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SVARBIAUSIA PASLAPTIMI BUVO LAIKOMA 
JAUNOSIOS SUKNELĖS

LONDONAS.— Antradienį, tik < valdžia dovanojo vedybų žiedus, 
vieną dieną prieš , karališkas o Kanados valdžia — daug bran- 
princo Charles ir Leidės Dianos Į gių puošmenų- Karalienė Elzbie- 
Spencer vestuves, Moterų Apran
gos dienraštis paskelbė labiau
si ai' sa ugoj am ą pasla ptį, aprašy
damas jaunosios suknelę ir duo
damas jos škicą; Visa informa
cija misterišku būdu atsiradusi, 
užkišta už durų madų redakto
rės Bdnnie Spencer buto. Ji visą 
šį reikalą įteikė Moterų Apran
gos redakcijai. Tačiau Bucking
ham© karališkųjų rūmų tai pa
vadino dirbtina apgaule.
’ Sakoma, kad suknelės projek
tą sukūrė Lordo Chamberlain 

Įstaiga, esanti St. James rūmuo
se. ‘Jį pasirašė kontrolierius. Sir 
Erie Penn. Prie suknelės ; yra 
prisidėjusios vise's britų bend
ruomenės valstybės. Ji pasiūta 

’ iš Angliško šilko ir Ivory satirios.
Diržo" pagražinimai' padaryti iš 
škotiškos vilnonės medžiagos, 
papuoštos perlais ir kristalais. 
Auksinės pupšmends, ametistai, 
safirai ir topazai yra duoti Nau
josios .. Zelandij os.

ta II dovanojo kaklo puošmeną 
ii- kaspiną su auksiniais, emeral- 
dų, deimantų ir kitokiais brang
akmeniais. Juos kadaise dėvėjo 
karalienė Viktorija, ištekėdama 
už princo Alberto.

Vestuvinį tortą pagamino še
fas David A very karališkoje Lai 
vyno kepimo mokykloje. Jis 
taip pat buvo laiko'mas paslap
tyje. Tačiau paaiškėjo, kad jis
yra 5 pėdų aukščio ir sveria 270 
svarų. Angliški vedybų tortai 
yra skirtingi nuo amerikietiškų 
ar europietiškų: jie yra vaisių 
mišinio stiliaus. '■ t

: Svečiai ir viešnios taip pat iki 
paskutinio momento slėpė savo 
aprangą.. Tačiau buvo žinoma> 
kad JAV pirmoji leidė Nancy 
Reagan dėvės gelsvos spalvos 
3 dalių kostiumėlį, pasiūlą pa
gal madų žinovo.Gąlanos prb^ 
jektą. Ji yra tarp dešimties ge
riausiai apsirengusių ..pasaulio

Australijos ‘ moterų. ' *

Trečiadienį sutuokti Chaįjgs
Z f ^' Panefe Diana Speneer-1

Iš KATEDROS^SnIĖJI NUVYKQ^WtolN&AXi
i': rūmus; g vžiiIau Įš.vAžiuQS.^^Wuę ydį, 

LCNDONASj^Anglija, — ŠN; šeimai prikfciti
Povilo katedroje trečiadienį bu
vo sutuokti ’ Anglį j cs kataląi tis 
Charles Philip-Arthur Georgė ir- 
j o pąjnilta “mėlyrikraujė’’- pane
lė- Dianai Spencer; Kaip katedra, 
taip ir kelias iš katedros į Buc
kingham' rūmus buvcC žmonių 
pilnas.?į Į Buckingham Ę£trtlus 
suvažiavo. kviestie j i .svęčįąi.

Iš katedros ten nuvyko ir jau
navedžiai. Ten jie turėjo progos 
pasisveikinti su karalienės šei
mos nariais, 
Buckingham rūmus, sukviestai
siais svečiais. Jaunavedžiai išėjo 
į balkoną ir pasveikino prie rū
mų susirinkusią minią.

Viena iš svarbiausių vetsuvių 
. dalių įvyko antradienio vakarą, 

kai karalienė suruošė banketą 
išskirtiniems svečiams. Karalie
nės balius buvo didelis, žmonių 
daugybė, o apranga buvo labiau
siai žibanti.

Pasibaigus Buckingham rūmų 
šventei, jaunavedžiai išvažiavo 
mėdaūš mėnesiui. Jie "apsigyvens 
Balmoral pilyje, esančioje 90 
mylių atstumo nuo Londono. 
Anglijos karalių šeima turi sep
tynias pilis, o karalaitis turi dvi. 
Jis gali gyventi savo pilyse arba 
gali gyventi bet kurioje karalių

>-•

t- , 

į^ę.prTyje.j.
Karalaitis/Chari^jr-a^pirmas 

kandidatas-DidžiosioŠ^Britanijos 
karaliaus .sč’stui. Jeigu, karalie
nei kas atsitiktų, jis privalėtų 
tuojau-užimti sostą. Taip būtų, 
jei karalienė susirgtų ir negalė
tų eiti savo'pareigų.v •

artimaisiais ir į

— Trečiadienį’ aukso uncija 
kainavo $404.

KALENDORĖLIS

Liepos 30: Judita, Adelė, Ab
donas, Rjdvilė, Ulė, Bijūnas.

Saulė teka 5:42, leidžiasi 8:11.

Anglijds princas Charles va
kar vedė bajoraitę Dianą 
Spencer ir išvažiavo Į savo 
dvarą medaus mėnesiui. 
Vestuvinė puota buvo labai 
didelė. J būsimo Anglijos ka
raliaus vestuves buvo šuva* 
žiavę karaliai^ valstybė s gal

vos ir aukšti pareigūnai.

Senatoriaus Frank Savicko ir. aldermano Frrąnk Brady Marquette Parko suruoštos Lie
tuvių Dienos dalyviai. Dešinėje stovi aldėrmanas Frank Brady, viduje Marquette Parko 
policijos kapitonas, palaikąs tvarką šioje didelėje kolonijoje, šventės metu, kalbasi su.M. 
Gudeliu, Naujienų redaktoriumi. , \ , (Fotografavo Al Vaiįis).
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SOCIALISTINĖ VYRIAUSYBĖ TUOJAU 
PRIPAŽINO TREMTINIO TEISES

VISI STEBISI, KAIP BANĮ SADR GALĖJO 
KARO LĖKTUVU PABĖGTI Iš IRANO

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
! Abolhasan Bani Sadr, buvęs 
Irano prezidentas, trečiadienio 
anksti rytą atskrido į Prancūzi
ją karo lėktuvu ir paprašė, kad 
jam būtų duotos azyliaus teisės.

Prezidento Mitterrand vyriau
sybė, patyrusi apie Bani Sadr at- 
skridimą į Prancūziją, tuojau 

! davė jam azyliaus teises ir sųti- 
j ko duoti atsakingiems Irano 
: tremtiniams reikalingą protek- 
■ciją. 
j Užsienio reikalų ministerijos 
1 pranešimas sako, kad karo lėk- 
i tuvas buvusį prezidentą atnešė 
• į Prancūziją, bet nieko nesako, 
kam priklausantis karo' lėktuvą: 
jį atnešė.

Jeigu tai buvo Irano karo lėk
tuvas, tai-Bani Sadr šalininki 
skaičius yra daug didesnis ir 
stipresnis,negu mes manome

FBI TYRINĖJA BUVUSIO ČIA 
PAREIGŪNO VEIKSMUS

WASHINGTON, DC. — Fer 
deralinis Tyrinėjimų Biuras — 
FBI pradėjo tyrinėti buvusio 
CIA direktoriaus pavaduotojo 

' Max Hugel finansinę veiklą bei 
;jo apgaulingus pareiškimus, 
i tikslu gauti pinigų. Iki šiol ap- 
; klausinėta 27 asmenys. Nusta
tyta, bet laikoma paslaptyje, kas 
j jį 1980 m. rekomendavo prezi
dentui Reaganui vadovauti rin
kimų kampanijai.

Lygiagrečiai tyrinėjama ČIA 
direktoriaus William J. Casey 

'veikla bei finansinės transakci
jos. Tyrinėja Senato komitetas, 
.vadovaujamas senatoriaus Bar- 
: 'y Goldwaterio.

LENKAI ŠŪKAUJA, 
NORI MĖSOS

VARštTfA^~LenkąėvyTiaae? 
sybė, susitarusi šų Solidarume 
unijos vadais, nutarė .rugpjūčio 
mėnesį sumažinti’ mėsos kiekį 

į 20 nuoš. Krašte nėra mėsos, pi- 
Inigu mėsai pirkti taip pat nėra,salovje< kad didokas Ira„, 
I todėl nauja vyriausybė ir čius' perėję- sieną- 

kurį ji parašė Brežnevui, reikš- i ;n,|a sutl ° SI'rnaz?^.1 TurkijąUervėrsmo pradžioje,' <
a,™ Vytauto! *“ T08 k,ekM,JIesa:b? zyUkiti lu fedais perėjo į Irake

kalinamo !mla,branBesnė’Nl,'’os/r1,lž.E,I' i bet vis-dėlto Bani Sadr palaiki 
| n,gus negaus, nupirkta. Anksčiau ' jrano lakūnais. kariai.
i komunistu partijos nariai, gale- •• -.-i -u- •„ >; , , jis įgalėjo pasitikėti ir kūne, j
i davo gauti tiek mėsos, kiek jie ................... . ė
pageidavo bet dabar ir komu-1 rau n£ prancl-lzije

j rustai gales gautai tiek ' aeroSrome, -lai rodo, kad Cho
•kiek gaus kiekvienas lenkas. 4 -įį x>: . .;j ° j meilyto; vadovaujami smogiką
Į Nežiūrint šių nutarimų, Lodzė- dar tie viską valdo Irane.

XTACATT A ■ ; ie trečiadieni buvo’ suruoštos di-l Buvęs prezidentas Bani Sadr
NASAL. — Amerikos biznie-’"... . x_. __

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
RŪMŲ ATNAUJINDIAS .

KREIPĖSI Į BREŽNEVĄ 
SKUODŽIO REIKALU

Kongresmanė Cardiss Collins, 
kurios distrikte Chicagoje buvo Į 
gimęs' Vytautas Skuodis, atsiun-j 
tė ALTui nuoraša savo laiško,’ .. - - . v. . ...........

- - - i un-.ja sutiko sumažinti raclapuo

ALTo Valdyba, savo 1981 m.• 
gegužės 20 d. posėdyje išklausiu
si ir išdiskutavusi J. SkcYubsko 
ir G. J. Lazausko pranešimus 
ryšiųm-sĮĮ-š.m. gegužės 13-d. jų 

dr. Bačkjū 
■pasitarimu,- 'vienbalsiai nutarė: 
x‘Eietuvos Pasiuntinybės • rūtnų 
remontui ir jų vidaus atnaujini
mui^ turint galvoje, kad tai yra 
visti Amerikos lietuviu reikalas, 
ALTo valdyba sutinka imtis ini
ciatyvos tam tikslui sudaryti 
tarporganizacinį (bendrą visų 
organizacijų komitetą”. Tuo rei
kalu rūpinasi ir JAV LB Krašto 
Valdyba, turėdama ir savo’ pa
siūlymų.

1981 m. liepos 25 d. Detroite 
įvyko ALTo ir JAV LB Krašto 
Valdybos atstovų pasitarimas, 
kuriame buvo svarstomas Lietu
vos Pasiuntinybės Washingtone 
namo atnaujinimo klausimas. 
Visi atstovai pripažino', kad Pa
siuntinybės namas atnaujintinas, 
bet dėl komiteto tam darbui at 
likti sudarymo principo nebuvo 
prieifa bendros numonės.

Bendruomenės ii u s įstatymu 
tas komitetas turėtų būti suda
rytas iš Bendruomenės ir ALTo

| atstovų. Gi ALTas siūlo, kad Tas 
komitetas būtų ? išrinktas visų 

. lietuvių organizacijų atstovų su
šauk tame susirinkime Ir jis būtų 
visiškai saivarankiškas — nejfri- 

’ klausytų jokiai vienai organi
zacijai.

Ji: 'JJ

j VAI^TYBĖS DEPARTAMEN- 
I TAS APIE HELSINKIO GRU

PĖS NARĮ LIETUVOJE
I

Hrlsmkio grupės Lietuvoje na
rys dr. Eitan Finkelsteinas su 
savo žmona ir dukterimi turi 
sunkumų iš okupanto pusės. 
ALTo pirm. dr. K. Šidlauskas 
apie tai painformavo Valstybės 
sekretorių A. Haig. Iš jd įstaigos 
dr. K. Šidlauskas gavo patikini
mą, kad Finkelsteino, kaip ir 
kitų, kurių teisės siaurinamos, 
reikalu Valstybės departamentas 
susirūpinęs ir daro atitinkamų 
žygių- -

dama protestą dėl . Vytauto ■
Skuodžio, Maskvos 1
Amerikos piliečio, keldama rei
kalavimą, kad jis būtų nedel
siant paleistas.

(ALTo Informacija)

SUKČIUS R. VESCO DINGO 
IŠ BAHAMŲ SALŲ

• kiek gaus kiekviehas lenkas.

Turint- galvoje, kad mulos; Cho- 
meirii .šalmiukai nužud^lrąnę 
aviaęijpsviršininką ' TėherSn 
kariškamejaerodronae, o vėliai 
suėmė; ilgus-mėnesius laikė ka 
Įėjime -ir 'sušaudė visą eilę bu 
vusitį šacho aviacijos- vadų, tu

DAUG NUOSTOLIŲ IRANO 
į .. ŽEMĖS DREBĖJIME

TEHERANAS, Iranas. — Te- 
■ herano radijas pranešė, kad ant- 

■adienio' vakarą Irano pietryčių 
: minuotoje Churasam provinci- 
'oje pyko dilelis žemės drėbs
imas. Užmušta daug žmonių ir 

oadaryta daug nuostolio; JAV 
teologinės tarnybos-pranešimu, 

; Irsbėjimas buvo matuojamas 
; 7.3 Richterio skalėje. Teherano 

universiteto pranešimu, drebė- 
r“imo centras buvo Anduhjerd 

n i este, Kerman provincijoj. Žu
vusių skaičius dar nepaskelbtas.

Birželio 11 d. Kerman provin- 
•Jjoje drebėjo žemė 6.9 Richte- 
io skalės stiprumu. Drebėjime 
:uvo virš 1,000 asmenų.

rius Robert Vesco dingo iš Ba
hamų. Jis tikėjosi Bahamų sa
lose ramiai baigti savo gyveni
mą, bet prieš pdrą mėnesių Ba
hamų vyriausybė nutarė išvežti 
Vesco į JAV. Amerikoje jis ap
gavo kelias taupymo įstaigas, 
nusukdamas 224 milijonus dole-! 
rių iš Overseas Investment bend
rovės. Jis užtikrino finansinin
kus, kad jo investuotas kapita-} 
las neša didelį pelną. Bet tą pel
ną ir patį kapitalą nusinešė jis 
pats ir/idingo iš AmcrikdS. ••

Vesco, patyręs,- kad. Bahamų 
vyriausybė rengįsij jj atiduoti 
JAV teismui, susidėjo vertinges- 
niu.< daiktus ir dingo. Net ir jo

dėlės trimitavimo ir triukšmo gavęs’ tremtinio teises Prancūz: 
demonstracijos. Į miesto centrą joje,jtaip susitvarkys, kad gale 

. suvažiavo didieji sunkvežimiai, padaryki platesnį pranešimą api.
Jie pradėjo trimituoti, o šoferiai dabartines nuotaikas Irane i 
šūkauti ne savo balsais, kad vai- dpfė-'ą^skridimą į Prancūziją', 
džia parūpintų jiems daugiau' Bąni Sadr 8 metus .praleidi 
mėsos. Visi pripažįsta, kad Mask- Prancūzijoje, 
vos klausęs Gierckas visiškai mokyklą, yra 
nugyveno' visą Lenkiją.

— Sears & Roebuck bendro
vė laike ateinančių dviejų savai- 
iu žada-atidaryti 15 krautuvių 
vairiose Amerikos vietose, šiais 
netais bendrovė atidarys • 31 
krautuvę.

GVATEMALOJE MIRĖ
AMERIKIETIS KUNIGAS

L, GVATEMĄLA CITY (UPI).— 
Antradienį, Santiago Atitlan kle
bonijoje, nežinomas asmuo nu
šovė amerikietį kunigą Stanley' 
Rother, dirbantį 13 metų Gvate
maloje. JAV ambasados kalbė- 

, , . x- • i • i -. i tojas pareiškė, kad tai buvo dė* advokatas nežino, kur ns butu i . 1 ., . x. ,
- ., .. .. .. z , . vintas amerikietis kunigas, nu-

žudytas pastaraisiais metais P. 
Amerikoje. JAV Valstybės de
partamentas pasiuntė į Gvate
malą du asmenis ištirti nužudy-

galėjęs išvažiuoti.'

— Vakarų Vokietijos žurnalas 
“Der Spiegei”, rašo, kad Rytų 
Vokietijoje pastebėti darbininkų mą bei jo priežastį, 
neramumai. Kelids įmonės pra
dėjo streikus, dalinami prieš 
vyriausybę nukreipti atsišauki
mai. Kai kuriuose miestuose jau
nimas susikirto su milicija, žur
nalas spėja, kad Rytų Vokieti
jon atėjjų Lenkijos darbininkų' 
laimėjimų pasisekimai. Platina-Į 
muose lapeliuose išreiškiamas į 
pritarimas Solidarumui,

— Antradienį iš Illinois vals
tijos loterijos viršininko parei
gų pasitraukė Richard W._ Car- 
son. Gub. Thompsdnas-paskyrė 
radijo pareigūną'.'Michael J. 

į Jones naujuoju loterijos direk- 
• toriumi. '

susipažinęs s 
tarptautinėmis teisėmis ir gale 
jo jomis-vadovautis, santykiau 
damas su užsienio valstybėmis 

I Buno Sadr buvo įsitikinęs, kai

--------------------- . —Nustatyta,'kad staigus, la-
— JAV Plieno korpdracija bai stiprus vėjas Chihuahua 

paskelbė, kad šiemet pelnas pa- j aerodrome nustūmė lėktuvą nuo 
kilo 50% iki $167.6 milijono, ’ nusileidimo tako. Nelaimėje žu- 
arba $1.89 kiekvienai akcijai. vo 36 keleiviai.

1

k-<r_Franeois MJtterand
Socialistas Mitterrand, Pran
cūzijos prezidentas, patyręs, 
kad Bani Sadr pajėgė pasiek
ti. Prancūziją, tuojau įsakė 
duoti, jam azyliaus teises ir 
davė apsaugą, kad tikybi
niai Trano fanatikai nepasi- •

kėsintų prieš jd gyvybę, _>«

‘islamų revoliucionieriai” netu
rėjo teisės įsiveržti į JAV amba
sadą Teherane ir ieškojo būdų 
galimai greičiau paleisti suim
tuosius amerikiečius. Iranas bū
tų išvengęs didelių nesusiprati
mų. jeigu būtų msuėmę ameri- 
kiečių ir nepagrobę ambasados 

t dokumentų. >
Taip pat. nežinome, ar Bani 

adr draugai turėjo ką bendro 
u “Islamo revoliucinio centro” 
šsprogdinimo ir pirmadienio 
sproginėjimais. Visi pripažįsta, 
<ad parinktas geras mementas 
šskristi iš Irano. Daugelis skran
da į Angliją dalyvauti karalaič’o 
Charles vestuvėse. Bani Sadr pa
naudojo šį laikotarpį išskristi į 
Prancūziją. Kelionė gerai pavy
ko. Anglijos karalaitis džiaugėsi 
vestuvėmis ir atskridusiais įta
kingais svečiais, o Bani Sr.dr 
džiaugėsi laimingai pasiekęs 
Prancūziją, kurią jis labai gerai 
pažįsta, moka prancūziškai, pa 
žįsta inteligentiją, spaudą ir vi
suomenės vedėjus. Bani Sadr pa
žino prancūzų kultūrą, nebijojo 

i socialistu vyriausybės ir buvo 
tikras, kad jam bus sutektos 
tremtinio teisės.



S. KASPARAS

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
1981 m. visuotinis suvažiavimas

(Tęsinys)

Tautos 1967 ni. 1969 m. 1977 m. 19781h. 1979iii. 1980 m.

vt r ^rai 2 •į 1 5 5 4
estai 2 2 2 1 2 2 5
bulgarai 1 — — —
čekai 2 2 3 3 1 ‘ . 1 1
lenkai 11) 1G y H lt 15
i uinunai 1 2 o o 1 1
kroatai 1 2 3 3 3
albanai 1 —- — 1 1
slovėnai 1 — — — — —

lietuviai 1 1 1 2 2 2
ukrainiečiai 2 2 1 - 2 2 9
baltgudžiai 2 1 2 — 1
latviai — 1 1 1 1
austrai — — — -—

Savo ateities valstybėje fede- 
ralistai numato bendrą užsienio 
politiką, bendrą kariuomenę, 
bendrą ekonominę politiką ir kt. 
Jie leido ar tebeieidžia savo 
ideologinį žurnalą “European 
Press”, kuriame varo prolenkiš
ką propagandą. Taip pat bene 
artimiausias jiems idealas yra 
Lenkijos-Lieluvos-Ukrainos fede- 
racija-unija. Štai 1980 m. žiemos 
nr. viršelyje tas žurnalas išsis
pausdino net popiežiaus Jono 
Pauliaus II paveikslą: popiežius 
laiko skydą, kuriame nupaišyti 
Lenkijos-Lietuvos-Ukrainos her 
bai, o viršuje parašyta: Rzec- 
zpopolita Federation of Poland- 
Lithuania and Ukraine. Viršely 
dar matyti DBLS Centro narys 
socialistų prezidentas K. Tamo
šiūnas ir lenkų egz. prezidentas 
Raczynski. Taigi savo

tuvos istoriją“. Federalistuose 
lalyvavo ir dalyvauja, neatsi
klausę narių. DBLS kai kurie 
Dentro valdybos pirmininkai ir 
aariai. Savo nariams jie nieka
da neišaiškino, kas toji ideologi
nė organizacija. Mūsų Centre 
valdybos pirmininkai ten vadi 
narni Britanijos Lietuvių Sąjun
gos prezidentais. Savo metu į 
juos buvo suverbjLiota keli jau
ni Londono lietuviai, kai kurie 
dar mokyklos suole. Dalis to 
anuometinio jaunimo dabar yra 
Centro valdyboje. Tiesa, jie 
iktyviai ten nesireiškė. kaip kad 
J. Vilčinskas, Z. Juras ir K. Ta
mošiūnas. Jie buvo atsargoje 
(žiūr. “E.L” 1980 m. Nr. 15). 
Reikalui iškilus, jie atėjo iš at
sargos ir viešai stojo ginti idė
jos draugų-federalistų. Taip da- 

propa- J rė suvažiavime J. Alkis. Kitas 
gandai nesigėdina panaudoti net j bando pro “Lynes” prakišti len- 
savo tautiečio popiežiaus. Toks / kams palankesnes istorijas apie 
atvejis nebuvo vienintelis. Per 
visus žurnalo numerius tokia 
propaganda buvo varoma ir vis 
kartojama Lenkijos-Lietuvos-Uk 
rainos unija. Ir Centro valdyba 
matė, nes fotografijos jų išs
pausdintos. Ten garbinamas Pil
sudskis už jo norą sukurti fede
raciją. Kaip jis tai darė, mums 
ir aiškinti nebereikia. Kad jisi 
Vilnių smurtu atplėšė nuo Lie
tuvos. ten nerašoma. Nerašo ir 
J. Vilčinskas, “European Press” 
1979 m. vasaros nr. rašęs “Lie-

Vilnių ir Vytautą Didįjį." "Daugu
mas Anglijos lietuvių sveikina 
susibūrusį lietuvių kilmės jau
nimą ir linki jam sėkmės. Ir 
jam priekaištų neturi. Bet visa
da atsiras lietuvių, kai pastebės, 
ir jie netylės, kai bus daroma 
skriauda lietuviams ar Lietuvos 
istorijai.

Lenkiškiems federalistams, aiš 
ku, rūpi palikti dokumentą, kad 
Britanijos Lietuvių Sąjunga pri
taria Lenk i j o s-L i etų vos-Ukr ai - 
nos ar dar kitų tautų federaci-

For t i ie woman
- whoš ai the hear t of 
her family’s finances.

"GAMTOVAIZDIS" (Tapyba)xDOMAS GALDIKAS

kalba. Politika jie nesidomi. Ba
ronienė apgailestavo, kad jau
nimas tik šoka, juokus krečia ir 
pageria. Lietuviškumui jis ma
žai duoda. Ką senimas turi iš

KRITIŠKAI DĖL JAUNIMO 
IR KITŲ DALYKŲ

jai-unijai. Savo tikslą 100 pro
centu atsiekė. Dokumentai ro- V
dys, kad mes, lietuviai, priklau
sėme tiems federalistams ir no
rėjome tokios federacijos. Ir
DBLS pirmininkų ten pavardės : tokio jaunimo? Banaitis padarė 
Įrašytos. Sakykime, po 30 metų pastabą, sakydamas, kad Lynes” 
mūsų nebebus, bet ‘‘European j straipsnelyje apie Vytautą Di- 
Press” liks ateičiai, nes jis yra ■ dįjį, nė žodžio nėra apie Vilnių, 
padėtas didžiausioje ir garsiau- ■ Barėnienė sakė, kad apie Vytau- 
sioje pasaulio bibliotekoje Bri- ! tą Didįjį ir Vilnių buvo ne taip 
tich Museum-British Library, kaip lietuviams priimtina para- 
Great Russell Street, London W. syta. Taip istorijos lietuviai ne- 

j aiškina. A- Vilčinskas skundėsi, 
i kad “Lynes” taikomi straipsniai 
Į turi būti siunčiami į “Lynes” 
; redakciją. Barėnienė sako, kad

Suvažiavime buvo kalbėta ir i ji parašiusi, kokios klaidos bu- 
apie po DBLS sparnu susibūru- j vo padarytos “Lynes” apie Vy
si jaunimą. A. Vilčinskas paša- į tautą Didįjį, davusi paskaityti 
kė, kad jo ir V. Puodžiūno re-; keliems žmonėms, o jie patarę 
daguo;amas anglų kalba “Ly- siųsti į “Europos Lietuvį”. Ji 
nes” labai populiarus ir net Ame taip ir padariusi. Deja, redakto- 
rikos jaunimas jo paieško. Pats rius J. Vilčinskas tą straipsnį 
jaunimas nemoka lietuvių kai- grąžino. Kasparas sako, lietuviš- 
bos: kontaktai vyksta anglų kai vargo mokyklai mes penus 

rinkome, o dabar angliškam jau
nimui tūkstančiai išleidžiami. 
V. Gasperienė paaiškino, kad 
dėl politikos nesidomėjimo ne 

j vaikai kalti, bet tėvai.
Jaumnio atstovas mums kal- 

! bėjo angliškai ir prašė palauk
ti. Sakė, kad jie tik pradeda. 
Sąjunga tik susikūrusi. Ji ne
turi kontrakto su senimu. Poli
tika jis nesidomi. D. Banaitis; upėtakis su tokiu triukšmu, lyg mas? valas nutrūko prie pat špū- 
pasakė pastabą apie Deryboje vėduoklę žuvų mailių. neiKai- - ---------~—

■ suruoštą ir išgarsintą Vasario čiais ir vandens .iššoka stambus Į įspaustas tarp dviejų 
16 minėjimą. Tas minėjimas bu- kas sviestu i ežerą lovi. 6 C v C

: suruoštą ir išgarsintą Vasario

Tou can* t afford to be wror.f. 
Because if you’re in charge oč 
the family budget, you’re 
making decisions about the 
future, too. ;

And that's where UK 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Saw- 1 
ings Plan where he works.

That way, while you’re 
meeting the day-to-day ex-^ 
penses, you’ll still be building 
a more secure feture for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knows 
a good bargain. ,

maturity <£ 5 yean the firtt -

m^nienca-

vo surengtas lenkų klube. D. 
Banaitis sakė: jūs neturite lie
tuviškos ambicijos, kad rengia
te Vasario 16 minėjimą lenkų 

į klube. Ar nežinote, kaip žmo. 
į nės nusiteikę lenkų atžvilgiu?

ANTROJI SUVAŽIAVIMO 
DIENA •

Sekmadienio fry tas išaušo ra
mus. Po kun. A. Gerybos atnau- 
šautų pamaldų ir vėl prasidėjo 
suvažiavimas. D. Banaitis atsiė
mė vakar pareikštą nepasitikėji
mą Centro valdybai. Bet prez. 
pirm. R. šova perskaitė nepasi- 

t tikėjimo Z. Jurui rezoliuciją 
; dėl darbo netinkamo organiza- 
į vimo. Ją pasirašė 4 DBLS sky
rių 9 atstovai-

Atsistojęs Z. Juras prisipaži
no visą naktį galvojęs, ką dary
ti. Sunku, >ako, apsispręsti. Gy
venimas pilnas nusivylimų. Jis 
visur dalyvauja, net seimuose 
Amerikoje, eidavo į susirinki
mus ir posėdžius, o dabar štai 
visokio reikalavimai.

Tada atstovai Ir svečiai čiupo 
j tą 9 asmenų pareikštą mintį ir 
! ėmė spausti visą Centro \>aldy- 
j bą atsistatydinti. Ko jūs bijote 

atsistatydinti ..Klausė jie.,GeI 
mes ir vėl jus išbrinksime vi
sus. ir jums bus geriau. Imkite 
ir atsistatydinkite. Valdyba at- 

• sfkalbinėjo. Daugiausia tuo rei
kalu kalbėjo J. AJfefe St z. Juras. 
Tik vienas Eoltono atstovas ir

į Vieną vakarą Džekas Pcntekos- 
| tas grįžo į stovyklą permirkęs 
. iki kaulų, su sulaužytų meskery- 
j kočiu ir be samtelio. Jis papa
sakojo mums neįtikimą istoriją- 

Matyti, jis meškeriojo giliau-

Grumtynes su 20 svarų upėtakiu
Dabar, kai jau senoji meškerė 

kabo ant aukšto, o iš legionų 
ryškių dirbtinių muselių, kurios 
atidarė sezoną, beliko saujelė 
apsivėlusių veteranų, kai sulo
pyti guminiai batai įmesti į san
dėliuką, o naujojo samtelio nebe

Retkar. J ° meškerykotis, kuris buvo 
i rastu, 

spriegė į viršų. Šokau į vande
nį bet valas dingo ežere.

Neklauskite, kokio dydžio bu
vo toji žuvis. Ji buvo pakanka
mai didelė, kad, kol nubėgau 
šešiasdešimt pėdų, išvyniotų 
daugiau kaip keturiasdešimt sie
ksnių valo ir nutrauktų jį be 
mažiausio sunkumo. Pakako jai 
tik visu savo svoriu ištempti va
lą ir tasai trūko.

Kito įvykio man neteko maty
ti savo akimis.

šioje ir sunkiausioje upės vieto
je, kai jam pavyko pakirsti upė
takį jo rankos (jis taip tvirtino 
ilgio. Jis sekė žuvį pavandeniui 
per gana didelius slenksčius, kur 
ir pametė samtelį. Kartais upė
takis lindo po dideliais virtuo
liais ir Džekas turėdavo mėtyti 
jį akmenimis, kad priverstų 
plaukti. Trūkčioti valą jis nesi
ryžo, bijodamas nutraukti.

Tarpais žuvis imdavo blašky
tis ir šokinėti, ir su kiekvienu 
šuoliu Džeko širdis riedėdavo 
į užkulnius. Šokinėdamas upėU 
kis, kaip pasakojo Džekas, kėlė 
tokį triukšmą, lyg į vandenį 
pliumpčiotų bebras.

Žinoma, be samtelio ir be kie
no nors pagalbos tai buvo bevil
tiškos grumtynės, Džekas gal ir 
būtų galėjęs ištraukti žuvį į 
krantą, jeigu būtų pasitaikiusi 
sekluma. Džekas sakė, kad j' 
grūmėsi su upėtakiu pusantro- 
valandos. Paskui didžiulė žuvis 
nėrė pavandeniui, ir kas nors ne
išvengiamai turėjo neišlaikyti.

Po poros savaičių žuvininkys
tės inspektorius sugavo tinklu 

• prie užtvankos keletą upėtakių, 
kad vėl paleistų juos aukščiau: 
dėl savo dydžio jie negalėjo pra 
lįsti pro specialias žuvų pralai
das. Vienas jų svėrė dvidešimt 
vieną svarą.

Ir kas įdomiausia: iki šiol nie
kas jo nesugavo, ir jis plauko 
vandenyje.

Ernestas Hemingvėjus 
1 (Iš Mūsų Gamtos)

kad žūklės sezonas baigtas.
Bet taip nėra. Žūklė eina kaip 

ėjusi.

Šiuo metu klubuose “išplau
kia” žuvų daugiau, negu jų ka
da buvo sugaunama Nipigone. 
Kavinėse už stalų King strite 
pasitaiko upėtakių kur kas didės 
nių už tuos, kurie laimėjo spor
to žurnalų prizus. O nutrūksta 
žuvys čia dažniau, negu visuose 
pasaulio upėtakiniuose upeliuo
se. Vienu žodžiu, žvejyba pasto
gėje aiškiai nurungia žvejybą 
lauke: ji pigesnė, ir žuvys pasi
taiko stambesnės.

___ Meškeriojome Kanados 
upėtakius ten, kur, kirsdamas 
kanalą, einantį išilgai kranto,; 
įteka į ežerą nedidelis upelis. Į 
jo žiotis ir įlanką, į kurią jis įte
ka, iš ežero platybių atplaukia 
didžiuliai upėtakių būriai. Jie 
persekioja jaunas silkutes, ir jų 
juodi uodegų pelekai, skrosda
mi vandenį, paskleidžia ore kaip

laiku jūs pristabdote špūlę ir 
meškerykotį pritvirtinate prie 
atramos.

Ežere nepasitaiko mažesnių 
kaip keturių svarų upėtakių- 
Kai toks upėtakis griebia masa
lą, špūlė ima spiegti, viršutinis 
meškerės galas sminga žemyn, 
jūs puolate prie meškerės ir 
grumtynės prasideda. ’Štai šitaip 

■ gaudėme didesnius kaip dešimt 
svarų upėtakius. Nė karto ne
pasitaikė išleisti nuo špūlės viso 

[ valo, nors praradome daug pa
saitėlių, ir nė karto mums ne
pakliuvo žuvis, kuri būtų galė
jusi įi nutraukti.

Kartą rugsėjo mėnesį į kana
lą masalą, pritvirtinau krante 
meškerykotį ir pristabdžiau špū
lę. Tik atsitraukiau kokius dvi
dešimt penkis sieksnius pavan
deniui, • ieškodamas malpagalių 
laužui, kai špūlė veriamai suspi
go nepaprastai aukštu tonu. Tai 
buvo ne pažįstamas zvimbimas 
“bzzzzzz”, o tikras nenutrūksta
mas spiegimas. Tokia jėga pat

raukė meškerykotį, kad jis šmau 
kštelėjo per vandenį.

Puoliau prie meškerės tuoj 
pat, kai tik suspigo špūlė. Bet 
kol pribėgau, spiegimas liovėsi. 
Pokštelėjo kurtinantis sprogi-

K
remonto komisija VĖJaipėdos 
krašte nupirko 138 arklius ir už 
juos sumokėjo 15j.00(Hių. Bran
giausiai sumokėta už 3 metų ar-

Tie milžiniški upėtakiai ne
griebia musės, ir juos gaudėme, 
mėtydami masalą į kanalo dug
ną. Jūs užmetate meškerę, palau 
kiate, kol masalas nugrims į ka
nalo dugną, ir paliekate jį ten 
gulėti iki upėtakis griebs. Tuo

pirmininkas H. Vaines klausė, 
kuo bloga senoji valdyba. Dėl 
federalistų jis vis mojo ranka. 
Be to, H- Vaines šiurkščiai pert
raukė suvažiavimo mandatų ko
misijos pirmininką ilgametį vi
suomenininką P. Mašalaitį, skai
tantį kandidatų pavardes, ir ėmė 
pats garsiai skaityti. J. Alkis 
čia pat jam beveik pažadėjo net 
sekančio suvažiavimo prezidiu
mo pirmininko vietą. Prof. K. 
Baublys aiškino, kad vistfek rei
kia rinkti naują valdybą. Įsire
gistruojant DBLS kaip Lithua
nian Association Ltd. 1980 me
tais, pasirašė septyni asmenys 
kaip steigėjai, ir numatyta, kad 
po metų yra būtina išrinkti nau
ją valdybą. Tad ji. sakė, šian
dien ir turėtų būti renkama, nes 
tai naujajai, Board or Trade įs
taigoje įregistruotai, jokie seni 
DELS (statai negalioja. Bet jam 
buvo atsakyta, kad mes gyvena
me pagal senus (status. J. Vil
činskas pareiškė: “Jokiu; per
rinkimų nereikia, Londone nėra

NEMUNAS

Ar saulutė, ar šešėlis, ' 
Teka vingiais Nemunėlis - . 
Ritas vilnys, sukas srovės 
Nuo gilios žilos senovės, 
Blizga, žirba, spindi, teka, 
Amžių kilnią sėkmę seka...

Nemunėlis šniokščia, -ūžia >
Per balandį ir gegužę — ;
Supas, saulę- prisisegęs, 
Ir su saule šoka, regis, 
Karklais, gluosniais apsikaišęs, 
Tarsi ruošia džiaugsmo vaišes.

Ir kai temsta, ar kai niaukias, 
Ošia, rūsčiai susiraukęs, 
Švyti vėl ir skaidriai žirba 
Ir nelengvą darbą dirba, 
Velka naštą rąstų medžių 
Pro Alytų, pro Seredžių...

Jis vią kloja savo juostą, 
Žemės gardų kvapą uosto, 
žarsto smilų, kasa molį, 
Besiverždamas į tolį, 
Laisto šventą diegą, žiedą, — 
Laisvės jauną giesmę gieda...

Amžių tėvo sumanytas, 
Nemunėlis slenka, ritas — 
Blizga vilnys, sukas srovės 
Nuo tamsios, sunkios senovės, 
Ir tik ošia putos jųjų
Jau ant amžių amžinųjų-..
JURltiS BALTRUŠAITIS

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus. j

Dr A. tiusM-n — JILNTYS IR DARBAI, 259 psi., liečia 1905 I 
■metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir i 

ausirūpinitną---------------------------------------- _ ęg.oo •

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
groži®. Kietais virteliais ___ ■ - ■ - -

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS, Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

Galima taip pat užsakyti pašte, aisittfttuk čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

H.oo i 
$3.00

$2.00

O M X XX W kJ,

L7W HALKTED ST\ CHICAGO, 1L

(Bus daugiau) 5 — Naujienos, Chicaco. 8. Ill. Thursday, July 30, 1981
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A. TAMULYNAS

LIETUVIŲ BENDRINĖ RAŠO
MOJI KALBA

L:etuvių kalba yra viena iš rašomosios kalbos sudarymu 
senesniųjų indoeuropiečių kal
bų. Kokia ji buvo senovė’e - sun- kur būtų buvę nurodytos ben. I 
ku ją atkurti. Ja kalbėjo lietu- drinės 
viai ir ji, kaip gyva kalba, kei- mos ir čia buvo didesnis tarmi- ' f 
tesi, ^ai buvo lietuvių šneka
moji kalba. Tokia kalba, jokių 
gramatinių dėsnių nevaržoma 
— nenormuota, sudėtingesnėms 
minfriis — mokslo reikalams 
visai buvo nepriderinta.

■Tauta, kada ji pasiekia reikia
mą kultūrinį lygį, tik tada susi
kuria sau literatūrinę kalbą. Li
teratūrinė kalba ne vien tik li
teratūrą apima, bet apima visų 
mūsų raštiją —įvairią kūrybą. 
Tai mokyklų, universitetų ir vi
sų kultūrinių įstaigų kalba - vi
sos 
su 
400 
sų

lietuvių tautos kalba. Mū- 
(literatūrinė kalba yra per 
m. senumo, nes pirmoji mū- 
knyga Mažvydo Kate

kizmas yra išleistas 1547 m.
Tai pirmas mūsų tautos raštiš
kas paminklas, nes prieš Maž
vydą raštų nėra, išskyrus vie
ną kitą tikybinį, ar giesmių 
rankraštį.
Pats gyvenimas vertė lietuvius 
sudaryti bendrinę rašomąją kal
bą. Jei kasdieniniame gyveni
me galime visomis tarmėmis 
kalbėti, tai mokyklose ir rašto 
darbe tai neįmanoma — nėleis- 
tįna.‘ Liaudies kalba; su visomis 

. tarmėmis yra ■ natūrali kalba, 
hfet joj gausu svetimybių. Su
darant bendrinę. įrašomąją kal
tą, dalinai pakeičiamas, lietuvių 
Raibos vystymasis —sąlygoj ant 
ją tam tikrais kalbiniais dės 
niais, normavimu- Kalbos pra
džioj vyko lėtai ir tik pagal 
reikalą, nes mūsų raštija žen
gė vos naujagimio žingsnius ir 
buvo gana vargana, tai buvo ti
kybiniai raštai. Rašomosios, kal
bos7- sudarymas vyko labai pa
mažu — pradžoj bendrinės ra
šomosios kalbos sudarymas rė
mėsi ' katekizmų, maldaknygių, 
giesmynų, pamokslų evengelijų 
pagrindu. Tikybiniai raštai dau
giausia buvo versti iš. kitų, kal
bų — kalbos atžvilgiu' žemo ly
gio. ■ ■

. : Po: Mažvydo (Jonas Bretkū
nas, S. Vaišnoras, Jonas Rėza, 
Danielius Kleinas ir kiti rėmė
si Mažvydo rašyba. Jie įvedė 
daug naujų žodžių, o taip ir 
skolinių. Mažosios Lietuvos kąl-

Čia nebuvo išleista gramatika,'
• i r 4 

rašomosios kaloos nor- ,r

nis kalbos pasiskirstymas (že-1 fįį 
maičių, vakarų, pietų, rytų ir 
vidurio aukštaičių).

Priežastys, trugdančios Lietu- ' 
voj bendrinės rašomosios kalbos 1 
vystimąsi: bendrinei rašomajai ■' :W!, 
kalbai nebuvo sąlygų — liau- 
dis buvo tamsi, nebuvo išmoks- ■ 
urnų žmonių, diduomene nutau- 
tėjusi ir nesirūpino. lietuvių ra- pi 
šomosios kalbos tobulinimu. Lai- fc 
ko sąlygoms keičiantis gyveni- • 
.mas palengvėjo; baudžiavos pa- Į 
naikinimas, iš kaimo priaugo 
išsimokslinusi nauja karta, kuri; 
vis labiau rūpinosi Lietuvoj kul- : 
tūrine veikla ir rūpinosi bendri
nės rašomosios kalbos sudarymu.

Lietuvių kultūrinis gyvenimas > 
sunkiai stūmėsi pirmyn, nes Lie- j 
tuvoj pradžios mokyklos buvo j 
sulenkintos ar surusintos ir tųlpį 
mokyklų labai nedaug buvo. Gi 5 ' 
Mažojoj Lietuvoj lietuvių kultū
rinis gyvenimas daugiau vystėsi, 
bet ir ten pradžios mokyklos, ku
riose buvo mc’koina lietuvių kal
bos, buvo vokietinamos.

Tik po 1863 m. sukilimo rusai, 
norėdami lietuvius atitraukti t 
nuo lenkų, įvedė vienur kittir i 
gimnazijas lietuvių kalbą. Bet 
mokytojai mažai rūpinosi išmo-? 
kyti savo’ mokinius lietuvių kal
bos — nebuvo jokių gramatikų,..

a

V

K. Šklėrius Estes portretas

r
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Prisimenant lietuvių spaudo

Tokį lietuvių spaudos draudi
mą Įvykdė Rusijos caro valdžia 
1864 metais, ir tas draudimas 
tęsėsi ligi 1904 metų. Man pa
teko sužinoti 1898 metais, kad 
toki draudimą buvo, sugalvoję

Įkaip kas išmanė, taip mokė. O ūmesnieji Lenkijos/yąl^žios pa-- 
ir lietuviu inteligentija buvo per-i re^8unab kurie galvojo, kad už
siėmusi lenkų kultūra — daUs Maudus lietuvių spaudą susida- 
jų buvo net priešingi, kad lietu-1 patogios sąlygos-lietuviams 
vių kalba būtų padaryta bendri-i sulenkėti, kitaip Rakant — pa- 

j virsti lenkais. Ir jtaiš laikais tie 
į žymesnieji lenkų pareigūnai mo

kėjo priartėti prfe Rusijos caro 
valdžios pareigūiįų ir paiškinti

reigunai, kurie galvojo, kad už-

’ H

PAVERGTŲ TAUTŲ FESTIVALIS

Liepos 17 19 d.d. savaitgdyje 
De'rolto, Hari Plnzoje. prie upės 

•g‘ų Tautų 
a’s metais 
Barauskas, 
s v ;s? :'ihių 
k_ri ir yra 

lite žiburys. 
:u rūpinosi

Festivalis,, kuriam : 
vadovavo dr. AI ps

festivalių grandinėje 
pats žymiausias Beiro

Lietuviu pasiredv.: 
Detroito Lietuviu O 
Centras, davęs vieną puikaus 
maisto ir gėralų paviljoną. Det
roito Lietuvių Kultūros klubą.- 
r Gintaro Karcso Baltic Asso
ciates L'.d. turėjo liaudies meno 
paviljonus ir. spalvingą . parodą 
:auiy >ių galerijoje, kur tai? pat, 
Stefanijai Ka’ūne'i nei vadovau
jant, Jui.zas Jas.’ūnas pade- 
nen-.travo juostų audimą, o An- 
.anina Jonynisuė — šiaudinuku
ornamentus.

navimą. Pamažu 
atkreipia dėmesį 
Tautų reikšmę

ir pąsta-

atsakyti į

raiščiamskitų kraštų okupavimą ir domi- 
amerik iečiai 
į Pavergtų 

pasauliniuose 
York Times

tarptautinė žurnalistė Flora 
Lewis liepos 19 d. pranešime iš 
Varšuvos sako, kad viena iš prie 
žasčių, kodėl lenkai dabar ne
būvą rusų okupuoti, yra ukrai
niečių ir pabaltiečių nacionaliz
mas. Tai yra mūsų nors ir pavė- 
’uotas pripažinimas.

Saulius šimoliūnas

ne rašomąja kalba. Jie norėjoj 
kad lietuvių knygos būtų rašo-j 
mos lenkų kalba.

Visų mūsų tikslas — kalbos 
tobulinimas, kad ta kalba ge- 
riausiai tiktų mūsų mintims iš
reikšti. Kalbo’s tobulinimas vie
toj nesustos, bet eis kartu su gy
venimu. Gyvenimo pakitimai 
Įneša ir kalbon pakitimų. Ir mū
sų rašomoji kalba, nuo jos pra
džios sudarymo, perėjo begalę, 
pakitimų iki šių dienų. Kalba, Į 
kol ją kalba žmonės, jį keičiasi; 
tik mirusi kalba, kuria niekas 
nekalba, nekinta. J

Kas kalbą turėtų tobulinti? 
Atsakymas aiškus: tas, kas tam

Baigiantis tam spaudos drau
dimui, man pačiam teko paste
bėti 1898 metais, kad maža lie
tuvių visuomenės dalis buvo pa- 
s’irtusi savo vadinti lenkais, 

-s.--'- . ’■■T’ <

Rusijos caro valdžia panaikino 
lietuvių spaudos draudimą’ 1904 
metais gegužės 7 d. Kai buvo 
draudžiama lietuvių spauda, ta
da daugelis Lietuvos žmonių mo
kėjo pasinaudoti lietuviškais 
laikraščiais bei knygomis, spaus
dintomis, Vokietijoje. Bet tie 
laikraščiai ar knygos būdavo 
slaptaratgaben^mi. Lietuviai sa
vo namuose buvo’ įsitaisę atitin-

DLOCc meno vadovas Stasys 
Sližys pakvietė iš Clsvelandc 
Alfonso ir Onos Mikulskių vado
vaujamus Čiurlionio’ ansamblio 
kanklininkus, kurie šeštadienį 
popiet atliko stambią programą 
Tokiu būdu mes, lietuviai, Det
roite pasirodėme su geriausia 
lietuviška muzikine programa, 
kokia iš viso galima turėti. Yra- 
ląbai gera ir vertinga, kad detroi- 
tiečiai artimai bendradarbiauja 
su Clevelando Čiurlionio ansamb
liu. Mes turime puoselėti Čiur
lionio ansamblį cisur ir visada, 
nes jis yra ne vien tik pajėgiau
sias lietuvių meno vienetas, bet 
ir skatintojas bei mokytojas ki
toms mūsų meninėms grupėms. 
Pavyzdžiui, savo laiku 
jaunimas irgi pradėjo 
skambinti kanklėmis.

Fesurriis. praėjo su
-mu. Buvo priimfo's stiprios rezo
liucijos prieš Sovietų Sąjungos

O Jaunas kompozitorius, mies
to teatro pianistas Saugūnas po 
vedybų apsigyveno su savo žmo
na dailininke miesto pakraštyje, 
mažoje trobelėje. Aplinkiniai 
jaunosios poros kaimynai dau
gumoje buvo darbininkų ar 
smulkių tarnautojų šeimos. Bo
bų rietenos, girtų vyrų peštynės 
buvo dažnas priemiesčio vaiz
das. Kaimyniškų, tikra žodžio 
prasme, ryšių palaikyti nebuvo 
su kuo. Didžiulis dvasinis skir
tumas atidalino jaunąją meni
ninkų porą nuo juos supančių 
žmonių. Balys Gražulis

(iš Brydė rugiuose)

Kokia tavo atmintis 
bumas?

Ar gali tuč tuojau 
šiuos klausimus?

Kiek tavo batai turi 
skylučių?

Kiek tavo marškiniuose yra gu 
zikų?

Kiek šiuo momentu tavo pi
niginėje yra dolerių ir centų?

Kiek tu dabar turi sveiku dan
tų? V

Kelinta dabar Lietuvoj valan
da? ‘ •

Kiek 1957-ji metai turi dienų?
Jūs gal pasakysit, kad į to

kius klausimus ir mažas vaikas 
atsakys, bet jūs patikrinkite sa
vo atsakymus ir, jūs pamatysi
te, kad beveik visur jūs buvote 
suklydę.

Sūnus: Tėveli, prašau man 
duoti pinigų, man labai reikia.

Tėvas: Gerai, jei atsakyti į 
vieną klausimą.

Sūnus: Į kokį?
Tėvas: Kiek lapų turi tas me

dis mūsų kieme?

Sūnus: Tris tūkstančius du 
šimtus keturiasdešimt penkis.

Tėvas: O -iš kur tu žinai?.
'Sūnus: Tėveli, tai jau kantras 

klausimas. Tu sakei, kad tik' į 
vieną turiu atsakyti.

PIRKLYS

bpriį_;Tpd^L; į^$1į Prijsu Lietuva-- J.ra. tinkamai pasiruošęs.
bendrinės rašomosios kalbos 
ugdymą iirt čia vyko didesnė kul
tūrinė veikla. Be to čia buvo iš
leistos D. Kleino, Schleicherio 
i£ Kuršaičio gramatikos.

^Didžiojoj Lietuvoj nebuvo 
reikiamai rūpinamasi bendrinės

bet visų pareiga kalbą saugoti 
nuo neigiamų Įtakų — svetimy
bių. Čia Amerikoje mes turime 
iš senesnės kartos jau tik vieną 
žymų kalbininką — dr. Petrą Jo
niką. Jis galėtų spaudoj pabarti 
mus, kad taip negailestingai už-

Detroite 
mokytis

pasiseki

jiems, kad uždraudus lietuviu
-JT • i -X * *■ ‘ v L> llCtlHUUdC UU.VU ĮbllClibV ČLLIUII-spauda lengviau butu lietuvius t ,
/ .. p# p -karnas slėptuvės,'kuriose buvosurusinti. ' ■: L , ,i .. Į vv. . , .

gožiame lietuvių kalbą anglų 
kalbos žodžiais.

Kalbos tobulinimas, t.y. bend
rinės rašomosios kalbos sudary
mas naikina tarines. Tarmių ny
kimas daug tarminių žodžių iš
stumia iš šnekamosios kalbos 
užmirštim Tarmių, nepatekusių 
rašomoj on kalbon, daug žodžių 
nevartojamų išnyksta ir liks tik 
lietuvių kalbos žodynuose. Tar
mė, patekusi rašomosios kalbos 
pagrindu, savo žodžius apsaugo
ja nuo išnykimo ir dali žodžių, 
paimtų iš kitų tarmių.

(Bus daugiau)

saugojami tie ' laikraščiai bei 
knygos.

. Kai buvo panaikintas lietuvių 
spaudos draudimas, tad visi lie-1 
tuviai buvo labai nudžiugę. Ta
da buvo pradėta leisti įvairūs 
laikraščiai bei knygos. Ir visur 
galima buvo pastebėti, kad len
kinimo banga ėmė nykti. Buvo 
rūpinamasi sudaryti įvairias or
ganizacijas, arba draugijas. Ypač 
lietuvių jaunimas buvo susirū
pinęs, kad lietuvių kultūra kaip 
reikiant klestėtų. Daugelis lietu
vių ūkininkų pereidavo į geres
nę ūkininkavimo sistemą.

A. Kelmutis

Organize car pools 
save gasoline.
Don’t be a Bom Loser!

— “Eik čionai, jaunuoli,
Eikš greičiau, kur tu prapuolei? - ; ■ •- 
Žiūrėk, koks tavo dėdė yra protingas.
Prekiauk kaip aš ir būsi tu turtingas”.
Taip sūnėnui sakė krautuvėj pirklys.
“Ar primeni, čia riogsojo vienas ritinys, 
Kurs taip ilgai užsigulėjo,. ; . ,■
Nes jis senas, sulytas ir supelėję^. f , J. 
Juk aš tą gelumbę už anglišką laimingai iškišau;
Štai tik ką dabar šimtinę už ją gavau;
Didelis kvailys man pasitaikė.
Matai, kaip reik prekiaut, tu mano vaikę”.

— “Tas tiesa”, sūnėnas jam atsakė, '
“Čia pasitaikė didelis kvailys, kaip tu sakai; ' 
Įsižiūrėk: jug padirbtą šimtinę tu laikai”. '

* * ‘ ;

Pirklys apgavo ir pats apgautas. Tai ne naujiena. 
Tas atsitinka pas mus,kas dieną.
Jeigu kas pažvelgs plačiau į mūs pasaulį. 
Patirs, kad ten visur šiepiasi apgaule;
Visiems tik rūpi kaip ir ką.apmaus, ’ ;
Kas didesnį pelną iš apgavimo gaus. , r.,

(V. Petraitis, Pasakėčios,-217 psl., kaina $3.)
gaunamos Naujienose. ’
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wmulUlli!

j MARMA NOREIEJEN2
Sr FJ 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 * TeL 925-2787 t 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

yyžr'±' o.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 * Tel 925-2737

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

• IcnyrWGAl IBTTLDOMI RBCEPTA1 * TANNIZ KAT SAL. 
DUMYNAI • KOSMETIKOS RZIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, RegUtmoU* valstlninkM

TeL 476-2206

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Rankčio, 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 $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
kinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainij 
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 82.

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

• 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 
ritovardžių pavadinimai ir jų vertiniai Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 86.

• 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 83.

• 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 teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
rertimaa. 200 psL knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
(L 60608. Užsakant ]Mituf pridėti došerj perrianOmo maldoms,
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TURISTAS

Įspūdžiai iš okupuotos Lietuvos

Tolimesnės Gečio machinacijos
Vakar jau minėjome, kaip Algimantas Gečys, Kut- 

kaus Bendruomenės Visuomeninių reikalų tarybos pir
mininkas, iš visos JAV Bendruomenės pasirinko Algi
mantą Gurecką tos pačios Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininko pavaduotoju. Gečys Algimantą Gurecką pasi
rinko savo dešiniąja ranka. Bendruomenė turi angliškai 
ir lietuviškai kalbančių daktarų, Washingtone ar labai 
netoli Washingtono įsitaisiusių teisės mokslus baigusių 
jaunuolių, knygynuose dirbančių, įvairius dokumentus 
rankiojančių jaunų ir pagyvenusių vyrų. Gečiui nė vie
nas nepatiko. Jis pasirinko tą, kuriuo jis labiausiai gali * 
pasitikėti.

Visi atsimename, kati maždaug prieš du metu, bū
damas tiktai ryšininku, Gui'eckas sukėlė tokį skandalą, 
kad VLIKo pirmininkas tūrėjo išprašyti jį iš posėdžio. 
VLIKo valdyba, būdama viso to nemandagaus elgesio liu
dininke, pasmerkė Gurecko elgesį. VLIKas turėjo pra
nešti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės aukščiausiam pa
reigūnui, kad Gureckas yra nepageidaujamas PLB ryši
ninkas. Jeigu jis VLIKui nepageidaujamas, tai jis turi 
būti labai geras Gečiui. Jis pilniausiai Gurecku pasitiki 
ir pasirinko savo vietininku.

PLB centro komitetas skelbia, kad jis norįs ir toliau 
bendradarbiauti su VLIKu. Ryšininkas neturėtų būti to 
bendradarbiavimo kliūtimi. Visi žino, kad VLIKas įstei
gė Pasaulio Lietuvių Bendruomenę. VLIKas išdėstė tiks
lus, kurių jis laukia iš Bendruomenės. Reikalas nebūtų 
toks sudėtingas, jeigu į tarpą nebūtų įsimaišęs A. Gečys. 
Jis negali būti priešingas PLB centro valdybos pageida
vimui, bet jis visus JAV visuomeninius reikalus taip su
tvarkė, kad PLB santykius su VLIKu spręstų ne pati 
PLB vadovybė, bet paties Gečio vadovaujama Visuome
ninių reikalų taryba. Ji net neleido Vytautui Kutkui ar 
jo sudarytai kokiai komisijai, priklausančiai JAV LB, 
bet visą reikalą nuleido dar viena pakopa žemiau ir leido 
Gečio sudarytai ir vadovaujamai Visuomeninių reikalų 
tarybai. Jeigu VLIKas norėtų palaikyti artimesnių san
tykių su PLB vadovybe, tai jis turi pirma susižinoti su 
Gečio sudaryta taryba, o Gečys, norėdamas parodyti savo

galią, o gal net pažeminti VLIKą, įsakys savo pavaduo
tojui Algimantui Gureckui apklausinėti VLIKo atstovus, 
ko jie nori, o vėliau pasakys, ką jie turi daryti.

Gečio pareigūnų kontroliuojama katalikiškoji spau
da skelbs, kad VLIKas nenori bendradarbiauti su PLB, 
nes nenori pripažinti Bendruomenės struktūros ir, gerb
damas save, nenori aiškintis reikalų su pareigūnais, su 
kuriais prieš du metu nutarė neturėti santykių dėl nepri
imtinos kalbos ir labai neaiškių tikslų. Gečys galės tvir
tinti, kad VLIKas nenori susižinoti su PLB. Jis galės 
pasakoti, kad Naujienos ardo lietuvių vienybę, kada ji 
labiau reikalinga negu bet kada.

Bet tai dar ne visos inž. Algimanto Gečio machina
cijos. Jis nuėjo dar toliau ir brido į balą dar giliau. Jis 
žengė šiuos žingsnius ir pranešė Kutkui tokį dalyką:

“Algimantui Gureckui atsisakius toliau būti 
JAV LB krašto valdybos ryšininku Washingtone, 
JAV LB krašto valdyba savo posėdyje, įvykusiame 
1981 m. gegužės 22 dieną, toms pareigoms paškyrė- 
Viktorą Naką.”
Kad koks jaunuolis neiššoktų iš kanapių ir nepa

klaustų, kaip Nakas galėjo būti paskirtas ryšininku 
Washingtone, su kuo ir ką jis riša, tai tas pats Gečys 
tame pačiame posėdyje pasiūlė tokią machinaciją:

“Taip pat JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkui Algimantui Gečiui pristačius, jis (Gečys 
turi galvoje Viktorą Naką. — N. Red.) tame pačiame 
posėdyje patvirtintas JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos nariu”.
Aiškėja, kad Algimantas Gečys gali stebuklus daryti. 

Jis ne tik pristato, bet ir pastato naujus tarybos narius. 
Paprastai, visose kultūrinio pasaulio organizacijose ta
rybos yra renkamos. Tarybos narių pavėsyje gulinčių ne
randa ir nepastato, o vėliau kitiems tarybos nariams ne
pristato. Tarybon renkami patys patikimiausi žmonės. 
Juos renka ne vienas, kad ir Gečys, turi būti daugiau 
narių. Juos renka ne Gečys, bet organizacijos, tarybą 
sudarančios. i-ą

Panašiai atstovus į “tarybas” skirstė.. Stalinas, 
Chruščiovas, o dabar tai daro Brežnevas. Jis buvo pa
skyręs Edvardą Giereką Lenkijai valdyti. Jis parinkdavo

(Tęsinys)

Gerai sakoma, kad vilkas pa
lieka vilku, kuris numatytai au
kai įbauginti parodo savo nas
rus. Panašiai ir šioje situacijo
je įvyko, nes reikėjo įbauginti 
murmančius drąsuolius, todėl 
pareigūnai nusivedė du vyrus 
i savo atskilą patalpą “pasikal
bėjimui”. o ką kalbėjo ir darė 
su jais, tai ir šiandien jie vieni 
‘ežino. Paminėtina, kad lietu
vio yra labai geras būdas — jis 
greitai užmiršta padarytą nuos
kaudą, besąlyginiai viską atlei
džia ir lieka patenkintas galėda
mas netrukdomai11 vykdyti savo 
■ižsibrėžtą tikslą. Tad reikia ma
nyti, kad panašūs Maskvos mui
linės scenoje “vaidbrmai”. je; 
jau nevisuomet vyksta, tai tikrų 

Vikriausiai dažnai pasitaiko, ku
riuos nukentėjusieji vengia iš
kelti viešumon-

Labai stebėtina, kad po tokios 
“vėtros”, kiek žinoma, medžia
giniai beveik niekas nenukentė
ta, išskyrus vienos turistės če
modano dingimą ir dvasinį tero
rizmą. Tuo pačiu pasakytina, 
kad vienas kitas buvo iš tu lai
mingųjų, kuriuos muitinė pra
leido nieko netikrindama.

Po visų sutemų pasirodė šio
kie tokie pragedruliai, grupės 
vadovavimą perėmė iš Vilniaus 
atsiųsta Inturisto gidė lietuvai
tė, kuri padėjo visiems pagal 
savo turimą išgalę.

Apie 10 valandą ėjome vaka
rieniauti tame pačiame pastate 
esamame . šąųnamę < restorane, 
kuris skirtas,'aukštiems ’^pareigū
nams ir užsienio svečiams bei 
partijos nariams, gi eiliniai žmo
nės neturi teisės lankytis tame 
restorane. Patalpos gražios, sta
lai padengti pagal gerų restora
nų reikalavimus ir maistas ge
ras,. tik taupiai normuotas, kai 
gero apetiti valgytojas sušveis-

| tų antrą normą. Stipresnių gėri
mų nebuvo, teko pasitenkinti 
minkštais gėrimais. Patarnauto
jai irgi pasipuošę gražia unifor 
ma, jie yra tylūs ir vaikšto lyg 
automatai be jausminės išraiška 
veiduose. Tai būdinga komunis
tinės sistemos dresūra, kuri pa
verčia žmogų negalvojančių au
tomatu. Gaila jų, o įspūdis sle
giantis.

Nakvynėn nuvežė į “Ukrai
nos“ viešbutį, kuris statytas 

„ores 50 metų, jei tiksliai gautos 
žinios. Atrddo gražiai, o švara 
pavyzdinga. Pailsėta gerai, ry
tą anksti atvažiavome į Šeremet- 
ievo aerodromą skristi į Vilnių. 
•Čia turėjome pusryčius, stan
dartinius lankantiems turistams. 
Viskas patiekiama taupiai ir nor 
muotai, mat nori apsaugoti tu
ristą nuo svorio padidėjimo, o 
tai daroma “altruizmo” vardan 
žmogaus gerovei, žodžiu, al
kanas nebūsi, bet dideliai sotūs 
irgi nebūsi.

Nors ir pasistiprinome pusry
čiais, bet visų nervai gerokai 
įtempti. Skubame sėsti į rusų 
Aerofloto lėktuvą, kuris toli gra
žu neprilygsta Šveicarų gražuo
liui lėktuvui nei išorės, nei vi
daus vaizdui, o apie turėtus pa
togumus nėra kas ir kalbėti. 
Kiek įtampa sumažėjo, kai susė
dus. lėktuvo tarnautoj a-stiuvar- 
dė pasveikino lietuvių kalba ir 
palinkėjo sėkmingai Lietuvoj 
praleisti laiką savo giminių bei 
pažįstamų tarpe- žinoma, ,nęąp- 
seita be keletas propagaridihįų- 
sakinių, bet iš jos balso tono su
pratome ir atpažinome lietuviš
ką mintį ir širdį.

Jau buvome papratę, kai . tik 
įsėdį lėktuvam tai stiuvardės' 
kuo nors vaišina-gėrimu, užkan
da ir net saldumynais. Laukė
me ir čia, bet jokių ženklų apie 
vaišinimą nesirodė, o norisi ko 
nors išgerti, nes oras buvo sau-

Lenkijos premjerus ir įsakydavo, ką jie privalo daryti. 
Brežnevas ir Stanislovą Kanią paskyrė Lenkijai valdyti. 
Kania, kaip ir Gierekas, pasirinko premjerą ir kitus mi- 
nisterius. Kania galėjo Lenkiją valdyti, kaip valdė Gie
rekas, bet jis nepanoro taip lenkų valdyti. Jis ryžosi 
bent lenkų komunistų partijoje įvesti demokratinius ir 
slaptus rinkimus. Pirmą kartą tokie slapti rinkimai buvo 
pravesti lenkų komunistų partijos suvažiavime, ir tas 
suvažiavimas gerai apvalė partiją nuo atstovus “prista
tančių” diktatorių.

Nepažįstame Viktoro Nako. Turime pagrindo ma
nyti, kad jis, demokratinėje Amerikoje mokyklas lankęs, 
nenorės, kad kas nors jį pristatinėtų ar perstatinėtų, bet 
norėtų būti išrinktas. Jeigu būtų rinktas, tai niekam 
nereikėtų jo “pristatinėti” prie kitų nerinktų, bet galėtų 
jis, išrinktas, labai lengvai ne tik siekti, bet ir pasiekti 
Amerikos lietuvių tarpe reikalingos vienybės.

sai troškinantis. Nežinią ar kam 
aprašius, ar patys atspėjo ke- 
laivių norą, atnešė vandenėlio, 
ako, kad mineralinis, kurį išgė- 

1 'us ir nuotaika pasitaisė. Tai va, 
;oks skirtumas tarp kapitalisti- 
lės oro linuos ir proletarinės;

to, pirmieji vežė tūkstančius 
lilometrų bagažą už bendrai su- 
■nokėtą kainą, o Inturistas, kas 
reža virš 20 kilogramų, ima pa
pildomą mokestį. Gal ir smulk
meną, bet ji nėra teisinga, nes 
\z bagažą reikėjo mokėti dvi
gubą mokestį, vežant per Sovie- 
ų teritoriją.

Dar vienas visai nesupranta
mas pokštas įvyko, kai nesiskai- 
oma su žmogaus teisėtų nuos
tatu — Maskvoje gidė paėmė iš 
visų turistų pasus. Pretekstas 
buvo įregistruoti viešbutyje ir 
nakvynei gauti, bet visus labai 
nustebino pranešimas, kad pa
sai bus grąžinti tik išvykstant 
Amerikon. Štai tau ir devinti
nės, palikome lyg tas keturko- 
is be medalio, nes be paso nie

kur vienas negali pajudėti, o 
tai prilygsta žmogaus laisvės 
atėmimui ir pririšimas prie gido 
grandies. Griežtai užprotestavus 
prieš tokį veiksmą, paimtas pa
sas buvo grąžintas man ir dar 
trims asmenims. Reikia pasaky
ti, kad teisėtus reikalavimus 
stengiasi patenkinti, nes nenori 
pakenkti turizmui kuris atveža 
glėbiais tvirtos valiutos — dole
rių.

Pranešus prisitvirtinti saugu
mo diržais, supratome esą Vil
niaus aplinkoje ir po trumpo lai 
ko laimingai nusileidome mūsų 

Jsšyąjjotpje: Mekoj e-Vilnių j e. Jau 
dfaantSs jausmas, širdis plaka vi
sų smarkumu, pulsas1 ^pametęs 
\ntmf ^^nęją? kriti jas gyslose 
plėšosi ir rėdos neišlaikysi tos 
iškilusios • vidinės stichij os, bet • 
pradėjus kvėpuoti gimtinės orą, 
magiškai jis tave sustiprina ir 
pasijauti esąs dvasiniai ir fizi
niai kone milžinas. Tai bene bus 
tautinis ir dvasiniai fizologmis 
reiškinys žmogaus audringame 
gyvenime.

Ir štai jau esame brangioje tė
viškėje, kurioje po ilgų metų 
tenka patirti pirma malonų pa
jautimą ir neužmirštamą įspū
dį, matant žavinčią aplinką ir 
skaidriai mėlyną Lietuvos dan-

(Bus daugiau)

— Trans World lėktuvų bend
rovė, kovodama su infliacija bei 
kainų kilimu, planuoja įšaldyti 
32,000 tarnautojų algas iki 1983 
metų.

— IBM korporacija pradėjo 
pardavinėti mažąjį kompiuteri. 
IBM System-23 Datamaster kai
nuoja iki $2,200.
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Lietuvos vyrus, kad šaukiami nestotų ir ruoštųsi Nežiūrint to, tačiau, konferencija nepripažįsta 
(atvirai kovai su caro valdžia. psave įgaliota tarti klausimo apie LSDP ir PPS na

Į revoliucinius įvykius pačioje Rusijoje 1905t * 
metų pradžioje LSDP atsakė sustiprinta revoliųr 
cine veikla Lietuvoje. Pačiame Vilniuje sutartinai 
veikusių socialistinių organizacijų tarpe, organi
zuojant politinius streikus ir demonstracijas, 

’LSDP buvo jau iš visų stipriausia, tik iš dalies 
'atsveriama žydų darbininkų “Bundo”. PPS, tuo- 
imet jau pasivadinusi “Socjaldemokratyczna Par
yja Litwy” (Lietuvos Socialdemokratiška Partija 
- SDPL), Vilniaus įvykiuose dalyvavo žymiai 
kuklesnėmis jėgomis.

PAGALIAU PASIDAVĖ
Jau 1905 m. SDPL vadovybėje, įvykiams ska

tinant, kilo mintis apsijungti su LSDP, ir greitai 
virto nutarimu. Tų pačių metų pabaigoje SDPL 
centro komitetas pateikė LSDP centro komitetui 
siūlymą bendrajai programai išdirbti ir apsijung- 

Griežta forma protestuodamas prieš PPS pa- | ti vienoje partijoje, sutariant ir jos pavadinimą, 
stangas paveržti iš LSDP vadovavimą lenkiškai 
kalbančių Lietuvos darbininkų, partija jautėsi 
pakankamai stipri ir Vilniuje. Ten ji turėjo stip
riausią savo organizaciją, darbas Lietuvoje plito, 
pagausėjo literatūros ir vis dažniau buvo plati- 
. 3 i jos atsišaukimai. Per 1904 metus padaugėjo 
jos organizacijų visoje Lietuvoje ir sustiprėjo 
partiniai kadrui. Prasidėjusį Rusijos karą su ja
ponais LSDP su iko masiškai platinamais atsi
šaukimais ir kvietė naujokus bei mobilizuojamus

STEPONAS KAIRYSLIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMOSĄJŪDIS
(Tęsinvs)

“Tikimės taipogi, kad mūsų clraugai, lenkų 
darbininkai, nieko bendro neturi ir neturės su 
anais ir nieko nežino apie tokius nepadorius tūlų 
savo narių pasielgimus. Ant galo turime perspėti, 
kad kaip jiems negeistinas svetimos valdžios jun
gas, taip pat ir mes nenorime priklausyti nė caro 
valdžios, nė PPS hegemonijos. Argi PPS, kišda
ma savo leteną ten, kur jai tas visai nepridera, ir
juo labiau pasinaudodama iš melagingų paskalų , 
ir užtylėdama faktus, nori mus davesti iki tam, * 
kad mes kartu su šauksmu “Šalin caro valdžia” . 
pakeltume dar šauksmą “Šalin su PPS”?’’

Pasirašė LSDP~K.

dyti tą apsijungimą.” (“Naujoji Gadynė” Nr. 24, 
1906 metų lapkričio mėn. 1 d.)

Po to apsijungimas vyko labai sparčiai. Grei
tomis sušaukta LSDP konferencija Vilniuje nu
statė smulkiau išdėstytas ir žemiau dedamas ap- 
sijungimo sąlygas. Jos buvo tokios:

“1) LSDP ir SDPL sudedant į vieną partiją, 
SDPL priima LSDP programą. Visi programos 
pataisymai atidedami lig artimiausiam bendram 
naujosios partijos suvažiavimui.

2) Susidėjusi partija pasivadina lietuviškai 
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA, 
lenkiškai: SOCJALDEMOKRATYCZNA PAR- 
TJA LITWY.

3) Susidėjusi partija apima savo darbu Kau-

Tai buvo logiška ir laiku padaryta išvada.
LSDP konferencija, vykusi Vilniuje 1906 me- ^nesį konferencija įvyko ir nutarė: 

tų sausio mėnesį, taip atsakė į pasiūlymą:
“Būtų naudinga ypač šiuo revoliucijos laiku 

suvienyti visas revoliucines Lietuvos proletarų 
spėkas vienos socialdemokratų partijos, vadovy
bėje, nes tuomet darbininkų klasės kovą Lietu
voje tiek ekonominė, tiek ir politiška, liktų leng
vesnė ir našesnė. Todėl PPS na Litwie komiteto 
sumanymo įkūnijimas būtų labai pageidaujamas

Litwie apsijungimą komiteto siūlomoje formoje, 
kokioje jis buvo komiteto paduotas, ir kviečia vien 
Vilniškę, Kauniškę ir Gardiniškę PPS na Litwie 
organizacijas su visomis mažesnėmis tų organi
zacijų apygardų kuopomis prisidėti prie LSDP, 
priėmus ištisą josios programą.”

“Bielostoko ir Suvalkų organizacijoms, kaipo 
veikiančioms tarp proletarų, ekonominiu gyveni
mu labiau surištų su Lenkija negu su Lietuva, 
būtų, konferencijos nuomone, nenaudinga susi
dėti su LSDP. Jei PPS na Litwie priimtų šitą 
pakvietimą, tuomet konferencija paveda PPS na 
Litwie ir LSDP organizacijų susivienijimo darbą 
atlikti savajam CK kartu su vietinių organiza
cijų centrais, susižinojus tam tikslui su PPS na |no guberniją, lietuvių gyvenamąją Suvalkų gu- 
Litwie komitetu.

(“Darbininkų Balsas” Nr. 1,1906 metų)
Praėjo keli mėnesiai, kol LSDP kontrapasiū- 

lymas buvo svarstomas SDPL organizacijose ir 
buvo sušaukta jos konferencija. Bene spalių mė-
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“Lietuvos Socialdemokratų Partija per pas
kutinę savo konferenciją be kitų klausimų yra nu
stačiusi susijungimo sąlygas su buvusiąja PPS 
(SDPL) ir Rusijos Socialdemokratų Darbininkų 
Partija. SDPL konferencija, apsvarsčiusi paduo
tas jai sąlygas, vienu balsu jas priėmė. Susivieni
jusių abiejų organizacijų Centro Komitetai tar
sis, ar būtų galima tuojau pačiam gyvenime vyk-

bernijos dalį (Naumiesčio, Vilkaviškio, Senpilės 
pavietai, dalis Kalvarijos ir Seinų pavietų), Vil
niaus guberniją be Disnos ir Vileikos pavietų. 
Gardino guberniją. Klausimas, ar į tą plotą turi 
įeiti Bielskas, Baltsogė ir Lietuvių Brasta su apy
linkėmis, tuo tarpu lieka atviras.

4) Susidedant, vietinės aoiejų partijų orga
nizacijos susilieja ir demokratiniu būdu renka 
vietinius komitetus. Renkant vietinių komitetų 
narius, turi būti kiekvienai pusei leidžiama rinkt! 
atstovus proporcingai suorganizuotųjų skaičiui.

(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

■r O 4 rn v. DARGIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

t tin Ik**
d|r*Wor4u«

'ALAVUOS: 3—O darbo dienomb ir 
mjDtrx 8—31 vU

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

© 1961 rn. gruodžiu 
Amerikoje mirė psk. S ’asys But
kus, pirmasis atsikūrusios ’ Lie- Į 
tuvos kariuomenės kareivis, sa- i 
•vanoris — kūrėjas. Pirmuoju 
L;etuvos kariuomenės karininku 
yra pripažintas pik. K. Škirpa.« *

e 19 amžiaus pabaigoj grafas 
Juozas Tiškevičius ryžosi atgai 
vinti Palangos uostą. Nutiesė į 
jūrą ąžuoFnį tiltą, prie kurio 
gale ų priplatikti laivai. Bet ne
ilgai trukus jūra smiltimis už-, 
nešė prieplauką, ir nuo 1892 m. 
tiltas liko tik pramogų vieta. 
Dešmtmęčiais vasarotojai rink
davusi ant to tilto palydėti nusi
leidžiančia saule.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rozidencilos telaL 448-5545

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

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

j 1967 m. pabaigoje Palangoje 
į siautė didžiulė audra. Vėjo grei
tis siekė iki 40 m. per sekundę, 
Audra nugriovė daug pastatų, 
išvertė medžių ir suardė jūros

-] tiltą — nunešė dangą ir išvartė 
j ąžuolinius polius. V. V-

• Pati pirmoji byla naciams 
buvo iškelta Lietuvoje. Byla 
prasidėjo 1934 m. lapkričio mė
nesį ir vyko Kaune. Kaltinama
sis aktas sudarė 530 spausdintų 
puslapių knygą. Tardymo me.

■ džiaga sudarė 15.000 bylos lapų.

Teisiami buvo 120 kaltinamųjų.
Teismas baigėsi 1935 m. balan- 

’ džio mėn. "Nagrinėjimo metu 
pirmą kartą pasaulio neginčija
mais įrodymais buvo iškeltas na- 

j cionalsocialistų organizuotas tar 
j ptautinės agresijos aktas. V. V.

____ -- -

t ■ *« w

M. Šileikis Vartų liekanos (grafika)
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Bite pavojingesnė už gyvatę
Gerai žinomas milas apie se-. Tarltonas buvo devyniolika kar-

jūrų deivės Tetidės ir paprasto 
mirtingojo Pelėjaus sūnų. Rū
pindamasi savo kūdikio ateiti
mi, deivė išmaudė jį šventosios 
upės Stikso vandenyse, ir Achi
las tapo’ nesužeidžiamas. Tiktai 
kojos kulnas, už kurio busimąjį 
didvyrį laikė motina, liko sau
sas. Kaip lik į šį sužeidžiamąjį 
Achilo kulnį ir nukreipė savo 
ginklą trojietis Paris, kuris nu- 
žu ič Achilą.

šių dienų Achilas vadinasi. 
Alanas Tarltonas. Apie jį savo 
knygoje “Zanzabuku” pasakoja 
kino operatorius Louis Cotlou. 
Tarltonas “verčiasi gyvatėmis”. 
Jis iš jų mirtinai žudančių dan
tų išgauna nuodus, kurie varto
jami priešnuodžiams gaminti.

Pavojingo darbo metu (Tarl- 
tenas kartais per dieną išgaudo 
nuodus iš 400 gyvačių) visada 
reikia -būti atsargiam. Gyvatę 
kerta žaibiškai greit, ir nenuosta
bu, kad ilgai tokį darbą dirbęs
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VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

PERKRAUSTYMA1

Zj

t \
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstump.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 3764996

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TaL 925-8063 TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ - 
Patarėjai ir laidojimo direktoriui;

— Kalifornijoje vedama labai 
aštri kova prieš vadinamą Vi-! 
duržemio muselę, naikinančia ! 
vaisius. Stipriausia kova eina

■ St. Clara slėnyje.

i

SOPHIE BARČUS

Tek Y Arda 7*1111

2

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

SS

8 I

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PATS SKAITYK IR DAR KL 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

TRYS M0DERN1SK0S KOPLYČIOS
A IRSTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDilONYTt 

Programos vodija

Naujiends, Chicago, 8, DI. Thursday, July 30, 1981

Kasdien nuo pirmadienio ltd penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

v 2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
TdeL 778-5ST4

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

4490 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 Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Bo, LTTUANICA AVĖ. Tek: YArda 7-1138 -1138

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUANICA AVĖ. Tel: YArd> 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 bo. 5Uth Ave^ Cicere, OL TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfąyette 3-3572

(LACKAWICZJ

2424 WEST 69th STREET REpubbc 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, PaJoa Hill*, BL 174-4411

P. J. RIDIKAS
W54 So. HALSTED STREET

VALENTINAS KUDIRKA
Gyv. Marquette Parko apylinkėje, Chicagoje.

Mirė 1981 m. liepos 29 d. 2 vai. ryto, sulaukęs 66 melui 
amžiaus. Gimęs Lietuvoj, Šakių aps., žvirgždaičių vis. I

Paliko nuliūdę: žmona Viktorija, pagal tėvus žeiiiaitytė,! 
trys krikšto sūnus — Zigmas Rybis, Antnony Paulauskas iri 
A. Kripas bei kili giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje] 
liko sesuo su šeima ir sūnėnas su šeima.

- Priklausė Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkui 
organizacijai, Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Sportininkų 
klubui ir Chicagos Lietuvių Anglfjoė-Britanfjds klubui.

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį 3 vai. popiet Petkaus] 
Marquette koplyčioje, 2533 W. 71sl St.

šeštadienį, rugpjūčio 1 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, a po 
gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a.a. Valentino Kudirkos giminės, draugai ir (>ažįs-< 
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona ir giminės.

Laidotuvių direktorius Ddnald A. Petkus. Tel. 476-2345.

i

PADĖJO NUŽUDYTI BANGLA-
DEŠO PREZIDENTĄ j

DAKA. — Policija nustatė, g 
i kad rusai buvo prikišę nagus g 
prie Bangladešo prezidento nu- ’ 
žudymo, sako tolimesnis tardy- 1 
mas <š Ikingladešo. Prezidentą I 
Zia-Ur Hahmaną nužudė iš I 
Bangladešo kariuomenės atleis- .1 
tas pulkininkas, ndrėjęs pasukti į I 
krašto užsienio politiką Rusijos r i 
linkme. Pats prez. ,Rahman. ’ • 
ruošdamas atsiskyrimą nuo Pa- a. 
kistano, svajojo apie santykius 11 
su Sovietų Sąjunga, bet vėliau, 1 te
arčiau susipažinęs su krašto re i- 4 
Halais ir rusų vartojama išnau
dojimu’ taktika, pakeitė savo 
nuomonę ir pradėjo linkti prie 
Vakaru demokratijų. Jis atleido 
prorusišką pulkininką ir kitus 
Komunistuojančius karius.

Dakoje rusai nustatė, kad pre
zidentas Rahman rengiasi nu- 
skr.sti į čitagongo uostą. Ten 
kilu traukiniu nuvažiavo’ ir ko
munistuojantis žudikas ir prezi
dentą nužudė.

Bangladešas, buvęs Rylų Pa
kistanas, paskelbė savo'nepri
klausomybę 1971 m. gruodžio 
mėnesį. Turi viiš 80 milijonų

I gyventojų.tų'įkąstas. Kiekvienu tokiu at-( 
veju jis buvo gydomas priešgy-’ 
vatiniu serumu. Dėl to Tarltono 
imunitetas augo ir pagaliau pa
siekė tokį laipsnį, kad gydytojai 
tą viršimunitetį pavadino liga.

Atrodytų, kad šitoks “šarvas” 
labai patogus gyvačių tramdy
tojui, tačiau dėl to’ atsirado pa
vojingi pasikeitimai Tarltono 
kraujuje. Dabar jis turi saugotis 
bitės ar bet kurio kito vabzdžio, 
kuriam įkandus, į kraują pa
tenka skruzdžių rūgšties. Ši 
rūgštis gali sukelti pražūtingas i 
pasekmes. Bitės įkandimas gali 
Tarltoną užmušti: toks jo “Achi
lo kulnis”. (M. ir G.)

— Sekr. I laig, patyręs, kad 
ambasadorius Robert G. Neu
mann kritikavo’ sekretoriaus nu
sistatymą neparduoti Saudi Ara
bijai modernių lėktuvų, tuojau 
jį atleido iš pareigų, gavęs, ži
noma, prezidento leidimą.

— Chicago) didesnių nusikal- i 
timų skaičius sumažėjo 11%.

1 — Chicagos mokesčių skyriuj 
! dirbantieji du pareigūnai pa
traukti atsakomybėn už čekių 
vogimą.

— JAV aerodromų trafiko 
kontrolieriai atmetė savo parei
gūnų sutartą kontraktą. Teks

— Kun. Daniel Berrigan nu
leistas nuo 3 iki 10 metų kalė
jimo už išdaužymą langų naujo- ’ tartis iš naujo, 
kairiš šaukti įstaigos Pensilva-'- 
nijoje.

— New Yorke Amerikos žydai 
nustatė, kad dabartiniu metu Iiionais daugiau, negu pirmame, 
antisemitizmas JAV-se ne toks 
stiprus, koks jis buvo tuojau 
po karo.

• 1923 m. liepos 16 d. New 
Yorke buvo atidarytas pirmasis 
Lietuvos konsulatas. Pirmuoju 
konsulu buvo paskirtas dr. Ju- 

1 liūs Bielskis, kuris tose parei- 
Į gose išbuvo iki 1926 m. Vicekon- 

Į šulo pareigas ėjo Petras Dauž- 
vardis.

Mano kunigystės Auksinio jubiliejaus proga mane pa
gerbusiems reiškiu nuoširdžią padėką: J.E. vysk. V. Brizgiui, 
L). Gcrb. klebonui A. Zakarauskui, prel. J. Balkūnui, VLIKo 
pirmininkui dr. K. Bobeliui, ALTo pirmininkui dr. K. Šid
lauskui, BALFo pirm, poniai Rudienei ir inž. p. A. Rudžiui, 
panelei E. Mikužiūtci; visiems kunigams, kariu su manimi 
koncelebravusicms šv. Mišias, Garliės komitetui, Organiza
cijų atstovų komitetui, ypač jo pirmininkui p. Ignui-Petraus
kui, RLE nės vadovybei, Broliams šauliams, Lietuvos vy
čiams; Chorui ir jo vadovams p. A. Linui ir p. K..Skaisgiriui. 
Taip pal pp. dr. V. Pliopliui, inž. D. Adomaičiui, Naujienų 
redaktoriui p. M. Gudeliui už taip šiltai mano asmens pami
nėjimą spaudoje. Nuoširdi padėka menininkui p. J. Tričiui 
už menišką pakvietimų apipavidalinimą. Nuoširdi padėka 
menininkėms, attikusioms meninę programą.

Dėkoju visiems šių iškilmių metu dalyvavusiems bažny
čioje ir salėje pobūvyje, išreiškusiems nuoširdžius sveikini
mus, linkėjimus ir už suteiktas dovanas. Ypač dėkoju visiems 
prieleliams už maldas, prašant Aukščiausiojo man sveikatos 
ir jo palaimos.

Dar kartą visiems ir visiems mand nuoširdžiausia padėka.

Kan. V. Zakarauskas

nil--TUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITLS
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

SENIAUSIA £R DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Tel 927-1741—• 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Tetefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Shell Oil Co. pranešė, kad 
antrame šių metų ketvirtyje tu
rėta $410 milijonų pelno, $7 mi

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių
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KAKTUSAI IR JŲ LIGOS
Nemačius Jūsų kaktusų, sun- s'ų bždų yra sieros milteliai. Pa

prastus lapuočių medžių pelenus, 
medžio anglį ir sieros miltelius 
reikia sudrėkinti ir, paėmus ly
giomis dalimis, trinti, kol paliks 
lygi, smulki tyrelė. Sausų ;ų 
trinti negalima, nes mišinys ga
li sprogti. Gautąjį mišinį reikia 
atsargiai padžiovinti, dar drėg
ną prade J trupinti, jei milteliai 

lėta į grumstelius. Smul- 
apysausius, jau nebesulim-

panems m Itelius reikia persijoti 
ir jais apdulkinti sergančius kak 
tusus. Kuo smulkesnius milte
lius pagaminsime, tuo geriau. 
Gaminant miltelius, juos reikia 
trinti ilgai, kol pajusime sušvin- 
kusio kiaušinio kvapą. Raktu

ku tiksliai pasakyti, kuo jie su 
s‘rgo. Todėl tenka apsiriboti pa
čiais bendriausiais patarimais.

Visų pirma verta pasižiūrėti, 
ar žiemą kaktusai teisingai lais- 

. tomi. Žiemą mažiau saulės, kak
tusai daug pasyvesni, ir drėgmės 
perteklius jiems labai kenkia. 
Kaktusai nebijo perdžiūti. In
tensyviau reikia laistyti tada, 
kai kaktusai pradeda leisti ūglių 
ar žiedų pumpurus. Žiemą žemė 
gali išdžiūti kaip pelenai. Tik 
jai perdžiūvus ar pastebėjus, kad 
kaktusas glemba, reikia žemę 
palaistytų ir tai nuosaikiai.

Ligos neretai apninka netai
syklingai pasodintus kaktusus. Į ... ,. . vT .. x , sus apiberti milteliais reikia tirs-I jiems skirto vazonėlio dugną • . . . . .... ... : U **. tai. maždaug vieno, milimetrobūtinai reikia dėti akmenukų, 
nusin^^. privalo būti smėlio. 
Viršut^nldse sluoksniuo
se irg^ reikią..akmenukų, tik vis 
smulkesnių. Kaktusų jokių būdu 
negalima sodinti į glazuruotus 
arba aliejiniais, nitrolakiniais bei 
kitcĮkiįis oro nepraleidžiančiais 
dažais^nudažytus vazonėlius. Jei 
būtinai norime jį pasodinti į de
koratyvinį vazoną, tai parinki
me mažesnį, kad aplink augalą 
liktų (priklausomai nuo vazono 
dydžio) pusės-pustrečio centi-1 
metro oro sluoksnis į visas pu- !
sės.

kius

sluoksniu. Labai gerai, jei prieš 
,apiberdaiui juo^ag|ąi nupurk- _ 
Šime ataušusia borp’rūgšties ir j 
ją tirpiname vienoje stiklinėje 
karsto vandens, .Apibarstytus ' 
kaktusus laikome 10-12 dienų/

2212 W. Cermak Road

Namai, žamė — Parxla»lnB«l < 
KCAL SSTATK FOR SALK

Kamai, Žam4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSLMOKĖJ1MAIS.

DĖL VISŲ INFORMACUU KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
• PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, Ill. Tel. 847-7747

Dar del Antrojo Pasaulinio karo sutarčių
1939 m. rugpjūčio 23 dieną 

po to juos nuplaunamę (plau- Vokiečių ir Sovietų draugystės 
nant vazonėlį reikia apvynioti sutartis, populiariai vadinama 
p.astimase. kad žemė neapsipil- _ Pūbbentropo' ir Molotovo paktu, 
tų ii pei daug nesušlaptų). Po; jr 1939 m rugsėjo 28 d. Vokie- 
o-4 dienų pertraukos tą^ patį jr Sovietų sutartis privedė ir 
pakartoti dar 3-4 kartus iš eilės,! paskeil>ė Lenkijos valstybės pra- 
o vėliau dar barstyti kaktusus nykimą. Tačiau Vakarų yalsty-’

i Pi,eš prasidedant žiemai ir jai bės pripažino Lenkijos valstybes
* aigian k>._ tęstinumą. Po prancūzų praJai-

Jei šis būdas nepadėtų, galima . niėjjmo prieš vokiečius, britai'
baigiantis. tęstinumą. Po prancūzų praJai

Užsikrėtusius kaktusus reikia kaktusus apipurkšti penkių pro- 
laikyti nuo sveikų, geriausiai 
net kituose kambariuose ar bent j kyti 3-4 valandlas ir nuplauti.! 
ant kitų langų. Juos valyti ir šį apipurkštimą reikia kartoti 
tvarkyti reikia pradėti nuo svei 
kų.

Sergančius kaktusus geriausia 
pakeisti sveikais. Jei jų sunku 
gauti iš kitur, galima padaugin
ti savuosius, imant jaunas, svei
kas dalis. Du-tris-kartus kaktu-

entų borakso skiediniu, palai-
labai mielai sutiko Lenkijos val
džią, kuri iš pradžių buvo vado^ 
vaujama generolo Wladyslaxv

kas trečią dieną maždaug dvi 
savaites, padaryti poros mene- ( 
šių pertrauką ir vėl purkšti. Pas ' 
veikusius verta dar apipurkšti skaidrus arba žalsvas randelis, 
prieš žiemą ir po jos. L .

Sergančius kaktusus taip pat audinio lopinėlis, bet negali bū- 
____ _ ___________  galima apipurkšti Bordo skiedi-' rudų pleiskanėlių sklypelių, 
sus atjauninant, ■ dažnai pavyks- n>u (vieno procento sulfato tir- ; rudų ar žalių minkštų, sugriuvu- 
ta pabėgti nuo ligų. Tik sodinti Pak sumaišyti su lygiu tūriu ’ vusių gabalų. Jei gydymas pade- 
reikia .į vazonėlį, kuriame kak- vjeno procento perkošto kalkių ' da, jį reikia tęsti, kol augalas vi- 
tusų nebuvo, arba prieš sodini 
mą vazonėlį pusvalandį paviriu- ma apipurkšti vien vario sulfato ' vieną du kursus, kad sunyk
ti. Atskiriant sodinti skirtus ūge- 
lius, būtina neliesti sergančių .nučių apdrėbti juos muilo puto-j — ---- — -— ------- —

T ” ..............  " y’“'

putas po3-4 valandų reikia nu- į vienokio gydymo jiems nepa-.
Na, o jeigu vis dėlto nieko pa- plauth 

daryti- negalima, o kaktusas re- į Kai gydymas tinka, 
tas, brangus, primenantis kokį 
svarbų Įvyki! Tuomet tenka ban į pastebimas pagerėjimas.

kių ligos židinių. Gali likti nor
malia luobele padengta duobutė,

gali likti sauso rudo kamštinio

galima apipurkšti Bordo skiedi-' t’ rudų pleiskanėlių sklypelių,

vieno procento perkošto kalkių ' da, ji reikia tęsti, kol augalas vi- 
pieno). Vietoje jo kaktusus gali- > sai pasveiks, ir dar po to pakar-

skiediniu, o vėliau po 10-15 mi-' tų užsilikusios sporos.
- - - - Į Kartais kaktusai užsikrečia ne

dalių,-rankas prieš darbą reikia rnis. Ir Bordo skiedinį, ir muilo viena, o keliomis rūdžių rūšimis, 
i. _ i ' o x i' i - i - «v. — 2 J   --t. —.     _ „gerai nusiplauti.

kanka. Tuomet, kai augalas nus- 
besibai- ^°ia Serėti, tenka parinkti ir ant- 

giant pirmam kursui būna gana koki nors būdV Jei gydome 
Gyjy. ■ dviem būdais, tai geriau juos 

dyti jį gydyti. Viens patikimiau- ti reikia tol, kol visai neliks jo- pa,kyb ne vienu metu, o derinti 
■■ --Tu..1 . L-.. u l .— --------------- -----------------------------— ./ taip, kad jie įsiterptų viens į ki-

fta.

MIX 'n MATCH 
14JCT GOLD 

Neckchains 
and Bracelets

/
/ /

INSTANT 
CASH 

<>>g©ld

Earrings, Charms,|
Religious Medals s

NeworUsedor
' Old Broken Jewelry fejčĮggj£^ 
Welches, Bracelets, . *T

Pins, Rings, -----'^s5
Class Rings, Dental Gold... Any Karat 

Turn IHnto CASH!
Dig Out Your Old Treasures — 

Put The Money In The Bank & Draw Interest 

WE PAY THE HIGHEST PRICES I 
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

(Iš Mūsų Gamtos)

Sikorskio ir jef dar neišaiškinto 
žuvinio Gibraltare, ūkininkų 
partijos vado Stanislaw Miko- 
tajezyko. Tuo metu Anglija liko 
yiena ir labai laukė bet kokios 
pagalbos, kurią suteikė lenkai 

’Išdidinai. Tačiau kai Vokietija 
užpuolė Sovietų Sąjungą 1941 m. 
bitžėlio mėnesį, anglai pamiršo 

:'lėhkus ir surado naują draugą 
Staliną. Anglai privertė lenkus 
tartis su Sovietais. Ir štai 1941 
metų liepos 30 d. buvo pasira
šyta keistoka Lenkų ir Sovietų 
sutartis, kuri, nors ir nuneigė 
Vokiečių ir Sovietų sutartis, ne. 
nuneigė Staline' surengtų plebis
citų Lenkijoje. 1943 metų rude
nį Churchill - Roosevelt - Stalin 
konferencija Teherane pripaži
no Curzono liniją kaip Lenkijos 
rytinį rūbežių, nieko nepasakant 
Lenkijos ministrui pirmininkui, 
kuris apie tai sužinojo iš šaluti
nių šaltinių. Tas pats buvo pa- 
tvirinta 1915 m. vasario, mėnesį 
Jaltoje. Kaip kompensacija len
kams, Stalinas užleido vokiškas 
žemes neva naujai Lenkijos' 
valstybei.

visos Antrojo Pasaulinio karo 
sutartys, liečiančios Rytų Euro
pą, yra ne vien tik nelegalios 
(nes nebuvo atsiklausta lenkų, 
pabaltiečių ir kitų), bet ir ne
moralios. Vakarų- Valstybės te
norėjo sunaikinti.. Vokietiją ir 
nesidomėjo Rytų Europa. Iš tik-

For constipation 
you’ll call it 

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

Then it's 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 
own natural 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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietrvhj traternalinė or- 

janiLacija. lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 82 metu*.

SLA — atlieka kultūriniu* darbus, gelbsti tr kitiems, kurie tona 
darbus dirba.

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

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, S£A neieško pelno, rur 
rUms pa tarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gtb 
Susivienijime apsidrausti iki SIO.OCO.

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

^LA** vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudoa sumą temoka tik S3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkite 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis tr tiesiai i SLA Centrai

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Mrr York, N. Y. 1000T

M7 W. »tk P.
Tai. (Tik) KLttlt

rųjų, jos paliko Stalinui atviras 
rankas grobti ir plėšti Rytų Eu
ropoje. Tad Ribbsntrc'po-Molo
tovo paktas buvo vienas iš nusi-

BUTŲ NUOMAVIMAS
2 NAMŲ PIRKIMAS * PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

.TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

| 73-čios ir Richmond 6 kamb. (3 mie- 

zu. Didelis ir gražus kiemas. $48^000. 

72-ros ir Washtenaw 5 kamb. (2 mie
gami), mūrinis. 2 mašinų garažas. 
551,500.

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

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

Marquette Parko apyl. liuksusinis 12 
butų, pajamos virš S35,000. Savininko

kaitimų ilgoje nusikaltimu gran- 1 gami) mūrinis, garažas, šildymas ga- 
dinėje, kuri tebesitęsia šiandien.

Juozas Nendriūnas

— Dėkui Frank Peteraičiui, 
Glen Ellyn, Ill., už ankstyvą
prenumeratos pratęsimą ir už ta į paskola rimtam pirkėjui, 
proga atsiųstą $5 auką.

—Adomas Stanislauskas, Kan
kakee, Ill,, pratęsdamas prenu
meratą, atsiuntė $3 kalendoriui 
ir užsisakė Sibiro tremtinio Jono 
Kreivėno atsiminimų bei faktui 
knygą.

— Marija Trapikienė iš Brigh-1 
ton Parko, pratesdama prenu- Į 
meratą, savo gerus linkėjimus 
atlydėjo $5 auka. Dėkui.

— Gary Fricas, Mountain 
Home, Arkansas, šio mėnesio 
viduryje išvyksta Eurc’pon, ku
rioje bus iki spalio pradžios. Lin
kint laimingos kelionės ir gero

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878

Pirkite senoviškai
8 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

poilsio, tariam dėkui už ?2 auką. ® butų mūrinis, spie^ S9,000

— Inž. Bronius Masiokas
nuomos. Atskiri gazo šildymai.

12 sklypai. 2 garažai.
Chicagos iškeliamas į Denver j Brighton Parke. $57,700.
apylinke, Colorado' valstijoje. j 

— Vida Papartytė iš Oakj 2 Statybai gražus sklypas— v :itd rapiU-tyie U7Č1LV i c?---------- J—* »------- - *■

Lawn, Ill./baigė-prekybos stu- j Marquette Parke, 
dijas l^kąjabro'laipsniu DePaul 
universifeiė.

i

VALDIS REALTY 
.2644 W. 69th St 

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

— Birzėnu klubo gegužine 
įvyks rugpiūčio 2 dieną, sekma
dienį, po pietų, Vyčių salėje, 
prie 47-tos ir Campbell gatvių. prašom uku lelefūno nu. 
Ve,ks virtuve ir baras Dalyvius automatiniame aparate, 
sutiks su b r.ie'pjsko alaus bae-j 
kute. Gros A. Kuolo orkestras.
Visi kviečiami popiete praieisu 
pas biTŽėnus. Klubo valdyba

e 1906 m. Marijampolėje bu
vo įsteigta Žiburio draugija. Tuo 
laiku Suvalkijoje lietuvių moky
tojų buvo 70 nuoš. viso moky
tojų skaičiaus. Tai draugija pir
moj eilėj ėmėsi žygių steigti pra 
džios mokyklas. Tose mokyklo
se visi dalykai buvo dėstomi < 
lietuvių kalba. Pirmoji vidurinė 
mokykla su dėstomąją lietuvių 
kalba buvo mergaičių progimna-

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

BUDGET 
SEWER AND 
PLUMBING •

ANY RODDING AND 
DRAINING — $30.

If not open — no charge.

CALL 656-8387
zija Marijampolėje. Mokslas jo- T£F SEW’ERAGE & PLUMB.
- - . -................................ 'i 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

je prasidėjo 1907 m. Apie 1910 
m. progimnazijoje mokėsi 61 mo-' 
kine, dėstė 8 mokytojai. Tuo. 
laiku jai vadovavo M. Pečkaus- 
kaitė ir kun. M. Gustaitis. V.,V.

• 1252 m. pradėtas kurti Klai
pėdos miestas, kuris tuomet bu
vo pavadintas Memelburgu. Bu
vo įrengtas uostas, ir vietovė ‘ 
gavo Hanzos miesto vardą ir Lu- j 
ebecko teises. 1312 m. Klapėdaj 
tapo strateginiu punktu, kai jos , 
apsaugai pietiniame Neringos 
gale buvo pastatyta tvirtovė.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

*" “LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

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

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

— “Columbia” jau ruošiamas 
antram skriejimui j erdvę. Visos 
josios dalys tinka skriejimui.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

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

kams. Kreiptis:
A, LAURAITIS 

4<>45 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

\ GENERAL REMODELING ■ 
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai, e Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiaį stogai 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kjozie Avenue 

TeL 776-8505 :

■;Pengiąine ir Taisome yisy rū
šių stogus. Už’darbą garaa^į 
. tuojame ir esame- apdrausti. “

ARVYDAS KĮELA 
6557- S. Talman Avenue 

. Chicago, JL 60629 . -
,434į?65į ar^®.l7Į‘7

Laikrodžiai ir brangenybėg 
Pardavimas ir Taisymu 
2646 West Strart 
T«L REpubllc 7-1Y4I

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, HL 606S2. Tai. YA 7-5930

kL i 1 M X u s
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
į 4239 S. Maplwood. Til. 254-745» 

pet daromi vertimai, gimini v 
a Iškvietimai, pildomi pilietybės pra-
{ tymai Ir kftoki blanket

HOMEOWNERS POLICY
K Zjpchs, Agent 
J20S /j W. 95th SI 
Evtrg. P»rk, 111. 
40642, - 424-M54

itreCasualty Onpaay

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th SL 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak 

nuo 9 iki 12-toi 
arba pagal susitarimą, 
Telefonuoti 778-8000

Advokatai

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Dirbo valandos: nuo B vaL ryta 

iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 
B va’, ryto iki 12 vaL d. 

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

264S West 63rd Street
Chfcaro, m. g0«2» ’
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