tačiau šie
met gauta $33.7 bil., gi pernai — 
29.5 bil. dolerių. *

Praeitą savaitę savo pelnus 
bei nuostolius paskelbė visos 
automobilių gamybos bendrovės. 
Ford Motor Co. turėjef $60 mi
lijonų pelno, Chrysler korpora
cija turėjo $11.6 mil. pelno, gi 
American Motors paskutinį šių 
metų ketvirtį turėjd $19.9 mil. 
nuostolio. : ____

Sm i th. ir' McDonal d pareiškė, 
kad General Motors^orporacija 
iki 1984 m. numato išleisti apie

mams.

MEKSIKOJ UŽMUŠTI 
36 KELEIVIAI

CHIHUAHUA, Meksika. 
Keleivinis Meksikos" ODC-9
tuvas, vežęs. 61 keleivį ir įgulą, 
besileisdamas Chihuahua aero- 

i dro’me, užsiliepsnojo ir sudegė. 
j Nelaimės metu žuvo, 36 žmonės, 
j o kiti sunkiai sužeisti. Tuo 
1 pu neišaiškinta sprausminią’Jėk-- 
Lluvo nelaimės..; priežastis;;"’ bet 

Pra-! manoma, kad kapitonas,, artėda-

PADĖS TAISYTI LIETU
VOS AMBASADĄ

DETROITAS, Midi. — .
eitą sekmadienį į Detroitą buvo i mas prie aerodromo, netiksliai, 
atvykę ALTo atstovai Juozas • apskaičiavo nuotolį. Galėjo' tiks- 
Skorubskas, Jonas Valaitis ir G. liai neveikti instrumentai. . Ne- 
Lazauskas pasitarti su Vytautu laimės priežastys .atidžiai tiria- 
Kutkum apie reikalą pataisyti mos.
remonto reikalingą Lietuvos res-

PROTESTAS PRIEŠ MULOS A. RAJAI 
“IŠRINKIMĄ” KRAŠTO PREZIDENTU

SPROGIMAS UŽMUŠĖ DEVYNIS ŽMONES, LAVONŲ 
DALYS NUNEŠTOS PUSĖS MYLIŲ ATSTUMON 

r 'TEHERANAS, Iranas. — Pir
madienio naktį Teherano centre, 
visai prie didžiojo teatro vartų, 
sprogo tokia galinga bomba, kad 
)i kelis kartus nupurtė visą 
sostinę. Sprogimo metu užmušti 
levyni žmonės. Sprogimas buvo 
oks didelis, kad užmuštųjų 
įmonių dalis nunešė pusės.^ny- 
ios tolumon, o langus išmušė 
abai plačiame diametre.

Vyriausybė neturi jokių įrody
mų, bet spėlioja, kad tai buvęs 
vairiųjų elementų darbas. Jie 
’alinga bomba protestavo prieš 
M. Ali Rajai “išrinkimą” krašto 
prezidentu. Krašto prezidentu 
juvo išrinktas Bani Sadr, bet jis, 
jarlamento spaudžiamas, dingo 
š sostinės birželio 10 dieną, kai 
pastebėjo, kad Islamo respubli
konai partizanai pradėjo gaudyti 
r šaudyti jo' šalininkus. Bani 
>adr reikalavo sudaryti visų 
krašto piliečių sąrašą ir leisti

MAŽĖJA NARKOTIKŲ 
NAUDOJIMAS AMERIKOJE

WASHIXGTONAS (AP). - 
JAV Narkotikų Instituto direk 
torius dr. William Pollin pirma 
dienį liudijo Senate! alkoholio ii 
narkotikų vartojimo subkomite- 
tui, kad Amerikos jaunimą, 
daugiausia pasaulyje sunaudoję 

j narkotikų, bet vartojimas dra 
Į matiškai sumažėjo ir dar mažė 
į ja. Marijuanos rūkymas praeitai 
* metais sumažėjo tarą) aukšt. ino 
jkyklų senjorų 1.9%. Dabar ma 
i rijuaną naudoja apie 21 % senjc 
j rų, gi 1975 m. ją rūkė iki 72J 
Cigaretes rūkė 21%, bet 197*. 
metais rūkančiu sumažėjo 49? 
Iš 16 % narkotikų vartojimas su 
mažėjo iki 14%. Nustatyta, kai 
labiausiai sumažėjo šių narkoti 
kų naudojimas:

* Gyvuliams nervų raminto 
jas PCP, žinomas Angelų dulkit 
-Vardu,visiškai sumažėjo ir be 
veik nevarioj amas;
’ • Taip pat žymiai sumažėj. 
kokaino vartojimas, nes varle 
tojai gydomi ligoninėse;

* 1980 m. buvo 2% padidėję 
•lęaį kurių narkotikų naudojimas 
jbe't'-šieijfet vėl sumažėjo.

Chicago?' policija ir federal 
niai. garėigūnai sekmadienį Ai 
sip poęmiestyje sulaikė tris ą.\ 

.mępįič.SĮi' $160,000 vertės’ kc 
kaino, i’-y ■' ■

liais valstybės klausimais^ ’kad 
eisingai būtų išrenkamas parla- 
nentas. Mula Chomeini patarė 
irezidentui tokiais reikalais ne- 
irūpinti, bet toliau tęsti valsty
bės administracijos darbą. Bani 
>adr paklausė Chomefnio ir 
>ralaimėjo prezidentūrą, nes 
.ienos tikėjimo srovės -mulos 
>agrobė valstybės valdymą' sa- 
:o kontrolėm

• Iš Kalifornijos antropolc 
Sprausminis lėktuvas iš Mon-fSUP'S'muziejaus išvogė pusantr, 

i vertės ekspom.

- <

publikos ambasadą Washingto- jerrey skrido Į Tijuana miestelį, milijono-dolcrių
ne, — pranešė Naujienų kores-.Į lėktuvas turėjo nusileisti: 1Ų- Labai vėlai apsižiūrėjo’.
pondentrs Saulius šimoliūnas.

Kutkus ir Amerikos lietuviams 
plačiau nežinomi du jo patarėjai 
norėtų suteikti laikiną paramą 
ambasados rūmams, o ALTo 
žmonės norėtų sudaryti didesnį 
įvairių 'organizacijų nuolatinį 
komitetą, kuris visą laiką rūpin
tųsi ambasados pataisymu. Ke
turias valandas suėjusieji aptarė 
įvairias galimybes, bet su Kut-Į 
kum nesusitarė. Jis ndri greito, 
laikino remonto, o ALTp žmo
nės, norpsuorganizuoti nusialinę 
paramą, šį klausimą šiomis die
nomis aiškinsis ir aptars. •.

VIS LABIAU SIEKIA ĮSIGYTI 
ATOMINIŲ GINKLŲ

Diplomatinėmis žiniomis, Li
bija sustiprino pastangas įsigyti 
atominių ginklų. Lėšų ji turinti 
pakankamai, nes vien iš JAV ji 
gavo už savo naftą 9 bil. dolerių 
vienerių metų laikotarpyje. Oha- 
dafi padidino lėšas Pakistani!!, 
kurio mokslininkai dirba bran
duolinių tyrimų laboratorijose. 
Libija ragina Pakistaną pasku
bėti, pagaminti “arabų bdrnbą”.

Libija žada ne tik pinigų, bet 
ir urano, kurio klodai rasti pie
tinėse Libijos dykumose. Libija 
siunčia studentus į užsienio uni
versitetus studijuoti branduoli
nės technologijos. Vien Ameri
koje branduolinę fiziją studijuo
ja apie 300 libiečių.

Chihuahua aerodrome.
Vietos gyventojai, sekę lėktu

vo nusileidimą, mano, kad stip
rus vėjas galėjo nustumti lėktu- 

i šoną nusileidimo metu.

— Irane mažai kas kalba api 
karą qu Iraku. Jis pralaimėtas

va

NESKUBA SIŲSTI LĖK
TUVŲ IZRAELIN

•»->—ev^ats Cho'msini nebekalbi 
apie karą prieš Iraką, bet apn 
Teherane sprogstančias 
gas bombas.

WASHINGTON, D.C. — Vals
tybės departamento’ pareigūnas ? 

j Dean Fisher pareiškė, kad tiktai j 
už pores savaičių bus nutarta 
ar siųsti Izraeliui F-16 lėktuvus, ! 
ir jeigu siųsti — tai kada.

Diplomatas Philip Habib yra 
i įsitikinęs, kad penktadienį pra- 
Į dėtos paliaubos turi ilgiau tęstis 
ir sudaryti nuotaikas Libano 
taikai Karo veiksmai tarp Izrae
lio ir palestiniečių nieko nepadės.

Iš Libano ateinančios žinios 
sako, kad ir užkietėję palestinie 
čiai pareiškė, kad ir jie sustab
dys užpueflimus, jeigu izraelitai 
taip pat sustabdys karo veiks
mus visame Libane. Izraelitai 
turėjo tokį pažadą duoti, tai da
bar ilgesnį laiką Libane galės 
būti paliaubos.

— Sakomą, kad rojus buvo 
prie Tigro ir Eufrato upių san
takos. Dabar tas vietas saugo 
Irako kariai,, kurias retkarčiais 
apšaudo Irano artilerija.

Solidarumo unijos pirmininkas, 
paguldytas ligoninėn. Gydytojai 
įsakė jam pailsėti, kol nuodug- 

Walenaa, Lenkijos' niai bus patikrinu jo sveikata.

galiu

— Antradienį aukso 
kainavo $406.

uncij

Marga 
ret Thatcher pasiūlė naują planr 
nedarbui sumažinti.

— Anglijos premjerė

Prezidentas R. Reaganas pa
sakė kalbą apie valstybės 
mokesčiu mažinimą ir su

kėlė labai didelę kontro
versiją: r 4

Kelioms dienoms prieš prezi
dento “rinkimus”, gatvėje buvo 
'' užeisiąs parlamento narys H. 
^ayed Bahonar. Jis vis dėlto 
candidatavo prezidento parei
goms, bet gavo labai mažai bai
rn Dabar skelbiama, kad jis, 
>asveikęs, bus pakviestas prem
jero pareigoms. Iki šio meto? 
premjero,pareigas ėjo Ali Rajai. 
)abar oficialiai paskelbta, kad 
^ajai išrinktas prezidento parei
goms. Manoma, kad per savaitę 
nis oficialiai suskaičiuoti prezi- 
lento rinkimų rezultatai ir pats 
lajai bus paruoštas prezidento 
pareigoms. Kai Rajai bus pri- 
aikdintas prezidento pareigoms, 
ada parlamento narys Bahonar 

bus pasiūlytas ir prisaikdintas 
oremjero pareigoms.

Prez. Bani Sadr Kurdistane 
pareiškė, kad jis esąs krašto pre
zidentas. Jis buvęs išrinktas di
dele gyventojų dauguma. Viena 
islamo tikėjimo sekta pagrobė 
krašto valdymą ir neleidžia jam 
-iti prezidento pareigų. Bani 
Sadr pareiškė, kad jis grįšiąs į 
prez identūrą ir sugrąžinsiąs 
va/ka visame krašte.
Tuo tarpu tikybinė mulos 

Chomeini sekta valdo kraštą, 
siaurindama didelės daugumos 
gyventojų teises. Visiems aišku, 
kad bombos sprogimas buvo 
protestas prieš netvarkingus 
naujo prezidento “rinkimus”.

— Prezidentas Beaganas pra
šė gyventojus daryti spaudimą 
į savo Kongreso atstovus, kad 
balsuotu už jo pasiūlytą mokes
čių mažinimo planą, tuo tarpu 
Atstovų Rūmų pirmininkas T. 
ON rili patarė apsigalvoti ir pa
tarti balsuoti už demokratų pa-



Dėsto RIMAS NERIMAVICIUS

MEMUARŲ LITERATŪRA

Poezijos Dienų proga 
Nesijuok, skaitytojau, 
Jei aš tuojau
Pasiūlysiu tau idėją gerą: 
Rašyki memuarus!
Pradėk nuo šulinio svirties, 
Sustoki prie pirties,
Aprašyk jos garą 
Ir dvokiančią kamarą. 
Gali ir kitaip pradėti.
Rašyk, — turėjau vieną tėtį 
Ir apysenę bobulę,
Kuri liktarnų daug sukūlė, 
Kai ėjo ji į tvartą
Paršus ir kiaules šerti.
Rašyk kaip valgei košę, 
Kaip lupai beržo tošę, 
Kaip triūbijai dūdelę,

! Vaikydamas avelę.
Parašyk kaip lakštingala suokė, 

I Ir kokiu kvapu dvokė 
j Tavo nušiurę autai, 
Į Tik per Kalėdas plauti.
! Taip pat paskirk daug vietos, 
1 Gimines palietęs.
Pakartok bent dešimt kartų, 
kad nebebuvai benkartu, 
Kad esi gimęs pagal šventą 
Ir leistą sakramentą. 
Nesunkus tau bus menas. 
Surasti nuotrauką seną 
Ir būtinai, priede,

Pasikalbėjimas 
Maikio 
suTėvu^m

IR DAILININKAS
dailininkas Maks 

tapė tūlo medicinos 
portretą. Profeso-

MEDIKAS
Vokiečių 

Lieberman 
profesorius
rhis jam pareiškė, kad dėl lai
ko stokos tegalėsiąs pozuoti tik 
du kartu. Dailininkas stengėsi 
jį Įtikinti, kad dviejų kartų nie
ku būdu nepakanka.

— Man, pavyzdžiui, nustatyti 
diagnozę pakanka pacientą ap
žiūrėti vieną kartą, — pasakė 
profesorius.

— Taip, — atsiliepė dailinin
kas,— bet jei tamsta suklysti, tai 
graborius tamstos klaidos neka
bina ant sienos,, o mano klaidos 
įrėmuotos kabinamės ant sienos. 

» * ♦ - ;
PINIGAS

i

i

t

— Ką tik baigiau rąžyti Mak-
betą.

— Bet, ponas Smith, juk Mak
beto autorium yra Šekspyras.

_ Na, ir koks nesvietiškas 
sutapimas. Tą pat man pasakė, 
kai baigiau rašyti Hamletą.* * *

Mokinys: Kodėl jūs turite 
tris poras akinių?

Profesorius: Vieną porą nau
doju žiūrėti arti, kitą žiūrėti į 
tolį.

Mokinys: O trečią?
Profesorius: Trečią porą užsi

dedu suieškoti pirmų dviejų.* * *
Kaip varlė ant žvyro Vargsta 

be vandens, Taip našlė be vyro 
Ilgai negyvens. _

* * *
— Ponas Graužini, iš gilumos 

širdies jums sakau, kad be jū
sų dukters aš negalėsiu gyventi.

— Pilnai tikiu; uždirbdami 
penkioliką dolerių į savaitę ki
taip ir negalit kalbėti.

♦ ♦ »

SUTAPIMAS

IŠSIPILDĖ SALIAMONO ŽODŽIAI
Gyveno prie Zapyškio tarnai- kė cigaretę ir taip prašneko: Savo barzduotą dėdę. 

“Fe, durnei, jus! A tai da jūs Užimk kiek nori lapų, 
mislijat ka bus laisva Lietuva? Bet dėk nuotraukų kapą, 
O je i bus, tai kas te į ją grįš? į Visuomenės veikėjų, 
Ni te fridžidėrių, ni te karpetų.” Daktarų, teisėjų,

Ir išsipildė seno žydo žodžiai: tų, su kuriais turėjai progą
“Žemė dreba, kada tarnaitė tam Laižyt užtraugtą brogą. 
pa ponia.”

i 
- i

Pas psichiatrą pacientas pa
sakoja:

Malonus vištai smėlis, 
Kiaulei — purve vartytis. 
Jaunai mergytei — gėlės, 

• Senei — plaukai dažyti.

tė. Dirbo ką ir visos tarnaitės 
dirba: milžo karves, šėrė kriu- 
kriu ir t. t. Bet atsitiko taip, kad 
ji a vyko į Montrealį ir lia ište
kėjo. Ir ne už bile kokio, bet už 
dideliai mokyto vyro.

Po šliubo ji atsisėdo į foteli, 
užsidėjo koją ant kojos, užsirū-

Prisimink piemenę Vandą, 
Su kuria tu ganei bandą. 
Rašyk, kiek buvo karvių 
Ir kokia mėšlo smarvė.

• Nežiūrint medicinos pajė- Pabaigoj aprašyk blusas, 
gumo palaikyti žmonių sveikatą, įkyrias muses, 
JAV gyventojų amžius trumpė- Juodus tarakonus; 
ja. Per 12 metų gyvenimo vi- Ir prirūgusius uzbonus. 
durkis žymiai nukrito. Metropo- Visi sakys, kodėl tavo memuarų 
litan apdraudos bendrovė nuro- Stilius nepaprastai geras,

1do. kad naujagimis galės gyven
ti iki 70.1 metus 1980 m., paly
ginant su 1979 m. 70.2 metų vi
durkiu. Mergaitės gali tikėtis 
gyventi 77.5 m. 1980 m. palygi
nant su 1979 m. 77. 9 metus.

• Dievas davė dantis, duos ir 
duonos. (Aukštaičių priežodis).

• Irano šachas buvo negeras, 
be jo — dar blogiau.

• Lenkija Sovietų Sąjungai 
sudarė galvosūkį. Jeigu Lenkija 
atsikratys Maskvos jungo, tai 
paseks ir kitos pavergtos tautos-

• Kai Maskva išplės terorą 
visame pasaulyje, tada teroras 
atsisuks prieš Maskvą. Juk laz
da turi du galus.

• Yra išradingų žmonių. Vie
na Kalifornijos firma parduoda 
naują išradimą pasikalbėti su 
mirusiais žmonėmis. Tiktai reikia 
už $10,000 nusipirkti elektroni
nį paminklą, kuriame būsią 
įrengta mažytė “saulei pagauti" 
plokštelė, kuri užrekorduos mi
rusio asmens balsą.. .

e Vienas amerikonas Robert 
P. McCulloch nupirko Anglijoje 
garsųjį tiltą Londone už S2.4 
milijonų. Jis tiltą išardė ir atve
žė į JAV, pastatė Arizonos dy
kumoje. Daug kas manė, kad 
tai idiotiškas darbas, kai dyku
moje nėra nė upelio, nė vandens. 
Buvo tiktai nedidelis miestelis. 
Bet tiltas viską pakeitė: mieste
lis išaugo iki 17,000 gyventejų ir 
pasidarė labai populiari turistų 
vietovė, nes tiltas atkreipia dė
mesį, kur nėra vandens “nė la
šo”. Don Pilotas

KALBA MŪSŲ KAS
DIENINĖ

Murinu hauzą, 
Mufinu bobą, 
šaltj pagavęs 
Susirgau sloga...

Atsakiau foną.
Klausia: “Kas kalba?” 
Sakiau: "čia spyking 
Misteris Dalba”...

Nupirkau karą, 
Bilas mokėjau,

Kad labai Įdomūs, c J

Kad laukiama dar dešimt tomų.
Tiražo tūkstančiais parduosi, 
Nosį užrietęs vaikščiosi.
Dėl tavo knygos eis visi iš proto] 
Net ir bobutė per rarotas I 
Užmiršusi gadžinką
Ir seną sapnininką,
Už tavo dūšią melsis,
Su tavo knyga guls ir kelsis.
Tuoj nusipirk popieriaus pūrą, 
Ir įsijunk į memuarų literatūrą- 
Užpildyk šitą spragą
Ir patenkink lietuvišką nabagą 

M. Čapkauskas
(Iš knygos “Nerimtas Popuri”)

Klausimas. — Kodėl žmogus 
žiovauja?

Ats..— Dėl to. kad paliuosuoti 
iš ausų nenormalų oro spaudi
mą. Po žiovulio paprastai, jau
čiamės geriau.

litemizuoti
Net nepradėjau...

Kolekšen eidžianl,
Mane surado
Ir anpeid biloms
Man akis bado.. .

Už tokį triksą
Man vaif ir sako: 
“Duodu divo'rsą 
Traukis nuo tako!”

V. Vabalėlis

Humahs t
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— Maiki, baisų dalyką mačiau 
televizijoje. Gal ir tu matei?

— Milijonai žmonių matė, tė
ve, kokia netvarka Chicagoje, 
kaip trafiko pinigai suvežti į su
rinkimo stcftį, išbarstyti po visus 
pakampius. Sujauktos krūvos 
popierinių dolerių ant stalų, ant 
žemės pribarstyta, sumindžiota, 
net atmatų dėžėse primesta... 
Be to, dar ir durys neužrakintos.

— Taigi, pinigų nėra? Miestas 
pakėlė taksus, pakėlė autobusais 
važiavimo mokestį iki dolerio 

1 ir vis blogai...
— Sakd, kad nėra kam pini- 

’ gus skaičiuoti. O skaičiuotojams 
reikia mokėti $18 už tūkstantį 
suskaičiuotų banknotų. Taip ne- 

} gerai ir kitaip blogai... Bet kas 
I tuos pinigus tikrina, tai kitas 
j klausimas. Aš įkartą mačiau, 

kaip banke pinigus skaičiuoj a 
tam tikromis mašinomis. Mone
tas, žinoma, sumaišytas, supila 
į didelį kubilą ir paleidžia ma
šiną. Mašina atskiria variokus 
nuo' sidabrinių, suskaičiuoja tam 
tikrą kiekį ir suvynioja į popie
riuką. Bet kokiu būdu galima 
suskaičiuoti sulamdytus popie
rinius pinigus ? Todėl ir buvo su
verstos krūvos tokių pinigų.

į — Prie tokios tvarkos, Maiki, 
pinigų niekad nebus gana.

Suprantama, bet nėra dar tra
giška padėtis, jeigu pensinin- 

' kams rengiami piknikai. Pavai
šinami, dar ir namo parsinešti; 
duoda, pav., kaip buvo Grant 
Parke prieš trejetą savaičių. O 
kiek pramogų vasaros metu 
miestas surengia! Juk reikia pi
liečiams šiokių tokių pramogėlių.

— Taip. Reporteriai suuosto 
ten, kur reikia, ir paskelbia, kad 
publika žinotų, kas mieste de
dasi.

— Maiki, kai tu mokytas, iš
aiškink man tokį dalyką: Kas 
yra orgai, neorgai ir reorgai? 
Man ir galva susisuko skaitant 
laikraščiuose ginčus ir ko jie nori.

— Tu, tėve, kalbi apie Lietu
vių Bendruomenę ir tau atrodo, 
kad yra daug bendruomenių. 
Yra dvi: pirmoji PLB, o antroji 
Reformuota Liet. Bendruome
nė. Ir viena ,ir antroji bendruo
menės turi vieną ir tą patį tiks
lą: palaiky ii lietuvių vienybę ko 
voje dėl Lietuvos nepriklauso
mybės, būti savo tautos sargy
boje, auklėti lietuvių jaunimą, 
nes jis suprastu savo tėvų kan
čias, kurie ilgūs amžius nešė 
svetimą jungą.

— Tai kodėl ne viena, bet dvi 
bendruomenės, jeigu tas pats 
tikslas ?

— Tu. tėve, nesusigaudai poli
tikoje. Egoizmas kaltes, noras 
vadovauti, noras, ka<! visi klau
sytų vado, kuris gali nuvesti 
klaidingu keliu. O kai kas įš pa
naites primena, fcid taip negerai, 
tada prasideda UbsUtariinai, tai 
mūsų moralinė sHpnybė, kuri' 
ardo vienybę ir vieningą darbą.

— Gerai, Maiki, kad tu man 
paaiškmai, o aš ntahiau, kad jau 
komunistai apsėdo.

— Komunistai visur lenda, 
yra jų ir mūsų tarpe apsimas- 
kavusių. Reikia būti apdairiems. 
Anot pasakos: velnias būna ir Į 
mandagus, ir meilus, kol savo j 
tikslo pasiekia. ' «
— Gal, Maiki, atostogų važiuo

si? Mokyklos vasaros metu tu 
nelankai... j

—Mano atostogos bus čia, Chi- 
cagoje. Turėsiu progos aplanky
ti knygynus, muziejus, meno 
galerijas ir kitas kultūrines ins
titucijas. Pav., Čiurlionio Gale-i 
riją, Ine., Archer ir California,! 
Balzeko muziejų, ten netoli.

— O ką tu, tėve, veiksi?
— Na, gi, su pensininkais 

Marquette Parke kortomis pa
losime, pasišnekėsime. O kai į 
burmistre Jane Ryme suruoš, 
pikniką, nuvažiuosime.

— Tai gerai, tėve, iki 
matymo.

Pavėluotas Laiškas

. ipasi- į

IŠRADINGAS

i

i
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Naktį gatve žmogus eina visa 
laiką atbulas. Policininkas jį se
ka, kaip savotiškai keistą ir įtar
tiną. Pagaliau pasivijęs užklau
sia:

— Kas tau? Galvoj negerai, 
ar užmetęs po kepure turi?

— Ne, ponuli! Bet tamsoj vie
nas eiti bijau, todėl susigalvojau 
šį būdą. Mat, jei kas mane imtų 
sekti, tai aš bent matysiu, o noi> 
maliai einant, juk pakaušy akių 
neturiu? Galėtų kas pritykinęs 
užmauti maišą ant pakaušio.

ONUTĖ

Seniau mūs’ kaimo Onutė 
šeštadienio vakarais, 
Su sesers sena šlebute 
Šoko polką su draugais.

Kai šlsbutė j suknelę 
Išsimainė pamažu, 
Tai Onutė į panelę — 
Jau su “sex’u” ir stažu.

Dabar juodis limuzinu 
Vežas Any piknikaut 
Ir su negrų garnizonu 
Pakrūmėj pasmaguriaut

Vyt Klausutis

o Žmona vyrui:
— Pasakyk, Andriau, kodėl tu 

visuomet uždarai langą, kai aš 
pradedu dainuoti?

Nes nenoriu, kad kaimynai 
galvotų, jog aš tave mušu.

j. Sveika gyva, mano miela, 
Rašo dėdė iš Šiaulių, 
Prirašysiu lapą cielą, 
Tau žodelių aš meilių. 
Leisk man Tave pabučiuoti, 
Apkabyti, pamiluoti, 
Švelniai paspaust rankeles, 
Pažiūrėt Į akeles.
Sveikinu ir miela JęngA 
Vįsųs^Jūsų yąjLučfus, 

^Mf^ūfSzuš anfikucius.
Jiems linkėjimų vagoną, 
Siunčia dėdė, kaip žinai, 
Aš Jus myliu amžinai.

Pas mus žiema. Labai šalta. 
Pavasaris dar toli.
Sniego daug, visur tik balta, 
Per ji išbrist negali.
Kai saulutė aukštyn kyla, 
Sniegas greit tada išdyla, 
Užgiedos miels vieversys, 
Ir pavasaris prašvis.
Tuojau sveikins pempės mielos, 
Širdy džiaugsmas nuostabus, 
Kai pavasaris pabus.
Lankose pražys purienos, 
Jaunas džiaugsmas amžinai, 
Mūs pavasarius žinai.

Jau užteks drauguže mano, 
Pasilieki tu viena, 
Jau pavargo dėdė tavo, 
Ir prabėgo ši diena.
Mintims po šuklius klajojau, 
Paseimeniais pavaikščiojau, 
Praeitim pagyvenau, 
Mielas vietas aš žinau.
Lakštingalos giesmė girdis, 
Pakrantėse Šeimenos, 
Turbūt ilgisi žmonos, 
Gaida jaudina mūsų širdis, 
Visą naktį ji giedos, 
Saulei betekant nustos.

r
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Jei ilgiau neparašau, 
Tai labai atsiprašau!

<MES>



DETROITO NAUJIENOS

kanklininkams.
Negalima pamiršti ir tuos, ku- į 

rie ryžosi karštomis dienomis 
talkinti prie maisto namelio ir ’ 
užkalti dolerį išlaidu apmokė
jimui.

Baigiant šj rašinį, štai keletas i 
pastabų. Oficialus atidarymas' 
įvykti liepos 17 d. 6 vai. festiva-1 
lio aikštėje. Buvo perstatyti visų * 
tautybių atstovai, bet užsiregist- ' 
ravęs lietuvis aplenktas, šešta- 

____________________ ___  _ dieni 7 vai. tautų demonstraci- 
ko skonio maistą: balandėlius, j įos metu, kada buvo 
koldūnus, kugelį ir įvairius py
ragus; taipgi kultūriniame na
melyje, bendroje patalpoje — 
galerijoj išdėstė lietuviškus dir
binius, ornamentuotus kryžius, 
audinius ir gintarus, lietuviškus 
tautinius kostiumus, karolius bei 
kitus iš gintaro-papuošalus. Ga
lerijoje stovėjo kokių šešių pėdų 
aukščio kryžius.

Maisto nameliui liepos mėn.
17 d. vadovavo A. Sukauskas,
18 d. — B. Valiukėnas, 19 d.- — 
Eugenija Bulotienė ir B'. Briz- 
gyš su būriu talkininkų ir talki
ninkių,“ kaip tai: Stefa Gogelie- 
nė, Bronė Sukauskienė, Gražina 
Valiukėnienė, Rožė Ražauskienė, 
Angelė Bukšnienė, Stefanija 
Raulikienė, Vitalija bei Gražina 
Vaškelytės, ' Valentina Bulotie
nė, Sofija Sirutienė, Marija Pol- 
teraitienė, Ramutis Bulota ir kiti. 
Prie^alnus': namelių sunkiai dir
bo: Jonas Bartkus, Antanas Ur
banavičius ir Petras Bukšnys. 
< Buvo du nameliai su meno dir
biniais. Vienam vado'vavo Stefa
nija Kaunelienė, ir-jai talkinin
kavo: Antanina Jonynienė, Lidi
ja Mingėlienė, Regina Juškaitė 
ir keletas kitų. Kitą kultūrinį na
melį tvarkė bostonietis p. Karo
sas. Bendra, visam festivaliui 
skirtą patalpa naudojosi visos 
tautybes = i^-liėtuviai. Vadovavo 
Juozas Jasiūnas; išdėstė juostas, 
takelius, rankšluosčius, k'akla- 
rąį&nus.

? Kalbant apie meną tenka pri
siminti, kad tautinių šokių gru
pė “Audinys”, valo'vaujama R. 
Baltrušaitytės, buvo įtraukta į 
programą, bet savaitė prieš pa
sirodymą atsisakė dalyvauti; ta
da Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centro Valdyba paskubomis 
pasikvietė iš Klevelando ponų 
Mikulskįų kanklių sekstetą, ku
ris 'pasigėrėtinai atliko skittą 
programos dalį, paskambindami 
apie šešias melodijas. Ponams 
Mikulskiams ir kanklininkams' 
reikia pripažinti didelį nuopel
ną, kad jie per . savaitę galėjo 
susiorganizuoti, pasiruošti ir at-1

Hart Plaza, prie 
JAV prezidentas 

paskelbė liepos 
pusėje Pavergtų

TAUTŲ FESTIVALIS JAU PRAEITYJE 
r

Detroite Tautų festivalis įvyko nams Mikulskiams ir visiems ! 
liepos mėn. 17-19 dienomis vi- 
durmiestyje, 
upės. Buvęs 
E’senhoweris 
mėn. antroje
Tautų Savaitę. Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro Valdyba 
įsipareigojo kasmet su kitomis 
tautybėmis ruošti festivalį. 
, šįmet išsinuomavo vieną na
muką maįstui, kitą kultūrinį ir 
elui buvo bendra vieta. Maisto 
namelyje demonstravo lietuviš-

statytos ! 
visų tautų vėliavos, tame skai
čiuje ir lietuvių vėliava, lietu
vio atstovo nesimatė, ar nebuvo j 
kviestas. Pernai festivalyje taip j 
pat buvo neaiškumų ir nesusi- Į 
pratimų. , 

Nežiūrint šiokiu tokiu nešusi 
*- c i

pratimų, festivalis praėjo pusė 
tinai gerai. Padarytas pelnas bu> 
panaudotas Vasario 16-osios mi
nėjimo išlaidoms padengti. Or
ganizacijų Centro Valdyba nuo
širdžiai dėkoja spaudai: Naujie- < 
noms, Dirvai ir. Draugui už ap
rašymus, radijo valandoms už 
garsinimą. Taipgi reiškia nuošir
džią padėką aukojusiems mais
tą, prisidėjusiems pinigais 
darbu.

Rako vasarvietės miškas ir ežeras.

j šaulėms jjž paminklo šventinimo 
proga paruošimą svečiams mais
to. Darbavosi Angelė Bukšnie- 
nė, Stefanija Pauhkienė, Graži
na Valiukėnienė, Elena Bražiū- 
nienė, Zelma Jocienė. Dėkojo 

į Mykolui Abariui už pastatymą 
* paminklo, mecenatams Nelei ir 
i Klemensui Urbšaičiams, Baliui 
’ Teličėnui, Petrui Bukšniui, Vin- 

cuųJĮinkevičiui; muzikui Stasiui 
Sližiui už pravedimą Šv. Mišių 
metu giesmių, Stepui Lungiui;

į kitoms ir kitiems, kurie vieno
kiu ar kitokiu būdu prisidėjo 
nrie įvairių darbu.

Iškeltas klausimas dar < šiais 
metais suruošti rugsėjo 6 d. iš- 

i vyką ir spalio 4 d. stovyklos už- 
į darymą. Nutarta paremti spau- 
j dą: Naujienas, Dį-rvą^Draųgą-irr

.. _ v - * j z- 7^-- - ąA
Šv. Kazimiero parapijos bazny-i Buvo iškeltas ;įvesti
šioje. Mišias už žuvusius laku- j stovykloje “Pil^iąi’LEielefoną. 
nūs atlaikė parapijos klebonas į Nutarta vykti į puošiamą Jūros 
kun. Domininkas Lengvinas. Or j Dieną, kurią ruošia Čjfcagbs -šau^ 
ganizacijos bažnyčioje dalyvavo ■ liaį Union Pier. 'Vyks-šie šau

kliai: pirm. B. Valiukėnas su 
rapijos patalpose buvo akademi- ] žmona, Angelė ii- Petras Bukš- 
ja. Po visų bažnytinių apeigų • niai, Stefanija Pąulikienė, Vin- 
ir akademijos parapijos aplinko- cas Rinkeviuius, -Emilija’ir Ste

pas Lungiai, Balys., Teličėnas ir 
kiti.,

Posėdis užsibaigė,.geroje.iiuo-.. 
taikoje. Ant. Sukauskas

ekskomunikuota, bet ieško dia
logo. O ką jau ir bekalbėti apie 
Anglijos premjerę Margaret 

I Thatcher, Kanados Trudeau ir 
‘ JAV prezidentus...

Mūsų visuomenėje taip nėra, 
į Mes dar gyvename viduramžių 
I tamsoje, kur įtakingas asmuo. 
į nepatenkintas spaudos žodžiu, 
; naudoja subtilias sankcijas lai- 
: kraščiams ar jo bendradarbiams.

Prieš kurį laiką viename laik
raštyje aprašiusi nedemokratiš
kai pravestus vienos mūsų orga- 

! nizacijos rinkimus ir beveik pro- 
į tckoliškai atpasakojusi susirin- 
i kimo eigą, patyriau tiek nemalo
numų, kad toliau apie tą organi
zaciją. pazityviai ar kitaip, rašy
ti nėra entuziazmo. Ir žurnalis
tas yra žmogus. Panašių atsitiki- 

išgyvena visi, kurie dalyvau
ja spaudos gyvenime nepataikau 
darni, nenorėdami tapti hipokri- 
tais, paliekant gyvą savo hipo- 
krizės įrodymą raštu.

Nieko nėra neliečiamo — nei 
ku

riems pozityvi ir teisinga kriti-

są... Meskite akmenį į dailinin
kus, reikalaujančius meno su
pratimo ir įvertinimo. Meskite 
akmenis ir į tuos; kurie nerašo, 
bet tik kalba ... Pristigs ir ak
menų visoje plačioje Erie ežeia 
pakrantėje... Jei ne, tai leiski
me mūsų spaudai gyvuoti kaip

atspindžiui,} kuriappe| matome ir 
mūsų. ide^Iizsįa^
kystę, ir mūsų kūęybą, ir mūsų 
griovimo pastangas.

ir
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DARIŲ IR GIRĖNĄ 
PRISIMENANT

Šiais metais. Darių ir Girėną 
paminėjo ne Detroite bet Wind
sore, už Detroito upės. Pamal
dos įvyko Windsoro Lietuvių: Karį-

su vėliavomis. Po pamaldų pa

ir akademijos parapijos aplinko
je vyko pasivaišinimas ir kiti pa
įvairinimai. Minėjimas pavyko 
gerai.

ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAULIŲ 
VALDYBOS DARBINGAS 

POSĖDIS

Posėdis įvyko liepos 21 d. Šv
Antano parapijos patalpose. Po- Į netikėtai
sėdi atidarė pirm. B. Valiukėnas- 
Posėdyje dalyvavo 10 valdybos 
narių, buvo išduotos paminklo 
šventinimo apeigų ataskaitos ir 
perskaitytas praeito susirinkimo 
.protokolas/

Balius ir kiti pasivaišinimai 
davė pelno 1,294.21 dol. Dabar 
kasoje yra 7,824.10 dol.

Pranešimą padarė pirm. B. 
Valiukėnas, apžvelgė atliktus 
darbus ir ateities planus. Padė- 

vykti į Detroitą. Pagarba po-] kojo pasidarbavusioms sesėms

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOr.EIKIF.XE

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

a JtūFESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL. 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 
vai irto iki 10 v&L vakar®.

AURELIJA BALĄŠAITIENĖ

MESKITE AKMENI UŽ TIESA
Mokytoja Aurelija Balašaitienė drįso raginti žur- asmens, nei organizacijos, 
nalistus tarti tiesos žodį įvairiausiais lietuvių kul
tūrinio ir visuomeninio gyvenimo klausimais, j ^a nėra tenden-cinga, iškreipiant 
Nerime supažindinti naujieniečius su Dirvos i faktus, nutylint, o minint tik tai,
bendradarbės drąsiu pasiūlymu lietuviams žur- ^as malonu skaityti. Dialogai
nalistams.

ŽIRKLĖS ATSILIEPĖ 
Buvo vvkdomos varžvtvnės 

Varžomas daiktas po daikto, 
i varžytynes pra

dedantysis garsiai paskelbia:
■ — Gerbiamieji, čia salėje 

pamesta piniginė su svarbiais 
dokumentais ir pinigais. Gra
žinusiam skiriama ?200 rady
bų. Jei kas rado, prašome grą
žinti.

Kurį laiką buvo tyla, Staiga 
iš kito salės galo pasigirdo 
balsas:

— Du šimtai ir dešimt!

Emigracinės visuomenės nuos
mukio šaknys glūdi ne tame, 
kad mes ilgus metus gyvename- 
toli nuo savo tėvu žemės, bet ta
me, kad, gyvendami laisvėje, lei
dome išbujoti savajam “aš” iki 
tokio taško, kuriame kryžiuoja
mi idealizmas su egoizmu. Išda
voje •- egoizmas ima viršų.

Judrių gyvastinga, ir talentais 
turtingą-, .mūsų; visuomenė, arti
nasi krizės,, kuri pakirs gez-okaf 
išsišakojusį visuomeninio, poli

tinio ir kultūrinio' gyvenimo me
dį. Spaudoje pasireiškianti pozi
tyvi kritika, kurios tikslas , yra 
iškelti-negeroves, su jomis kovo
ti, užgirti pozityvius darbus ir 
siekti tobulinimo visose veiklos 
apraiškose, realiame; gyvenime 
nuotaikomis ir asmeniškumais. ;

ri Clevelando kolonija yra gausi, 
visokeriopai.pajėgi ir kūrybinga. 
Iniciatorių, organizatorių nestin
ga, lygiai kaip nestinga švenčių, 
minėjimų, vakaronių, koncertų, 
ir t. t. Deja, prisiartinus reikš
mingoms sukaktims, kurios tu
rėtų mus visus vienyti ir jungti, 
stinga koordinacijos, ir paprasto 
eilinio bendradarbiavimo.

Dar ir dabar kai kuriuose mū
sų laikraščiuose užtinkame kri
tiškų straipsnių, po kurias au
toriai nenori pasirašyti. Tačiau 
tokio pobūdžio straipsniai mažė
ja ir retėja- Gi išsamūs, kritiški 
pasisakymai, parašyti "“oriame
stiliuje ir autoriaus pasirašyti, pripažindama individo nuomonės 
turėtų būti skaitytojų priimami, laisvę, nereaguoja drastiškai, ne

skrtingoms nuomonėms pareikš 
Į ti yra protaujančios asmenybės

ka7p gyvenimo tikrovės atspin- Įrankis, kurį naudojant, galima 
ir nnnmn _x_- ix« _ , -dys ir viešas pareiškimas nuomo

nės, kuri egzistuoja ne vien au- 
tariaus, bet ir visuomenės narių j 
tarpe. Premijų 1—.Z J
proga dailininkas Viktoras Viz- j 
girda viešai pareiškė, kad mūsų 
visuomenė prisideda prie meno

atsiekti nepaprastai gerų rezul- 
škinimas, motyvai,‘lo- 

_ giškas savo nuomonės pagrindi- 
ų įteikimo šventėm J yra tikro intelekto išraiška.

Kiekvienas darbas, atliekamas 
su geriausiais norais, yra kilniau

nuosmukio, reikalaudama patai- s^as? kūti siekiamas pačio- 
?;kauti savo skoniui. Tą patį joj^" ' 
posakį galiipą. pritaikyti ir spau į 

<dai. Kol rašoma^ kad viskas “pui j 
kiai pavyko, bųyo aukšto lygio”, 
kol išvardintosr|pavardės be ko-, 
mentarų ar su-įpagyrimais (kar
tais ir visai užtarnautais), reak
cijos nėra. Žinoma, gal jau vien 
dėl to, kad skaitytojas žino tie
są ir jam neįdomu skaityti strai- j 
psnius, korespondencijas ar re
portažus su praleidimais, vengi- J
mu pasakyti tiesą, ar tarti kri- į remi"3 amoraliai

mis geriausiomis priemonėmis. 
O priemonės ir jų pasirinkimas 
jau yra reikalingas kritikos: iš
kėlimo, kas gero, ir kas negero, 
nes iš klaidų tik galima mokytis. 
Visuomenėje esame pasidalinę' 
darbų sritimis pagal skoni, suge
bėjimą ir profesiją. Vieni veikia
me visuomenės organizacijose, 
parapijose sielovados darbe, 
kūrybinėse srityse. Kiti, be di
delių talentų, bet su gera valią, 

ve <xx vcxxui xxx x-- * ’ ir materialiai
tiška žodį. Laisvame pasaulyje,' tūos> kuri<? suka mūsu. gyvenimo 
tiek politiniame, tiek kultūrinia- j ra^* ^ar treti, pamilę spaudos 
me g}rvenime, nevengiama pa- i darbą, seka to rato 
sakyti tiesos, kuri 
būx‘ ir nemaloni.

sukimąsi 
kartais gali j spaudos puslapiuose; Spaudos 

' darbuotojo pagrindinis uždavi- 
nys Y1*3 ne v*en informuoti ir 

---atpasakoti, bet duoti medžiagos 
j mąstymui, interpretuoti, kriti-

Politiniuose debatuose iškelia
mi ooonento silpnieji charakterio;

X I AiitįjLJ HiUXj UI LV1 Oi V LU.VL1, IkllUl“

bruožai, klaidos... Operų divos į ĮęuOįj įr diskutuoti. Kitaip rnū- 
dažnai būna negailestingai kri-|su spauda• nustotu savo indivi- 
tikuo'jamos, nežiūrint jų popu- dualybės ir įdomumo ir taptų 

vien sausų ar iškraipytų proto
kolų sandėliu. uKas be nuodė
mės, meskite akmenį” į žurnalis
tą, parašiusį nepatinkamą tie-

liarumo ir garso. Mūsų dabarti
nis populiarus popiežius susilau
kia atviros kritikos ne vien iš 
pavienių kunigų, bet ir iš ištisos 
grupės vieno ar kito krašto dva
siškių. Dėl to jo kilni asmenybė,

Inž. UODAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

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

ir pitarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

1739 S. Ealsted St., Chicago, IL 60608

$

VIENIŠAS DRĄSUOLIS
Ne kartą savo žygiais stebino 

visą pasaulį didysis vienišas jū
reivis, 72-ų; metų Viljamas Vi- 
lis. Jis pagarsėjo kelionėmis 
plaustais “7 mažosios seserys’’ ir 
“Neribotas amžius”. Išėjęs į pen 
siją, jis nutarė jachta perplaukti 
Atlantą iš Niujorko j Plimutą 
Anglijoje. Jo keturių metrų il
gumo jachta šią kelionę turėjo 
atlikti per 70 dienų. "

Deja, plaukiant netoli Niufo- 
undlendo,senąjį jūreivį ištiko 
nelaimė — trūkis, ir jis buvo pri 
verstas šauktis pagalbos. Išgir
dęs signadlus, priplaukė ameri
kiečių kateris, bet jis nepajėgė 
paįm.t į denį jachtos. O Vilis, 
nenorėdamas prarasti laivo, nu
tarė pasilikti jachtoje. Pusiau 
netekęs sąmonės, jis gulėjo ke
lias dienas, kęsdamas baisiausią 
skausmą ir kovodamas- su bai
me,, jog dėl tiršto rukoz jo nie
kas nesuras. Vis dėlto' olandu 
laivas atgabeno jį į ligoninę. Gy
dytojai priėjo išvados, jog dar 
kelios dienps jūroje, ir vienišą 
jūreivį būtų galėjusi ištikti mir
tis. . - • į'

Vienišų jūreivių, perplaukusių 
Atlantą, sąrašą papildė amrikie 
tis Bilis Veritas (43 metų). Jis 
vienas buriniu' 3,6 metrų ilgu
mo laivu iš. Floridos ;į Airiją ąt« 
plaukė per 65 dienas.

(Mokslas ir gyvenimas)

MEET THE CHALLENGE'

'SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD '

9 LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir -mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
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 pusi, knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tiniu šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan-

j tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja ?2.

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

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
{domiai 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 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina U3.

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

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

'« SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yr* '40 sąmojingų novelių. Kaina KL

Knygos gaunamos Naujienose, 1735 So. Halsted St., Chicago, 
IE 60608. Užsakant paitių pridėti Uolerf wrt'wsHmo i’*Idou*.a!

•** I
3 — Naujienos, Chicago, 8, Til. Wednesday, July 20. 1981
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Gečys pakėlė Gurecko galią, 
bet atšaukė iš VLIKo

Algimantas Gečys, Lietuvių Bendruomenės visuome
ninių reikalų tarybos pirmininkas, pirmiausia pakėlė Al
gimanto Gurecko galią Visuomeninių reikalų taryboje, 
o vėliau atšaukė Gurecką iš Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės centro komiteto prie Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto ryšininko pareigų.

Šių metų gegužės 22 dieną pats Gečys jį pasirinko 
Visuomeninių reikalų tarybos pirmininko (Gečio) pava
duotoju, o vėliau paskyrė JAV LB ryšininku tarptauti
niams reikalams. 1979 metais Gureckas buvo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Centro, komiteto paskirtas ryši
ninku prie Vyliausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto. Jo 
pareiga buvo dalyvauti VLIKo posėdžiuose, užsirašyti 
visa, kąs buvo kalbama VLIKo posėdyje, o vėliau pranešti 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Centro komitetui. Anks
čiau PLB jokių ryšininkų prie VLIKo neturėjo, bet kai 
VLIKo priešakiu atsistojo dr. Valiūnas, tai jis susitarė, 
kad dėl geresnės informacijos būtų Įleistas PLB atstovas 
Į VLIKo valdybos posėdžius.

PLB atstovu buvo Algimantas Gureckas. Jis nepra
leisdavo nė vieno posėdžio, kai VLIKas persikėlė Į Wash- 
ingtoną. Jis atidžiai informuodavo PLB apie VLIKo ve
damus posėdžius. Bet prieš du metu Gurecąs, gavęs inst
rukcijas iš Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vadovybės, 
nutarė nesitenkinti vien informacijomis iš VLIKo tary
bos posėdžio, bet panoro duoti instrukcijas VLIKui. 
1979 m. lapkričio 4 dienos rytą, jei neklystame, Gurec
kas pareikalavo leisti jam tarti žodį VLIKo vadovybei. 
Jis paprašė VLIKo pirmininką leisti jam tarti žodi 
VLIKo valdybai. Pirmininkas, turėdamas galvoje, kad 
VLIKo ryšininkas turi teisę tiktai klausyti posėdžio 
eigos, bet neturi teisės daryti jokio pareiškimo VLIKo 
valdybai, jam pareiškė, kad jeigu jis norįs ką nors vi
sam VLIKui pranešti, tai turi susitarti su VLIKo pirmi
ninku, gauti jo leidimą, o tiktai tada kalbėti. Bet Gurec
kas kitaip galvojo. Jam atrodė, kad jis turi teisę ne tik 
klausyti posėdžio eigos, bet ir nurodyti VLIKo vadovy
bei, ką ir kaip ji turinti svarstyti.

Stelmužės ąžuolai

TlTOTAę

Įspūdžiai iš okupuotos Lietuvos
Kiekvieno išeivio svajonė ap-, afincdrofloo, kuriame buvome

Gureckas, PLB ryšininkas, pradėjo skaityti VLIKo 
valdybai pareiškimą, nekreipdamas dėmesio Į VLIKo pir
mininko patarimą sustoti, leisti VLIKui svarstyti dieno
tvarkėj numatytus reikalus. VLIKo valdybos nariai jam 
patarė nekliudyti, bet jis savo tęsė. Jįs tiek toli nuėjo, 
kad pradėjo kaltinti VLIKo pirmininką, o kai šis paprašė 
nutraukti ir išeiti, tai Gureckas pradėjo koliotis, bet kal
bos nenutraukė. Visi atsimename tą konfliktą. VLIKas 
nutarė atšaukti iš ryšininko pareigų Algimantą Gurecką 
ir paprašyti PLB, kad paskirtų kitą žmogų ryšininko 
pareigoms.

Atrodė,, kad PLB tokio žingsnio imsis. Ji negalėjo 
reikalauti VLIKą, kad priimtų į posėdžius nepageidau
jamą asmenį, bet kiaušinis nutarė būtį didesnis už vištą. 
PLB nutarė kito žmogaus neskirti, bet palikti iš VLIKo 
posėdžio išprašytą Gurecką PLB ryšininku prie VLIKo,. 
PLB centro valdyba pareiškė, kad Gureckas turėjęs PLB 
centro valdybos instrukcijas padaryti VLIKui pareiški
mą, kuris buvęs ne vien Gurecko pareiškimas, bet ir visos 
valdybos, todėl Gureckas, kad ir nepageidaujamas, lieka 
PLB ryšininku. . ■

Per tuos du metu ne tik Gureckas, bet ir visa Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė niekino VLIKo pirmininką 
ir bendrai visą VLIKą. Niekad prieš VLIKą lietuviai ne
girdėjo tokios šmeižtų kampanijos, kokią girdėjo per pas
kutinius du metu. Kartais susidarė įspūdis, kad VLIKas 
bus nušluotas nuo žemės paviršiaus. Niekintos visos 
VLIKą sudarančios politinės grupės, niekintos ir Nau
jienos, gynusios VLIKą.

Praeitais metais Gečys, pamatęs silpnus savo kovos 
prieš VLIKą rezultatus, sugalvojo JAV LB Visuomeni
nių reikalų tarybą, o šių metų gegužės 22 dieną taryboje 
pravedė tokį nutarimą:

“JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos pirmi
ninkui Algimantui Gėčių i pristačius, JAV LB krašto 
valdyba savo posėdyje, įvykusiame 1981 m. gegužės 
22 dieną patvirtino Algimantą Gurecką JAV LB Vi
suomeninių reikalų tarybos pirmininko pavaduotojo 

, pareigoms. Taip pat krašto valdyba paskyrė jį JAV

tiko šaltu žvilgsniu, ųes jie jau 
žino, kas čia per turistai, tai ne
oficialus priešas Nr 1, kurie to
leruojami lik todėl, kad atveža

• . .. , , . ... j glėbiais “niekam vertus” dole-persviesti elektroniniais spindu-,

Pirmiausia “pažintį” teko už- 
megzti su asmens ir paso kontro
lės tikrintojais, kurie dar, ma
tomai, visai “žali” tos rūšies pa
reigūnai, nes žiūri po kelius kar
tus į asmenį ir pase esančią nuo
trauką ir, atrodo, kad negali įsi-

lankyiį .savo guntąji kraštą, ku
ris dažnai prisimenamas ir net- hais, ieškant ginklų, pakylantį

(įšhtossair) oro linijos 
Lėktuvu i Bostonu, kur paėmę, 
daugiau keleivių išskridome to-: 
limssnėn kelionėn ir, ląiBaiegto 
(jerskridus Atlantą, pasiekėme 
Šveicariją, kur lėktuvas nutu-

sapne sapnuojamas, o mintyje 
nuolat kužda magiški žodžiai —J
— tokia maža Žemėlapyje esi, o 
tokia brangi ir tikra sava, kaip 
yasarps vidudienis šviesi, Tu 
mano L^eįnva* , * .—w. tp ——- —

Todėl sąlygos leidžia ir ■ pė Zurich aerodrome. Ši oro li-
esant galimybei, daug kas ap
lanko tą brapgųii ir mielą kraš- 
'ą, než ūrint esamų kelionės sun 
kūmų, išlaidų bei kitų pasitai
kančių nemalonumų, kurie to- 
Vįęje ‘'ndjfėpnėje'’ kelionėje ne- 
šyen;?iami.

Nežiūrint į tą visą, palankiai 
progai susidarius, po ilgesnio 
'alvojimo ir svarstymo, pagaliau 
sentimento ir smalsumo impul
sui veikiant, pasiryžta prasi
skverbti pro geležinę uždangą, 
kuri prasidaro dėka doleriui, ku
ris Tarybų s-gos žiauriai nuver
tintas. nes keičiant moka tik 75 
kapeikas, kai Vakarų biržoje rub 
lis visai nekotiruojamas.

Važiavimui pasirinkta Ameri
can Travel Servic Bureau kelio
nių biuras, kuris jau daugelį me. 
ų gražiai ir sąžiningai patarnau

ja vykstantiems. Prieš numaty
mą kelionę, važiuojantieji buvo 
sukviesti bendram pasikalbėji' 
mui, kuriame nuodugniai pain
formuoti apie būsimos kelionės 
eigą — kas galima vežti ir ko 
negalima, o taip pat, kaip iš
vengti kelionėj pasitaikančių ne
malonių pasekmių,. . -Pirmą kąr- 
*ą važiuojantiems tas; buvo la
bai naudinga, įdomu ir kartu 
’gautas, pasitikėjimas savo laime 
šioje neįprastoje “turizmo” ke
lionėje.

Ir štai važiuojame iš O’Hare

niįa pasižymi gerų patogumu, 
gražių patarnavimu ir puikių bei 
skoningu maistu. Tenka paste
bėti, kad Šveicarijos teritorijos 
vaizdai iš lėktuvo stebėtinai gra
žiai atrodo: didingi kalnai, žali 
miškai, upės, ežerai ir pasigėrė 
tina darbščiai apdirbtais laukais 
bcč pu'fcc^nis sodybom^ kas 
ca’sodo šąlies aukštą kultūrinį 
lygi-

Kiek pavėsėję ir pasigerėję 
visais atžvilgiais matomu pavyz
dingų Šveicarijos gyvenimu bei 
ips santvarka, jšskridome per 
Varšuvą į Maskvą, kurią pasie
kėme tos pačįog dienos vakare, 
šis skridimo etapas, dėl visiems 
žinomų priežasčių, buvo labai 
skirtingas nuo kitų. Skrendan
čių veiduose dingo buvusi gerą 
nuotaika ir bet koto šypsena, o 
ypatingai kai palydovas kiek
vienam įteikė muitinės deklara
cijos lapą, kuriame reikėjo už
pildyti žinias apie save ir turi
mus vertingus daiktus bei atsa
kyti į visą eilę klausimų, ypa
tingai kiek veži dolerių, kitos 
valiutos ir panašiai. Na, o jei ap
siriksi arba neteisingai atsakysi 
bei'įf ašy si, tai anot to pasaky
mo :— vargas tau, Jeruzale!

Lėktuvas nusileido šeremetje- 
yo II aerodrome, kur išlipus pir
muosius pamatėm saugumo pa
reigūnus — policiją, kurie pasi-

LB krašto valdybos ryšininku tarptautiniams rei
kalams”.
Inž. Gečys įsitikino, kad negalima primesti VLIKui 

žmogaus, kurio VLIKas nepageidauja. Jis pamatė, kad 
visa šmeižtų kampanija nieko nepadėjo. Jis atšaukė Gu
recką iš ryšininko pareigų. Bet Gečys visiems parodė, 
kad Gureckas yra jo žmogus. Gureckas gerai padarė, 
prievarta norėjęs primesti VLIKui savo pareiškimą.. 
Gureckas VLIKui nebetinka, bet jis labai geras pačiam 
Gečiui. Faktinai Gečys kito tokio gero VLIKo ardytojo' 
nerado visoje JAV LB. Jis pasirinko Gurecką savo pa
vaduotoju.

Jeigu, vietoj Gurecko, bus PLB, JAV LB krašto val
dybos ar JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos paskir
tas kitas žmogus ryšininko pareigoms, tai jis privalės 
imti instrukcijas iš paties Gečio, o gal dar greičiau iš 
pirmininko pavaduotojo Algimanto Gurecko, turinčio la-. 
!bai ilgą patirtį su VLIKu.

Dabar Gečys galės skelbti, kad jis pašalino didžiau
sią kliūtį bendram, darbui su VLIKu, bet naujai paskir
tasis pirma turės išeiti kelių metų Gurecko kursus.

tikinti, o gal savimi nepasitiki, 
ar tas pats .asmuo čia yra, ku
riam pasas priklauso. Galutinam 
įsitikinimui klausia, iš kur atva- 
ž.i.ayo, ar . turį važiav’mo bilietą, 
žodžiu, kamantinėja, kas nerei
kią ir rimtos valstybės pareigū
nams ,sų atvažiavusiai svečiys- 
na nedera taip elgtis, nes tai yra 
savo rūšies terorizavimas ir taip 
jpų bemaž .drebantį turistą. Kaip 
ten bebuvo, bet pro pasų kont
rolę praėjo visi sėkmingai, nors 
kainavo nemažai nervų.

Toliau turėjome praeiti pro 
muito tikrintojus, kurie smul
kiai tikrino kas vežama, nors 
neįprasta buvo matyti toks ne- 
mandągus elgesys kai daiktai be 
ątodaįrps verčiami ir purtinami, 
bet vis dar buvo pakenčiama. 
Ną, o kai pas vieną rado dvi 
maldaknyges ir rožančių, tai vi- 
sąi padūko — pradėjo mėtyti 
daiktus tiesiog ore ir maišyti vis
ką, kas papuolė, be jokios tvar
kos ir reikalo, nors mėtomi daik 
tai bųyo .oficialiai leidžiami įvež
ti. Juos vežusioji turistė maty
dama tokį neleistinai savavališ
ką elgesį, pareiškė griežtą pro
testą sakydama: jei taip darote 
ir rodote didelę neapykantą ma
no asmenyje vįsięms atvažiavu
siems, tai .sudėkite viską atgal 
kaip buvo ir aš grįžtų Ameri- 
kon. Žinoma, visi tam protestui 
sąvo laikysena pritarė, ką pas
tebėjo ir kiti esantieji pareigū
nai. Todėl visai nelauktai tikri
nimas sušvelnėjo ir atsirado rei
kiamas mandagumas žodžiuose 
ir tįkrinimo darbe. Gi iš šalies 
žiūrint į tą šiurkštų jų elgesį, 
atrodė kaip preliudija į Dantės 
pragarą — įeinantieji palikite 
visas viltis už durų. Tad visai 
nestebėtina, pasirodžius ne tik 
ašaroms, bet kai kam visai ne
toli 'buvo ir širdies priepuolio 
ženklai.

((Bus daugiau)

— Fidel Castro sekmadienį 
pąreiškė, kad JĄ V pradėjo prieš 
Kubą bakteriologini karą, nuo 
kurio jau mirė 113 kubiečių.

— Pirmadienį britų jaunimas 
ir vėl pradėjo maištauti įvai
riuose miestuose.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

džių areštų buvo tiek sukrėsta, kad jos veikla 
laikinai buvo beveik sustojusi. Ir kaip tik tuo 
metu LSDP gavo patirti naują ir iš nelauktos 
pusės smūgį. 1901 metų “Robotniko” 42 numeryje 
už rugpjūčio mėn. buvo paskelbta:

“Lietuviškoji Socialdemokratija ligi šiol vei
kė tarp darbininkų, kalbančių lenkiškai įr lietu
viškai. Socialistinis darbas tarp lietuviškai kal
bančiųjų yra reikalingas atskiros organizacijos, 
Kai dėl lenkiškai kalbančių darbininkų jau seniai 
buvo jaučiamas reikalas veiklos sustiprinimui su
jungti juos su socialistiniu sąjūdžiu Lenkijoj, 
sujungus su Lenkų Socialistų Partija. Tenkinda
mi šį reikalavimą, pranešame savo organizacijos 
vardu, kad LSDP lenkiškai kalbančioji dalis jun
giasi su PPS, kad bendrose gretose kovotų už 
Lenkijos ir Lietuvos nepriklausomybę proletaria- I pradėjo ko^ą su mumis. Pradžioje įvykimo mūsų 
to išsilaisvinimui. “Lietuviškoji Socialdemokratį- Jorganizacifos, esant anai dar silpnai, PPS nutarė 
ja” toliau ves socialistinį darbą tąrp liętuąiškąį nepripažinti mūsų įr stengėsi Lietuvos darbinin- 
kalbančiųjų.” . -

Pasirašė LSDP Centro Komitetas.
Tą pranešimą PPS Centro Komitetas ir ta

me pačiame “Robotniko” numeryje labai nuošir
džiai pasveikino.

Iš tikrųjų tai buvo PPS žmonių Vilniuje su
režisuotas žygis. Negausi elesdiečių kuopelė Vil
niuje, paveikta partiją ištikusio smūgio, ir, reikią 
galvoti, vietos PPS žmonių pakalbinta, sutiko 
prisidėti prie PPS organizacijos ir, pasisavinda- 

Ijma LSDP Centro Komiteto vardą, pasirašė aukš- 
minėta. ' BDP pakartotinų ir labai skau- I čian patiektąjį pareiškimą. PPS Centro Komite-

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO 
SĄJŪDIS

(Tęsinys)

“Kada derybos su LSDP organizacija dėl ko
kio nors susitarimo ar bendradarbiavimo Lietu
voj nedavė jckių vaisių, PPS pradėjo vartoti viso
kias priemones, neišskiriant klastos; o paskui, po 
kurio laiko, ėmėsi šmeižimų, intrigų ir pan., kad 
priverstų LSDP organizaciją nusileisti, susitarti. 
Pagaliau, kada ir visa tai nepadėjo, PPS pradėjo 
kovą, ėmė visąip kenkti LSDP organizacijos vei
kėjams, skleisti pramanytų, netikslių, o kartais 
visai melagingų žinių apie juos ir visą lietuvišką 
socialdemokratišką judėjimą.”

Gal A. Moravskis kiek tirštino spalvas, bet 
\ aržybų eigoje santykiai negerėjo. Kai 1897 me
tais A. Moravskis pasitraukė užsienin, partijų 
kova iš dalies persimetė ir į socialistinę Vakarų 
spaudą. Prie Moravskip minėtojo straipsnio pri
dėta jo kruopščiai surinktą bibliografija rodo, 
kad Įjolemiški, elesdiečių rašyti straipsniai buvo 
išspausdinti tuomet vokiečių, prancūzų, šveicarų, 
rusų .iš dalies lenkų ir Amerikos lietuvių spau-

tui turėjo btti aišku, kad panašaus nutarimo ne
turėjo teisės 
bet žinia bu
nutarimų teisėtumo.

Varžybas su PPS tuo epizodu nepasibaigė. 
Metams praslinkus, elesdiečių veikla pradėjo vėl 
stiprėti Vilniuje ir kartu atsinaujino nesutari
mai su PP^ Jau penktasis LSDP suvažiavimas, 
vykęs 1902! metų pradžioje Vilniuje, energingu 
protestu rmgavo į PPS žygį, bet išsamiai su ja 
atsiskaitė lelesdiečių konferencija, vykusi 1903 
metų pačiųje pradžioje. Tuo reikalu priimta re
zoliucija, paskelbta “Darbininko Balso’’ 1903 me
tų 1 numeryje, taip byloja:

wBeveij nuo pat pradžios mūsų darbo tarp 
Lietuvos darbininkų lenkiška organizaciją PPS

daryti ir tikrasis Centro Komitetas; 
jo itin maloni, kad būtų tekę daboti

T- se inu. už Vilnių ir Lietuvą PPS pa- 
>^lhon laikinai fėjo likimas. 1899 metais, kaip 
iau buvo

kus ątkaftjnėtį nup mūsų organizacijos ir traukti 
prie PPS. Daėjo iki to, kad pradėjo boikotuoti 
mus. Betinieko pikto neįstengė mums padaryti: 
LSDP ėjc vis tvirtyn, pritraukdama vis didesnį 
darbininkų skaičių. Pirm dviejų metų, pasinau
dojusi iš to, kad mūsų organizacija susilpnėjo, 
PPS išrado galima melagingai apgarsinti 
ląikęąščiiose, būk LSDP susiliejo su PPS 
tokio kefcto pasielgimo penktasis mūsų Partijos 
suvažiavtnas išreiškė protestą, bet PPS neatšau-

t savo
PPS. Ant

kė savo tnelagingo paskalo, atpenč — ligsiol nė 
vienu ždžiu nepaminėjo gyvuojančios Lietuvių

Socialdemokratų Partijos, o taip pat nepasidro- 
vėjo tūlus mūsų Partijos atliktus darbus (kaip 
antai pernykščių demonstraciją Kaune) apgar
sinti kaipo savo darbą.”

“Ant galo ant savo pernykščio suvažiavimo 
PPS nutarė išleisti dėl Lietuvos lenkišką laikraštį 
“Walka” (“Kova”), kuris trauktų Lietuvos dar
bininkus prie PPS.- Parodymui reikalingumo sa
vo lenkiško laikraščio PPS vėl išrado melagingas 
priežastis, būk Lietuvoj ligsiol nesą jokio nė tau
tiško susipratimo, nė darbininkų judėjimo. Ka
dangi vadovams PPS gerai žinoma, kad Lietuvoj 
yra ir tautiškas pakilimas, o tarpe darbininkų jau 
kelinti metai yra organizacija LSDP, kuri pasku
tiniais metais išleidžia du laikraščiu, turi savo 
darbininkišką literatūrą ir tvirtą organizaciją, 
reikia tik stebėtis drąsai ir sąžinės miklumui va
dovų PPg.” 7

“Mes tvirtai tikime, kad toks PPS pasielgi
mas tai darbas kelių patriotų—lenkų, kurie prisi

dengę socialistiška skraiste, įnešė į darbininkų 
j judėjimą senus bajorijos idealus.”

ŪBus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

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

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

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

Los Angeles, Calif.
Juozo Daumanto šaulių kuopa 

platina Kreivėno knygą

Juozo Daumanto šaulių kuo
pa š. m. rugpiūčio mėn. 16 d. 
rengia savo tradicinį metinį pik
niką kaip paprastai Santa Moni
koje prie pat Pacifiko , gražioje 
Emilijaus ir Julijos Sinkių. re
zidencijoje 233 Margarita Avė. 
Paprastai šis piknikas būna la
bai gausus. Suvažiuoja iš plačių 
Los Angeles apylinkių ir kitų 
miestų dabartiniai ir buvę šau
liai ir jų pažįstami palmių pa
vėsyje maloniai pabendrauti ir 
praleisti sekmadienio popietę 
gamtoje.*

ši kuopa veiklą plečia- Šiemet 
stambesnėmis aukomis parėmė 
Los Angeles garbės šaulio rašy
tojo Jurgio Gliaudos leidžiamą 

I knygą “Agonija”, užsisakė kelio- 
i liką knygų Anatolijaus Kairio 

Dr. LEONAS SEIBUTIS;antr^. “Po Damok]o Kardu”.

niQ PATH V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ww*cfc««tar Ce^flHmlty klinlket 
Medldnee dlrwktorlue

(9M S. Manlmbn Rd.. W*«td»*w»r. H. 
VALANDOS: S—3 darbo dienomit ir

T*l.i 562-2727 arba 542-272*

TEL. 233-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
O P TOME T R. 1ST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI 

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURG'.JA 
2656 WEST 43rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
RaĖdenciJos falai.: 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymie 

iš įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS

Restauruota Traky pilis

S. KASPARAS

veckas netekęs kantrybės su
draudė: Centro Valdyba, sako, 
nė vienas neišsisukinėkite, jau 
spauda rašo apie jūsų federalis-

I tus, pats mačiau. Ginatės, bet, 
vyrai, tą laišką parašėte ir įžei
di'amą, ir baigtas dalykas.

Tada prezidiumo pirm. R. šo
va pasisakė, kad laiškas į “Aki
račius” buvo nutarta parašyti 
balsų dauguma. Ne visi valdy- | 
bos nariai prie jo prisidėjo.

D. Banaitis ir vėl reiškia ne- * 
pasitikėjimą . valdyba. Pranskū- H 
no rezoliuciją paremia D. Banai- į | 
tis ir V. Kupstys. Dr. S. Kuz
minskas siūlo balsuoti rankų pa- 

I kėlimu. Tarybos pirm. E. šovai 
i atrodo, kad toji rezoliucija yra 

per stipri, reikia gal ką sušvel-
I ninti. Jis pasiūlė atidėti rytdie-
> n;/

V. Kupstys dar sako: pone Ju
rai, ar parašei.tą laišką, neišsi
ginsi, prisipažįsti? O jei parašei, 
tai ko dar nori,

FEDERALISTAI IR JŲ 
POLITIKA

vi* MiiaMBMi

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Mažeika &1 Evans

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos
1981 m. visuotinis suvažiavimas

(Tęsinys)

APIE FEDERALISTUS
NEBUVO INFORMUOJAMA

Laidotuvių Direktoriai

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

Kas čia per istorija? Kas tie 
federalistai? Dalis visuomenės 
dar vis negali suprasti, kas čia 
vyksta.

Daugiau kaip 30 metų, kai 
DBLS atstovaujama Vidurio Eu
ropos federąlistuose, kurių tiks- j 
las yra sukurti valstybę nuo Bal
tijos iki Juodųjų jūrų, ir joje 
būtų apjungtos įvairios tautos, 
net ir austrai. Valstybinė struk
tūra būtų panaši į dabartinę 
Sovietų Sąjungos. Tą organiza
ciją sukūrė 1948 m. Londono 
lenkai pagal gen. Sikorskio kon- 1 
federaciją ir Lenkijos-Lietuvos 
Liublino uniją.

O ta organizacija dar kilusi iš 
lenkų federalistų klubų, sukur
tų karo metu. Dar jie esą 1951 
m. priėmę kažkokią Philadelfi-i 
jos deklaraciją. Kaip dokumen-i 
tai rodo, joje vyravo ir vyrau- i

EUDEIKISJ. Alkis vėl apgailestauja, 
kad yra Sąjungos ardytojų, ku
riems nerūpį Sąjungos vienybė. 
Redaktorius ir valdyba suskal
dyta, teigė jis. Nuostabu, sakė 
jis, kad' Kasparas tyli. Valdyba 
turi teisę nueiti, kur ją kviečia. 
Tik žmonės nesupranta. (Kaip 
taisyklė DRLS Centro valdybos 
pirmininkai dalyvaudavo ar da
lyvauja tos leinkų įkurtos fe
deral! stų : organizacijos vykdo
muosiuose komitetuose). Aš esu 
Vilniaus lietuvis, sakė Alkis. Ir

GAIDAS - DAIMIDPirm- Z. Juras nesutinkąs .su 
’ Kuzminsku, kad nebuvo infor- 
1 muojama apie federalists. Apie 

’uos ir nebuvo ko ir kalbėti, sa
kė Z. Juras. O dėl laiško stiliaus 
“Akiračiai” kalti, kam išsispaus
dino iš “Europos Lietuvio” Ba- 
rėno straipsnio ištraukas. Aš 
garbę DBLS gyniau. Gal ir ne
mandagiai parašiau, gal per aš
triai. O toji federalistų organi
zacija yra jau mirusi, nieko nė
ra. Tas vienas lenkas redakto
rius vare lenkišką propagandą, 
bet jis mirė.

Paprašiusi balso Baronienė pa 
tikslino, kad “European Press” 
ne tas vienas redaktorius buvo. 
;r Novak, o gal ir daugiau niekas 
netikrino.

Garbės šaulys K. Karuža išpla
tino apie 50 egzempliorių Jono 
Kreivėno ^Mirties Lageriuose ir ( [ 
Tremtyje” taip pat surado ke
lius rėmėjus, kurie paaukojo po 
penkiasdšeimt dolerių tos kny
gos išleidimui. J. Daumanto šau
liu kuopa parėmė stambesne au
ka mūsų jaunimą vykstantį į 
San Francisco miestą organizuo
tai. Šiemet šaulių eiles papildė 
keli nauji asmenys, taip pat yra 
persiregistravusių ir iš kitų kuo
pų net iš Kanados. į šaulius įs
tojo kunigas Prof. Dr. V. Bartuš- 

j ka ir tapo Juozo Daumanto šau
liu kuopos kapelionu.

Šiuo metu po operacijos svei
ksta šauliai: Justas Naujokas 
Petras Sakas, savanoris kūrėjas 
grandinis Jonas Čekanauskas ir 
savanoris kūrėjas eilinis Myko-

5 las Barauskas. Mes linkime vi
siems .greitai pasveikti. Naujai 
įstojusius šaulius sveikinu val
dybos ir visos kuopos vardu 
linkėdamas iškelti dar aukščiau 

t šaulių šūkį “Viskas Tau Lietu- 
' va Tėvynė”.

Juozas Ruokis 
Kuopos Pirmininkas

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukut 
Felef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

jį “Lietuvos Aidai” 
KAZĖ BRAZDžIONYTĖ 

Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla„ 12:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Dlinots 60629 
Telef. 778-5374

SENIAUSIA IR DĖMIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

TeL 827-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

KNOW W HEART

aš, nedalyvavau pats ten. Tada Ja ienkai. Tai, be kita ko, gana 
R. Šova iš ' “European Press” j aiškiai parodo ir Londono fede- ; 
perskaitė Lithuanians Dargas, J. 
Alkis federalistų -komitete.

Taip tęsėsi diskusijos. Federa
listai ar federalistams prijau
čiantieji vis gynėsi, kažką tiki
no, kažką kalbėjo. Tikino, kad 
tas vienas “European Press” 
daktorius varė lenkišką propa-' muziejų ir jo sodelį, kilo' suma 
gandą. Vieni sakė, kad informa- uymas prie Žuvusiųjų dėl Lietu 

vos paminklo palaidoti Nežino- l

re- - Pertvarkant Kauno Karo

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
ralistų vadovybės sudėtis tauty- ■ 
bėmis. Štai keletos metų duo
menys, kiek kuri tautybė atsto
vų turėjo toje vadovybėje:

(Bus daugiau)

i

vo, kiti — kad ne. Derbio at
stovas V. ■ Junokas paklausė, ar mojo Kario palaikus. Kariuome- į 
Baronas išėjo dėl pareiškimo nes vadovybė sumanymui prita- j 
“Akiračiuose”? Centro Valdyba
jam neatsakė. R. Šova sako, kad . žinomojo Kario palaikai buvo Į 
reikia sudaryti komisiją reikalui' palaidoti Karo muziejaus sodely. į 
ištirti. _

Tokios kalbos tęsėsi. Kalbėjo i teris Lietuvai Norom Nežinomo- ' 
;r kiti atstovai ir ne atstovai. Ta- j jo Kario kapą apsodino iš Ame- j 
da Maųchesterio atstovas, prezi- rikos nuo Vašingtono kapo vi- 
diumui sekretoriavęs A- Jalo- joklinėmis rožėmis.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

rė, ir 1936 m. vasario 16 d. Ne-!

193<8 m. JAV įgaliotas minis- i

HELP *OŲR HEART FUND
1 > .*,*>* •• 4 » */** •» ■’ T •

HELP YOUR HEART C*

VANCE FUNERAL HOME

■>. -4 ’.

JEAN VANCE ir GEORGE SORtNI

Aditės automobiliams pastatyti

1

® Pradžioj Lietuvoj skautus 
■ pradėta vadinti vyčiais.- Net 
Amerikos lietuvių Vyčių organi
zacijos himnas buvo naudoja
mas kaip skautų himnas. Bet 
kai įsitikinta, kad Amerikoje 
veikiantieji vyčiai yra visai ki
tokio pobūdžio organizacija, tai 
ir jų vardo atsisakyta. Tik vė
liau vyresnieji skautai buvo pa
vadinti vyčiais.

- Ham Yam Salad Solves 
The Cooking-For-Two Dilemma

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

*

W54 So. MAL8TED STREET Tat Y Arda 7-1211

AMBULANSO 
PATARNAVIMAI

į

i

TURIMI 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asod&cijos

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

Telef. 476-2345

J

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

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tel: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Kool-Aid’...On A Stiek
BRAND SOFT DRINK MIX

Freren Suckers
1 envelope KOOL-AID* Dissolve soft denk mix and

Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in waflfer Pour nte 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

piashe ice-cube trayt or 
small paper cups Freeze 
until almost Urm Insert 
wooden she* or spoon into 
each. Freeze unto fam. 
Makes about 20.

w

1

BUTKUS - VASAITIS
1446 bo. 50th Ave, Cicero, flL TeL: OLympic 2-100J

Cooking for one or two? Bet you look hard for budget-wise 
and appetizing main dishes that come m small quantities — and 
require a minimum of fuss.

Hearty Ham Yam Salad is a delicious solution. It*s easy to 
prepare and bėonomical, too. And there's ho waste involved 
since it serves only a pair. Make this tangy creation ahead of 
time tn a handy Tupperware Sea IN-Serve . Serve the salad in 
the same convenient and colorful container for an attractive 
presentation. And, if you’re dining alone, the salad can be 
stored in the aame bowl in the refrigerator until its next menu 
appearance within a few days.

Ham Yam Salad
1/3 

2
1 1/2

2

1/2

3/4

medium-size yams or 
sweet potatoes 

pound cooked ham, 
cut into 1/2-inch 
cubes

cup diagonally sliced

cup tour cream 
tablespoon* milk 
teaspoons Dijon-styla 

mustard 
teaspoon salt 
Pincn pepper 
Lettuce leaves

In a medium saucepan, cook yams In boiling salted water to 
cover for 20 minutes or until Under. Cool. Peel yams, cut into 
1/2-inch cubes. In s medium bowl, combine yams, ham and 
celery. Refrigerate until well drilled. Combine sour creanu 
milk, mustard, salt and pepper. Stir until well blended. Pour 
oyer ham mixture, too lightly. Serve over lettuce leaves.
Yield: 2 servinc* - ____

1

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3573

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. ZJTUAMCA AVB. Tel.: YArd. 7-1133-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69tb STREET REpublic 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* HflU, HI J74-441I

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LTTUANICA AVĖ. Tel: YArda 7-3401

Naujiends, Chicago, 8, BL Wednesday, July 29, 1981

l
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Kaip sportiškai žvejoti upėtakius <
. . ipriimtinų visur. Štai jos. !

Eikite prie upės visada atsar
giai, kad nenubaidytame: upė
takių. 

Žiūrėkite, kad jūsų šešėlis ne- . 
kristų į vandenį. !

Netaupykite masalo. Maukite ' 
jį ant viso kabliuko, uždengda- • 
mi ne tiktai smaigalį, bet ir ko-

Dėl sportinių žurnalų kaltės * 
įs:galėjo nuomonė, jeg džentel I 
menas gali žvejoti upėtakius tik . 
tai dirbtine musele, kabinama 
prie devynių pėdų ilgio pavadė- 
l.:o ir specialaus dvilinko konusi
nio valo ir kad valą būtina už
mesti keturias su puse uncijos 
sveriančiu meškerykočiu už ke
turiasdešimt dolerių.

Prityręs žvejys tik niekina- Į 
mai šypteli, skaitydamas tekią 5 
rašliavą. Jis puikiai jaučia skir
tumą tarp slieko ir dirbtinės mu
selės, Jis geriausiai žino, kad 
tam tikru metu dirbtinė muselė 
iš tikrųjų daug tinkamesnė už 
bet kokį natūralų masalą, jam 
žinoma ir tai, kad kai kuriose 
upėse ja galima sugauti tik smul 
kių upėtakių. Taip pat jis žino, 
kad upėtakių žūklė su sliekais 
ir lengva meškere sportiškai įdo
mi nė kiek ne mažiau, kaip mes 
keriojimas dirbtine musele.

Sliekai, lervos, vikšrai, vaba
lai, svirpliai ir žiogai — puikus 
masalas upėtakiams. Dažniau
siai naudojami sliekai ir žiogai.

Naktimis iš savo urvų išlenda 
į žolę stambūs kirminai. Jų ga
lima lengvai prisirinkti pilną 
dėžutę sutemus su žibintuvėliu. 
Tiesa, jie per dideli upėtakiams 
ir tinkamesni ešeriams gaudyti, 
bet vis geriau negu nieko.

, Paprastų sl;ekų labai lengva 
rasti pavasarį ir labai sunku va

lėlį.
Atsiminkite: juo sunkiau pri

eiti prie upės, juo daugiau gali- | 
mybčs aptikti ten stambių upė- j 
*ak ų. Prieinamesnėse vietose žu , 
vys jau kitų išgaudytos.

Stebėkite valą meškerykočio 
gale. Kai tik jis įsitemps, pakas
kite ranka iš riešo. Kirskite iš 
k^rto, nelaukdami trūktelėjimo, j

Visada meskite masalą kiek 
aukščiau duobės ir atleiskite mes 
kerės galą taip,..kad tėkmė ma-( 
salą neštų į duobę. Į

Nuo šių taisyklių laikymosi aukščiau kaip pėdą arba dvi. Jų 
priklauso, ar ištrauksite smulkų galima rasti kirtimuose, po vir- 
kvailą upėtakį, kuris puola iš tuoliais ir ant žolių.
duobės bet kokį masalą ar jums 
pavyks suvilioti prityrusį upėta
kį, griebiantį tik tokį masalą, 
kuris panašus į natūralų.

Su sliekais geriausia žvejoti 
nedideliuose apžėlusiuose upe- Į ti sąžalynuose ir negalima bus 
liuose, kuriuose gausu šiekštų ] rasti sliekų ar žiogų.
ir sietuvų. Čia reikia žvejoti nuo i Kūjagalviai, magos plokščia-

, Namai, i»m* — Pardavimas 
REAL ESTATE FOR SALI

' i

m •

r

! kol jie dar nejudrūs ir neiššoka , čiau už spąstų ūdroms vožtuvus,

Vikšrai, visokiausieji vabalai, 
širšių lervos, upėtakių plaukme
nys, kurapkų arba ančių kepenų 
gabalėliai gali iš bėdos būti ma
salu, jeigu jums teks meškerio-

Kamal, Ž«m4 — Pardavimui 
RSAL ESTATE FOR SALS

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

upėtakiai turės daugiau negu 
pakankamai nemokamų pietų.

(Iš-Mūsų Gamtos)

Gyvas BALFo

BUTŲ NUOMAVIMAS
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

YISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 ’n

PASIŪLĖ ĮKURTI BE ATOMI
NIŲ GINKLŲ ZONĄ

Vakarų Vokietijoj lankėsi tri
jų Šiaurės Europos valstybių 
premjerai ir tarėsi su Socialistų 
Internacionalo vadais apie be 
atominių ginklų zonos įkūrimą 
Skandinavijos valstybėse. Šią 
idėją propaguoja Sovietų Sąjun- garni)" ~

Brežnevas išdėstė savo’ pa- $51,500.

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- 
, mūrinis. 2 mašinų garažas.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

Sekmadienį, liepos 26 d., Jė
zuitų centre įvyko pirmasis 
BALFo piknikas. Anksčiau pik- 

kranto. Sliekai tokiose vietose) galvės rainės, panašios į miniatiū nikus ruošdavo Michigan valsti- 
geriau negu žiogai štai kodėl: rinius šamus, būna puikiausias joje, bet šį pavasarį nutarė su- 
jeigu paupio žolėje yra žiogų, tai masalas stambiems, upėtakiams, ruošti pikniką Jėzuitų centre, 
pasirodęs žmogus juos išgąsdi- Jos lindi po akmenimis, ir srau- j Piknikas buvo pradėtas jėzui- 

2_. i x , - 1 nįame vandenyje jas labai sunku < tų kavinėje, bet po pietų pra- 
sugauti. -

Jos gaudomos nedideliu samte 
liu arba šakute, pritvirtinta prie 
lazdos. Jūs. arba duriate šaku
te, arba griebiate seamteliu, kai 

/ užmetami taip pat, kaip ir dirbti jos sprunka iš po paverstu ak- 
nės muselės, tiktai lengvesniais 
judesiais, kad nenukrėtus ma
salo.

Žiogus griebia stambesni upė
takiai ir mieliau, negu dirbtines 
museles. Jei norite, kad tikrai 
užkibtų upėtakis, maukite antį 
kabliuko iš karto tris žiogus. O |

Sunkiausias dalykas, žvejojant Į raliu masalu, ar su dirbtine mu
su žiogais, tai prisigaudyti žio- j sele, upėtakiui tiek pat šansų

sarą, kai ilga kaitra. Jie kasa-Į na, ir dalis jų krenta į vandenį- 
mi po lietaus ir laikomi didelė- Suprantama, upėtakis
je dėžėje su žeme. Daugybę slie- griebs laisvai srovės nešamą žio- 
kų galima gana toli vežtis nedide- gą. negu pririštą pavadėliu.
lėje dėžutėje’ nuo konsedvų su 
kavos tirščiais. Kavos tirščiuose. ti, geriausia gaudyti žiogais. Jie 
gerai laikosi drėgmė, todėl slie - /už * ‘
kai juose geriau jaučiasi kaip že
mėje, kuri džiūsta, o drėgmę su
geria nevienodai. Jei drėgmės 
per daug, sliekai žūsta taip pat 
greitai, kaip ir sausumoje. Iš ka
vos tirščių sliekai išimami šva
rūs ir gaiviis.

Naujokui sveika žinoti kai ku
rias bendrąsias upėtakių žvejy
bos taisykles, bet, svarbiausia,

mi po lietaus ir laikomi didelė- Suprantama, upėtakis mieliau

Upėse, kurias galima perbris-

menu.
Mano nusistatymo pries šaku- 

į te priežastis buvo nelaimingas 
atsitikimas Blėkrivelio slenks
čiuose, kai, palaikęs kūjagalviu, 
prasidūriau savo kojos nykštį.

Upėtakiai ima visus šituos ma
salus. Ar jūs gaudote su natū-

•dėjo rinktis daugiau žmonių ir 
užėmė visą apačią, žmonių buvo’ ’ 
žymiai daugiau, negu Jėzuitų 
centre tikėtasi. Suvalgė visą ku
gelį, dešras, kopūstus ir kitą lie
tuvišką maistą.

. šokiams grojo Stelmoko or
kestras. Visi Turėjo progos pa
šokti ir pasilinksminti. Buvo di
delė loterija, turėjusi vertingų 
fantų.

Į pikniką atvyko’ BALFo pir
mininkė Marija Rudienė ir jo
sios vyras Antanas, dr. Leonas 

dau-

ga.
siūlymą įsteigti tokią atominių 
ginklų neturinčią Europos sritį 
buvusiam Vak. Vokietijos kanc
leriui Willi Brandtui, kai jis lan
kėsi Maskvoje. Pasikalbėjimuo
se buvo paliesti atominių raketų 
apribojimo Europoje klausimai.

Į Brežnevas priminė Sovietų siū- ] 
■ Ivma visai uždrausti atominius; 
ginklus Norvegijoje, Švedijoje, 
Suomijoje, Danijoje, Islandijoje 
ir Grenlandijoje.

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

55-tos ir Kedzie 5 butų mūrinis su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininkas J 
duoda paskolą iš 12%.

Marquette Parko apyl. liuksusinis 12 
butų, pajamos virš $35,000. Savininko 
paskola rimtam pirkėjui.

visada reikia turėti savo protą, gų. Senas klasikinis būdas — pakliūti ant kabliuko. Bet kai 
nes nė viena upė nepanaši.} ki- atsikelti anksti rytą, kol dar ne- jūs siūlote upėtakiams, natūralų 
tą, Betgi esama keletą taisyklių, nukrito rasa, ir gaudyti žiogus,! masalą, jūs bent jau šiuo tuo

Kriaučeliūnas su žmona ir 
gelis kitų BALFo rėmėjų.k. P.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street

Tel. 436-7878

Pirkite senoviškai
3 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

Susivienijimas Lietuvių Ame-, Bus progos pailsėti saulėje
rikoje pirmą kartą organizuoja Į užmegzti naujų pažinčių, aplan- 
kelionę į KARIBŲ JŪRĄ laivu kyti dar nematytas salas, ke- 

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

“CARNIVALE” j 
lapkričio 8' iki 15 dienos (viena 
ištisą savaitę).

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

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

i 
© 1920 m. Lietuvoje buvo Į 

13,730 prekybos įmonių, o 1939 j 
metais — jau 25,527.

1939 m. Lietuvos pramonėje Į 
dirbo 32,371 darbininkas. Nete-j 
kus Klaipėdos krašte, beliko tik 
27,328.

1949 m. iiepo’s 2 d. Londone 
įvyko pirmasis Anglijoje gyve
nančių lietuvių žurnalistų šuva-1 
žiavimas. Tuomet buvo ir įsteig-

— Iki šio meto spekuliantai tas Liet, žurnalistų Sąjungos 
jiems atlyginate už sutrukdymą. ] biržose gaudydavo auksą, o da- skyrius D. Britanijoje. Pirmąją 
Jei žuvis ir nutruks, tai bent už- . 
kas, neliks jai vien metalo ir 
•plunksnų skonio atminimas. 
Meškeriodami su žiogais,' jūs la
bai greitai pastebėsite, kad, jei
gu jūsų riešas nejudės kiek grei-

bar visi ieško JAV dolerių.

— Eina kalbos, kad Bahamų 
vyriausybė suėmė suktą finansi
ninką Robert Vesco ir rengiasi 
jį pasiųsti Į JAV teismui.

.valdybą sudarė K. Obolėnas — 
! pirm., F. Neveravičius — sekret., 

S. Kuzminskas — iždin.

g 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 skljųjai. 2 garažai.

I Brighton Parke. $57,700.

9 Statybai gražus sklypas
. Kaune, Petro Vv Marquette Parke.

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

kams. Kreiptis:
X LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND A V Z. 
TeL 523-8775

GENERAL REMODELING *
• Alumin, langai, durys, medžio i 

* apmušimai. * Staliaus darbai, ce- 
1 mente laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita.
FETINGIS CONSTRUCTION 

7152 So. Kidzie Avenui 
Tel. 776-8505

^Dengiame ir taiščme* visy|rū- ■ 
šių stogus. Ųž darbą gąran*' 
tuo jame iresame apdrausti.;
;hARVYbĄŠ kreLAiįž 

i\'6557 S. Talman* Avenue -I7; 
Chicago/it 60629 .

■s

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

Dėl informacijos ir registraci
jos prašome kreiptis į: 
kreiptis į:

AMERICAN TRAVEL SER
VICE BUREAU,

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

SUSIVIENIJIMAS LIETU
VIŲ AMERIKOJE

Genovaitė Meiliūnienė 
SLA sekretorė

For constipation 
you’ll call it 

“The Overnight Wonder”
Ever feel uncomfortable with your laxative? 

Then its time you tried the gentle medicine they 
call ‘The Overnight Wonder."

It’s todays Ex-Lax"® and it relieves the discom
forts of constipation by helping restore the body’s 
owTknatural rhythm.Try it tonight You'll like the 
way you feel in the morning!

Chocolated or pills. Ex-Lax is “The Overnight 
Wonder."
Take only as directed

e 1924, m.
leišio aikštėje, buvo suruošta 
pirmoji dainų šventė. Dainavo 
3,000 asmenų mišrus choras. 
Antroji dainų šventė įvyko Kau
ne 1928 metais. Buvo užregist
ruota 8,490 choristų.
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VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Laikrodžiai ir brangenybė* 
Pardavimas Ir Taisymai 
2646 We*t 69th Str»et 
Tai. Republic 7-1941

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo attiminimus.

Dr. A. Gussen — 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 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

18.00

$3.00

$2.00

XV XX VI U A A’ V k?)

173, So. HALSTED ST, CHICAGO, IL 60603
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Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate. Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

ei/o ir Povilo 
architektas

O Vilu 
bažnyčia 
Giovanni 
statyti 13v>8 n*. ALGa^va lO/u m. 
Lipdvbmiai vidrvs darbai dar 
užtruko apie 7 metus. Bažnyčios 
viduje yra apie 2,000 žmogaus 
pavidalo figūrų.

p
MISCELLANEOUS

Įvairūs Dalykai

J

© 1945 metais Vokietijoje bu
vo leidžiama 120 įvairių lietuviš
kų periodinių leidinių, bet tik 8 
ju buvo spausdinami spaustuvė
je. v. V.

PIRkITL jAV TAUPYMl BONU'

M7 W. JOtb M. 
T»L (111)

Lkrrft u*e of dlswaahar 
le once t day, after 
•vonlng meal, and cut 
excessive use of water 
and atectricfty.

Galite krelptla ir tfealai 1 SLA Centre

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

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalinė ar- 
Canixacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per P2 metus.

SLA — atlieka kultūriaiuj darbus, Ir kitiems, kurie tuną
darbus dirbau

SLA —išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri* 
apdraudę savo nariams.

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

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

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

s?LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudoa suma temoka tik $3.00 metanu.

SLA —kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
| 8avo apylinkės SLA kuopu veikėjus Jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti.

SEWER AND 
PLUMBING

ANY RODDING AND 
DRAINING — $30.

If not open no charge, 
e

CALL 656-8387

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

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymą knyga 

“Liucija’’ jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 18-1 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago^ IL 60629.

— Fanatiški Irano tikybinin- 
kai baigia paimti visą kraštą sa
vo kontrolėm Kiekvieną dieną 
šaudo po 6 ar 10 neištikimųjų.

M. I I M X U S
Motery Public

INCOME TAX SERV1CB
S. Maplewood. T«L 254-74M 
pat daromi vertimai, giminiu 

iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai.

S159 
taip

homeowners roucv
?. i«pon», Af*nr 
IŽCg'/j W. 95th St 
Evaro. Fark, 111. 
LC642, - 42<-M54

SuCeTarm Fire^Hd Cfrsy>ny Cempany Į

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
i V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

į

(

v

Advofataa

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

iki 6 vai rak. šeštadieni nuo 
9 vai- ryto iki 12 vaL d.

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

2649 West 63rd Street 
Chloro, ID. 60629

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI Wednesday, July 29, 1981




