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REAGANAS LAIMĖJO DEMOKRATU BALSAIS
H

BALTIEJI RŪMAI SUSIDOMĖJO 
TEISMAIS

Baltųjų Rūmų specialus pre
zidento asistentas Jack Burgess 
pranešė Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkui dr. K. Šid
lauskui, kad jo rhštas preziden
tui Reaganui apie tariamų karo 
nusikaltėlių teismus priimtas 
dėmesin ir bus perduotas atitin
kamiems Baltųjų Rūmų ir Tei
singumo ' departamento'' sky
riams.

Dr. K. Šidlauskas savo rašte 
prezidentui kėlė mintį, kad So- 
vįetų pateikiamais liudijimais 
negalima pasitikėti, ypač, kad 
Maskva savų karo’kriminalistų 
visai nejudina; .

- - -. : ■ ■ - i »- -M;
• LEIDINYS APIE 

DEPORTACIJAS

Jungtinio pabaltiečių komiteto 
Washingtorie- vadovybė pavedė 
jų :įstaigoje dirbantiems trims 
studentams surinkti visus. JAV 

-Senate ir Atstovų Rūmuose pa
darytas pareiškimus deportacijų

Vskelbs atskiru leidiniu.

, NAUJAS ESTŲ TARYBOS
- . - PIRMININKAS -■

..’-7’ 'į. I. I i ‘ vPasaulio ėstų taryba liepos 
mėnesio pirmą>šaviįĮtgąlį. turėjo 
savo susirinkimą, TYorke. 
Nauju,/pirmininku išrinko Lem- 
bit Savi.

AMERIKI^^VERS- 
’ LAI LIETUVOJE ;

. Gailė Tamošiūnaitė,; ĄLTo: pą.- 
kvafetimu'vašarą dirbanti Jung-.. 
timame • 1 pabaltiečių- komitete 
Waj&ngtohė, be kitų, uždavinių 
renką medžiagą - apie • amerikjė- 
čių- VersiųTikimą Lietuvoje. / Jai 
padeda dr-' J-; Balys,'- dii^ąįltis 
Kongreso biblioteko’je. "

1 . .*»■*: *į: Vi*.* į Ą’i ’ '
VALSTYBĖS DEPARTAMEN- 

TAS APIE V. SKUODI

Valstybės departamentas pa
informavo ^Jungtinį pabaltiečių 
komitetą,AVąshingtone, kad Vy
tautas Skuodis turi tvirtą teisę 
į JAV pilietybę ir tai duoda vil
čių susilaukti -palankaus spren
dimo dėl jo likimo.

PAVERGTŲ TAUTŲ SA-
. VAITĖ KONGRESE

JAV Kongrese Pavergtų Tau
tų Savaitė buvo plačiai paminė
ta. Vien “Co’ngressional Record” 
lieįios 15 d. -turi tekstus 47 kal
bų' kurias pasakė kongresmenai 
ir senatoriai, smerkdami Mask
vos kolonializmą, atėmimą lais
vės Lietuvai, Latvijai, Estijai, 
religijos persekiojimą, žmogaus 
teisių žiaurų varžymą ir kitokią 
priespaudą.

KALENDORELIS

Liepos 31: Ignas, Lėta, Uola, 
Daugaudas, Tauhninas.

Saulė teka 5:43, leidžiasi 8:10.
, Oras saulėtas, šilta*.
' . • i--------

Visiems šiems Kongreso na
riams Amerikos Lietuvių Tary
ba pasiuntė-padėkos laiškus. >

(ALTof Informacija)

DIANA DĖVĖS KARŪNĄ,
- BET NESĖDĖS SOSTE

LONDONAS (UPI). — Ište
kėdama už princo Charles, pa
nelė Spencėr tapo Vali jos prin
cese ir trečiąja Anglijoje mote
rimi, tačiau ji niekuomet ne'sė- j 
dės karališkame, soste. Po kara- Į 
lienės ^Elžbietos II, sostą užims į 
Charles, o po’ jo — jaunesni bro-: 
liai Andrius ir Edvardas, taip pat j 
sesuo Anna. Po jų dar yra trys į 
kandidatai: pr^ėsės Ąnnos: sū- Į 
nūs ir duktė, taip pat jos jau
nesnė sesuo.

Bet gr, jei- Charles ir Dianai tu
rėtų vaikų, tai jie būtų pirmieji 
kandidatai. Pagal esamą proto
kolą, -Valijos princesė turi .da
ryti reveransą karalienei Elzbie
tai ir karalienei motinai. Neida
mas ■ k a r ali šku par eigų' ka r a lai -

■v

k.

*

tis Charles privalė? jai nusilenkti. 
... .v " ■ ■ fe . ■ • ■ • ?
" RUSAI UŽSAKĖ JAVŲ ' 

Už $63 MILIJONUS

. Washington, d.c.'^ ;so- UWF^U1U oauilu 

apie ^ezidentcū^eągąn^'panaa^'5'*’ • 
kmimą ^ž^ąūdimą^ardųo tii j aš 
vūs, §Q5^^3^jųpgE6^.teiraVdšr 
koki^: ^lė tų g&ti Ąjtįe-
rikoje.; IssĮajUri^.pądėjį. pirk
liai užsakė ^5O,d^^įęųįiųrųzUj 
kuriuos porėtųk^:-£ greičiau 
gauti. Kukurūzai ge^vsąūdė- 
liuoti dar čąrterio prezkfenthyi- 
mo laikais. Sovietų valdžia paža
dėjo sumokėti‘ūž^-užsakytus ku
kurūzus 63 fnil. dėlerjų.; ’ ’

^š^liiįiįrv^ūrų Šaulių stovykloje, “Pilėnai” š.m.j liepos 5 d..
> irfpašventintąs Žuvusiems už Lie

tuvos Laisvę Kariams paminklas.- Paminklas stovi ant nuo
savo?, šaulių žemės sklypo, Manchesterio apylinkėje, Mich., .

Austin Rd. Nr. 15375. žemės sklypas 7,8.akro dydžio1; .
(Malėjos nuotrauka)

BANĮ SADR IŠSKRIDO IŠ IRANO
KARIŠKU LĖKTUVU

KARTU SU BUVUSIU PREZIDENTU į PRANCŪZIJĄ.
ATSKRIDO KELI BANĮ SADR BENDRADARBIAI ;. ’

PARYŽIUS, Prancūzija.— Bu
vęs Irano prezidentas Bani Sadr,— Kartu su Bani Sadr Pran

cūzijon atskridojnajorasjMažud išrinktas prezidentu /5%. bal- 
Radjavi. Muchadin chalkos są- šuo tojų pritarimu, praeitą trė- 
jūdžio vadovas. " . i čiadienį pabėgo iš Irano karišku-

' ’ - ,' ' Boeing 707 lėktuvu. Kartu su
Bani Sadr į Prancūziją pabėgo 
visa eilė buvusių Bani Sadr 
bendradarbių.

Paryžiaus vyriausybė tuojau 
davė tremtinio teises ne tik pre
zidentui Bani Sadr, bet tokias

Paiškėjo, kad Bani Sadr buvo 
veiklus kovotojas prieš nevykusį 
šacho režimą. Kovų metu jis bu
vo sužeistas ir praleidę 4 mėne
sius kalėjime. Vėliau jis išvyko į 
Prancūziją' ir ten gyveno 11 me
tų, baigė ekonomijos mokslus 
Paryžiaus universitete. Paryžiu
je jis susipažino su Chomeiniū, 
atvykusiu į Prancūziją iš Irako,1 
kur šacho buvo ištremtas. Dabar 

___  Bani Sadr pateko tremtin antrą 
privilegijas gavo ir visi kartu su . kartą.^ ’ , Š 'Ą 7'^ .?
juo pabėgusiėji iraniečiai. Bet I Buvusį prezidentą išvežė 

aviacijos pulkininkas J — v i - - V *
Aiškėja,, kai buvusį Irano pre 

zidehtą iš Teherano išvežė Irano 
aviacijčlš; pulk. Behzad Moezi. 
Jis gerai pažino Amerikos lėktu
vus ir skraidė Boeing 707 kariš
kus lėktuvus. Jis išvežė Bani 
Sadr ir kitus bendradarbius iš 
Teherano aerodromo.

Lėktuvas nuskridb į Turkiją, 
o iš ten pasuko į Prancūziją ir 
nusileido kariškame Evrens 
aerodrome.

Anglijos karalaitis Charles 
Philip Arthur George trečia
dienį vedė ir išvažiavo me
daus mėnesiui. Pradžioje ke
lias dienas jis rengiasi pra
leisti netoli Londono, o vė
liau vyks^ Siaurės ūkį ir pilį.

tuo pačiu metu prancūzų vidaus 
reikalų ministėris, jiems uždrau
dė įsivelti į ąktyvih politinę kovą 
prieš Irano vyriausybę, *. .

' Kefviftadieriio' rytą Bani Sadr 
jau brfvo Paryžiuje ir spaiidds 
atstovams padarė platesnius pa
reiškimus apie padėtį Irane. Jis 
atsisakė pasakyti, kaip jis pabė
go. Jis pareiškė, kad paskutiniu 
metu jam darėsi vis sunkiau ir 
pavojingiau slapstytis, jis turėjęs 
dažnai keisti slapstymosi vietą.

PASAKIŠKOS KARALAIČIO VEDYBOS 
PAGAL ŠIMTMETINES TRADICIJAS

JAS STEBĖJO PER TELEVIZIJĄ VIRŠ 700 MILIJONŲ 
ASMENŲ VISAME PASAULYJE

Chicago Sun-Times korešpon-

LONDONAS. — Trečiadienį
ne tik britai* bet ir viso pasaulio nio laidoje savo straipsnį taip 
piliečiai buvo susiddmėję kara- pradeda;. “Pasakiškose britų iš
likomis vedybomis, Ne.veltui kilmėse Valijosprincas Charles,

PARDUOS RUSAMS VIKŠ
RINIUS TRAKTORIUS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas trečiadienį 
leido Amerikos Caterpillar 
Tractor Co, pastatyti vikšrinius 
traktorius plieno vamzdžiams 
tiesti, pareiškė senatorius C. 
Percy.

Sovietų valdžiai reikia šimto 
traktorių, kuriais ji rengiasi 
tiesti plieno vamzdžius dujoms ir 
degalams leisti į. tolimesnes So
vietų teritorijos vietas. Sovietų 
valdžia yra pasiruošusi sumokėti Į platina augalų ligas. D. Fischer, 
40 milijonų dolerių Amerikos 
traktorių bendrovei.

Rusai galėtų vikšrinius trakto
rius užsakyti Japonijoje, bet tuo 
tarpu jie vengia pirkti japonų 
gaminius ir vis pasirenka paga
mintus JAV-se.

GOLDBLATAS UŽDARO 
DAR 10 KRAUTUVIŲ

Goldblato krautuvių vadovy-/ 
bė .paskėlė, kad greitu■ laiku 
bus uždarytos dar 10 krautuvių. 
Iš buvusių 48 paliks tik 14 krau-_ 

uždaryti - 
Waukegan e, Joliete, Rockforde, 
Downers Grove, Racine ir Mer- 
rivillėje, taip pat Ciceroje ir 
Čikagoje ' '

Goldblatas paskelbė sąlyginį, 
bankrotą birželio 15 dieną.

dentė Ellen Warren ketvirtadie-

pis, vedė panelę Dianą Spėncer, 
stebint visam.pasauliui”. Po ve
dybų, Canterbury arkivyskupas 
Robert Runeie pareiškė, kad to, 
kiomis iškilmėmis prasideda; yi- 
sos gerosios ir /gražiosios pasa
kaitės.'/ “ ' ■ --

Princas Charles šv. Pauliaus 
katedron ^atvyko anksčiau. • Jis 
dėvėjo' britų Haivyno karininko 
uniforfną, su ^daugeliu medalių 
bei ordinų. Vėliau, laikrodžio 
tikslumu, įėjo: panelė Diana, ve
dama savo tėvo Earl Spencer 
Diana atsistojo princo Charlio 
kairėje. Prasidėjo 511 metų tra
dicinės vedybų ceremonijos, ku
rioms vadovavo Canterbury ar
kivyskupas Robert Runcie. Kai 
vestuvių įžadą davė panelė Dia
na Spencer, ji tarp kita pakar-

> tojo šiuos arkivyskupo Runcie; 
žodžius: “Aš, 1
imti: tave — Philip Charles Ar
thur George, savo vyru”. Be to, 
ji pakartojo visose vestuvėse 
duodamus įžadus — mylėti ligo
je ar neturte.

Po įžodžio princas Charles už
movė^ Diąnai ,ant rankos žiedą, 
pažadėdamas su ja dalytis viso
mis gėrybėmis. Svečiai pradėjo 
buriuotis prie raudono kilimo, 
vedančio link išėjimo iš katedros.

Katedroje buvo. 2,600 svečių, 
jų tarpe karaliai, karalienės ir 
karalaičiai,,,veik, visų valstybių 
atstovai, atvykę į šias vestuves. 
Grojo trys orkestrai ir du chorai 
išpildė giesmės ir himnus. Visa 
tai sudarė pasakišką nuotaiką. 
Viskas buvo numatyta minutės 
tikslumu. Apie milijonas-britų 
stebėja jaunuosius, važiuojan
čius Londono gatvėmis iš kated
ros stiklinėje karietoje į karališ
kuosius rūmus.

JAV prezidentienė Nancy Rea
gan pareiškė, kad ji jautėsi kaip 
pasakų šalyje.

Diana Frances, I J™0 Pr££da"laa žai,a visą lai'

Anglijoa karališko sOsto įpėdi-

ATSTOVŲ RŪMUOSE DEMOKRATAI 
NEPAKLAUSĖ R0STENK0WSKI0

UŽ REAGANO PASIŪLYMĄ BALSAVO 238 ATSTOVAI, 
O UŽ DEMOKRATŲ PROJEKTĄ PASISAKĖ TIK 195

WASHINGTON, D.C. — At
stovų Rūmuose demokratai turi 
daugumą. Atstovų Rūmų pirmi
ninkas Tom O’Neill ir Atstovų 
Rūmų Finansų komiteto pirmi
ninkas Dan Rostenkowski įtiki
nėjo krašto gyventojus, o vėliau 
ir Kongreso komiteto narius, 
kad prezidento Reagano pasiū
lymas mažinti valstybinius mo? 
kesčius yra naudingas tiktai tur
tingiesiems, $50,000 ar daugiau 
į metus uždirbantiems, todėl siū
lė už jį nebalsuoti, bet vis vien 
238 atstovai balsavo už prezi
dento Reagno’ pasiūlymą, o tik
tai 195 atstovai balsavo už de
mokratų pasiūlymą.

OFICIALIAI ATMETĖ 
KALTINIMUS

Valstybės departamentas at
metė Kubos diktatoriaus Fidel 
Castro kaltinimus, kad JAV 
siunčia i Kubą įvairias bakteri
jas, kurios kenkia gyvulių ūkiui, 

departamento astovas, pasakė, 
kad Fidel Castro bando prideng
ti savo režimo nesugebėjimus, 
kaltindamas kitus. JAV ne tik 
neturėjo nieko bendro su Kubos 
viruso' epidemija, bet dar nu
siuntė 300 tonų, uodams naikinti 
vaistų, Amerikos valstybių svei
katos organizacijai prašant, pa
žymėjo D. Fischer,

Mrn.ru _ -Tį-. ij
Prezidentas Reaganas laimėjo 

pirmą šiuo reikalu svarbų susi
kirtimą Atstovų Rūmuose. Se
nate respublikonai turi daugu
mą, tai dabar aišku, kad prezi
dento pasiūlymas taps .įstatymu, 

■reSž/ttcfiįrataHo Charles ir** įe

BRANGIAUSIAI KAINAVU
SIOS VEDYBOS.

„LONDONAS (AP.). — ’ Buc- 
rinolismo rūmų, pareigūnas. p3-

Dianoš Spėncer vestuvės kaina
vo apie - du .milijonus -dolerių. 
Juos sumokėjo Britanijos mo
kesčių, mokėtojai, karalienė Elz- 
;Wta' ir karalaitis Ghltįes. Iš- 
špangdiijįįarhe pranešime išskari 
ciucSt^^ids/išlaidos:

■' • 60&,0OD dolerių kainavo sau- 
guHiąį'bėi apsauga; . „ ., .

$W0,OOO už įvairias dekorą-. 
cif^'įį'jgėĮes; .

■.V^C^'Oho už vestuvių puota:
$’-$4O,^XW už vestuvių pusry

čius ir/vestuvių tortą:
•^>09,000 už dviejų savaičių, 

povestuvinę kelionę Britanijos 
jachtą;

• $60,00(1 sumokėta už/Dianos 
sužieduotuviu žiedą;

•5$lį0,000 už pamergių suk
neles.-J.,
vT^rjjiatiento narys William 
Hamilton pareiškė, kad mokes
čių mokėtojams teks sumokėti 
daug daugiau, nes vedybos kai 
navo net $1.6 bilijono.

— Dvi Bani Sadr dukros gy
vena Paryžiuje ir niekosi. Buvęs

ką gyventi'Paryžiuje.

Prezidentas Reaganas įtikino 
dalį Texas valstijos demo
kratų balsuoti su respubli
konais, bet demokratai ren- 

• giasi'’’imtis griežtesnių .prie
monių prieš prezidento R..

• Reagano politiku. » 

ne labai reikšmingos pakaitės. 
Prezidentas iš anksto Texas 
valstijos demokratus buvo pa
traukęs savo pusėn, todėl jam 
pavyko laimėti svarbų< mūšį. 
Kaip tas atsilieps į tolimesnį de
mokratų . . vadų ir . prezidento 
bendradarbiavimu Atstovu Rū- *
muose, netolima ateitis paredyš;

Niekas' neabejoja, , kad prezi
dentas Reagnas, išlyginęs abie
jų Kongreso rūmų priimtus pro
jektus, .juos pasirašys ir įstaty
mas palies kiekvieną krašto gy
ventoją ir biznio įstaigą netoli
moje ateityje. 33 mėnesių lai
kotarpyje valstybiniai mokesčiai 
b”*’. sumažinti 25%.

Nuo šių metų spalio 1 dienos 
•kiekyignam, dirbančiam ameri
kiečiui mokesčiai bus sumažinti 
5%. Nuo 1982 m. liepos 1 dienos 
jie bus sumažinti dar 10%, o 
nuo 1983 m. liepos 1 d. juc's su
mažins dar 10%.

1981 metais sumažinti 5 nuoš. 
mokesčiai vvrams, teismo ver
čiamiems mokėti atsiskyrusioms 
žmonoms, o nuo 1982 metų tuos 
mokesčius sumažins dar bent 
10 nuoš.

Nuo šių metų spalio 1 d. iki 
ateinančių metų paskutinės die
nos nereikės mokėti už taupymo 
bendrovėse uždirbtą $1,000, o 
vedųsiems — iki $2,000. Mašinų 
susidėvėjimą bus gahfna nura
šyti per 10, 5 ar net 3 metus, o 
gyvenamų namų nuvertinimą 
bus galima nurašyti per 15 m.

Veikiantis įstatymas yra sudė
tingas, bet paskirti specialistai 
paruoš instrukcijas visoms bend
rovėms ir valdžios įtaigoms jau 
pradėti mažinti valstybinius mo
kesčius. Demokratai planuoja 
persiorganizuoti, kad partijos 
nariai tam tikrais atvejais ne
persimestų pas respublikonus.

— Egipto prezidentas Anwar 
Sadatas sekančią savaitę žada 
atvykti į JAV. 'Jis matysis su 
prez. Reaganu. Be to, jis matysis 
su buvusiu prezidentu Caeteriu. 
New Yorko meras Koch jam 
įteiks medalį Amerikos žydų 
vardu,* - . s

Mrn.ru


DARBO NEBIJANTI SILIŪNŲ ŠEIMA

Dr. Mindaugas Biliūnas

Kai mano motina Josefina 
Kriščiūnienė Michigano ežero 
pakraštyje, Beverly Shores apy
linkėje išnuomavo Broniaus ir 
Vladės Biliūnų šeimai vasarvie
tę, tai šeimoje kilo nesusiprati
mas. Motina sakėsi, kad ji ne
žinojusi apie tokią gausią šeimą. 
Ji žinojo, kad Biliūnai turi kelis 
vaikus, bet ji nežinojo, kad Bi
liūnai turi septynis vaikus.

Aš pati turėjau keturis vai
kus, tai žinojau, ką tai reiškė, 
bet tarp keturių ir septynių buvo' 
skirtumas. Be to, aš vaikus au
ginau pas tėvus, seniai Ameri
koje Įsikūrusius, lai buvo vienas 
dalykas. Biliūnai buvo tremtiniai, 
atvykę Į Ameriką Antrojo pa
saulinio karo pabaigoje ir nieko kad atvažiuotų visa šeima ir se-

ne turėjo, išskyrus 7 vaikus ir la
bai gerą auklėtoją Biliūnienę.

Tėvas, atsimenu, motinai net 
išmetinėjo, kad ji, išnuomoda
ma vasarvietę, bent žinotų, ką ji 
daranti ir kam namelį išnuomo- 
janti. Tėvui pritarė ir kaimynai, 
patyrę apie atsikėlusią šeimą va
saroti. Jiems buvo aišku, kad 
turėsime bėdos. Patirtis rodė, 
kad kitaip beveik negalėjo būti. 
Rūpesčių sukėlė kitos, daug ma
žų vaikų turinčios šeimos, teks 
susipykti ir su šia.

Bet laimėjo motina, o tėvas 
‘be pagrindo visas šeimas suvie
nodino. Kada Biliūnai išvažiavo, 
tai kuo gražiausiai atsisveikino
me. Motina ir tėvas juos prašė,

kančią vasarą, su visais vaikais. 
To neužtenka. Su Biliūnais susi
draugavome ir ta draugystė tę
siasi šiandien. Susitinkame Bev
erly Shdres, turime bendrų pa
žįstamų, susitinkame ir Chica- 
goje, kur turime bendrų lietu
viškų reikalų. Tenka dirbti kar
tu. Man tenka dirbti lietuviška
me dienraštyje, o Biliūnas ir visi 
vaikai, suaugę ir dar augamieji, 
mokslus baigę ir dar tebestudi- 
juojantieji, tėvams padeda mais
to krautuvėje ir pardavinėja ma
no atvežamą dienraštį.

Siliūnai tapo draugais, nes jie 
ne tiktai patys dirba, bet ir vi
sus vaikus — nuo pačio vyriau
sio iki paskutinio — įpratino 
dirbti. Pirmiausia jie turėjo iš
mokti savo reikalus tvarkyti, 
apsišvarinti, laikyti švarų butą, 
stalą, drabužius, maistą; gelbėti 
kilus, draugiškai su jais žaisti 
ir pan. Vyresnysis mokė jaunes- • 
nįjį, o jaunesnysis dar jaunesnį. 
Kiekvienas privalėjo pats susi
tvarkyti ir . pamokyti jaunesnį, 
ką ir kaip jis turi daryti. Ir taip 
nuo vyresniojo, iki pačios ma
žiausios buvo tvarka, švara ir 
rmumas. Visi mokėsi, švariai 
rengėsi, o klasėje stengėsi neat
silikti. Reikalai taip susidėjo, 
kad Silūnų vaikai ne tik neatsi
liko, bet buvo pirmais mokiniais ' 
klasėje ir mokykloje.

Silūnai turėjo, jei neklystu,1 tojai, o kiti trys, linkę prie ma
šinos vaikus: Algimantą, Vytau-' tematikos, tapo kompiuterių 
tą, Mindaugą, Rimą, Darių ir specialistais. Daktarai, pasikabi- 
Donatą. Buvo vaikai, o dabar nę savo diplomus, sergančius 
visi yra suaugę vyrai, šeši bro- gydo, o kiti tapo modernaus 
liai, kaip Michigano miškų ąžuo-' amato specialistais. Jie gali kom
iai. Septintoji buvo sesuo Dana,1 piuteriams programas paruošti 
tais laikais vadinta Danutė. Geri Jr juos pataisyti, jeigu kuris iš 
mokytojai buvo abu tėvai, tai Į krypsta iš vėžių, 
mokyta tapo ir Danutė.

Visi vaikai kalba angliškai ir 
lietuviškai. Jiems nereikia ieš
koti lietuviško žodžio už dantų. 
Jis plaukia jiems kaip Kankakee 
upės vanduo, nes jie iš mažens 
kalbėjo gražias lietuviška kalba. 
Mano motina išmokė žemaičiuo
ti, nes ji pati buvo žemaitė, o' vi-j 
si Siliūnų vaikai įkalba lietuvis-j 
kai, tarytum iš gramatikos. Ašį 
norėčiau taip sklandžiai savo

LAIVELIAIM. ŠILEIKIS

mintis lietuviškai reikšti, kaip 
jie lietuviškai reiškia, bet man 
neišeina. Aš vis dėlto su vaikais 
labai lengvai susikalbu, nes jie 
angliškai kalba, pagal mano mo
tiną, kaip ropę kremta.

Visi Silūnų vaikai baigė.aukš- 
į lesnes mokyklas: trys yra gydy-

Visi tapo naudingais visuome- jiems nerūpėjo. O atėję broliai 
nės vaikais, pavyzdingais lietu- E. ir R. Šovos energingai tą 
viais. Jeigu kiti tėvai būtų mo- reikalą pradėjo kelti. Jų noras 
kėję taip įkvėpti savo vaikams į nupirkti tokią vietą, kur ir pas- 
pamėgimą dirbti, švariai aplin-'. 
ką prižiūrėti, gerbti kito nuomo
nę ir toleruoti kitaip galvojan
čius, tai turėtume žymiai dau
giau pavyzdingų jaunų lietuvių.

Sveikiname tėvus, išauginu
sius ir išauklėjusius pavyzdingą 
šeimą. Spaudžiame ranką jau
nuoliams, išmokusiems gražiai 
įsitraukti į kultūringą Amerikos 
gyvenimą ir nenutrūk ilsiems nuo 
Amerikos lietuvių.

Kristina Austin

tatas būtų erdvus ir dar žemės

giau kaip 250 tūkstančių svarų- 
Nupirkti būtų'galima pardavus 
turimąją sodybą ir praskolinus 
Londone Lietuvių Namus. Vis 
dėlto akcininkai nubalsavo tą 
klausimą atidėti.

SUVAŽIAVIMO PRIIMTO
SIOS REZOLIUCIJOS

litoja nuo psiciSkin-0 “Paska
los ardo vienybę", kuris visos 
Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos vardu su Centro val
dybos įgalioto pirmininko Z. Ju
ro parašu buvo išspausdintas 
mėnraščio “Akiračių” 1980 m. 
lapkričio mėn. numeryje dėl 
“Europos Lietuvio” buvusio re
daktoriaus K. Barėno”.

O Barėnas vis laukė ir delsė, 
kas čia bus. Paskaitęs “Europos 
Lietuvyje” Nr. 16 DBLS suva
žiavimo aprašymą ir nematydą- 
mas išspausdintų rezoliucijų, 
neteko vilties, kad bus pasukta 
į gerą, atvirą kelią. Suvažiavi
me parodę daug žmogiškos ši
lumos, jausmo ir pagarbos jam, 
kaip žmogui, asmenys (D. Ba
naitis, dr. S. Kuzmiskas, V- 
Kupstys, A. Pranskūnas, S. Kas
paras ir kiti) aprašyme buvo iš
vadinti “tradiciniais triukšmada
riais”. Centro valdyba, pasirodo, 
dar nenusiramina ir dėl federa
listų: ypatingame suvažiavime 
Nottinghame dar persvarstys 
rezoliucijos 4 punktą.

Tai jis ir išleido į kelionę 23 
metus Nidos Klubo leistą ka
lendorių, kuris, kaip rašoma Či
kagos “Drauge” II. 21, “pateikia
mos medžiagos kruopščiu atrin
kimu neturi sau lygaus mūsų 
kalendorinėje istorijoje”, į Ame
riką, į Dirvos” laikraščio leidyk 
lą “Viltis”. Jis ten bus toliau 
leidžiamas. Taip pat “Dirva” 
maloniai sutiko toliau spausdin
ti D. Burneikio “Žemaičio pasa
kojimus”, kurių pirmoji dalis 

' ilgesnį laiką ėjo “E. Lietuvio” 
atkarpoje.

Išeivijos lietuviško žodžio my- 
lėtojai ar;>gerbėjai tuoj pat su-

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
1981 m. visuotinis suvažiavimas 

(Tęsinys)
SEPTYNI KANDIDATAVO O 
PERRINKTI TRYS SENIEJI

chine

a place that fe made 
dreaina. And, ILS. Saving* 

Banda have been helping to make 
haray dreams coma true for years.

-Nowt Bonds mature in lees than 
ttx yewk That means your dreams 
ran come true faster than ever before*

You can buy shares in your parti- 
Cfclar dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you or the
£and<~M&utb plan where you bank.
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Take stock
nature

vo atidavęs visas savo akcijas 
dar prieš suvažiavimą-)

Dabar DBLS jau yra bendro
vė: LITHUANIAN ASSOCIA- 

. Į TION LIMITED, ir ji turi surin- 
yiso įas. kusį LįeįUVjų Namų bendrovės 

nėms.- O tas atsakymas “Akira-1 \ ".. ., „ . . , x i akcijos buna išdalijamos atsto-ciuose ne Barenui buvo, bet - ..., .. , . vams. Si karta Centro valdybaAkiraciams . kam lie ardo vie-J -• x x -. . „ . -, T . ; prase atšovus suteikti teise pasi-
nybę ir ąjungos gą-bę- į naudoti tomis visomis akcijomis 

— bloku vieną kartą prezidiumo 
pirmininkui R. šovai, kuris taip 
pat yra ir centro valdybos na
rys. Atstovai tą teisę balsuoti 
bloku perleido, ir jis panaudojo 
ją, kad į DBLS Centro valdybą 

, . „ perrinktieji A..Vilčinskas, B.kompromiso. O į į, , . . _ ,T ...r Į Butrimas ir S. Nenortas butų
išrinkti ir Lietuvių Namų direk
toriais. Šįkart Centro valdybos 
nariai taip pat balsavo už tą tei
sę, nors akcijų išdalijimas atsto
vams buvo daug teisingesnis me
todas. Iš viso buvo pasiūlyta 7 
kandidatai, du iš provincijos. S. 
Kasparas taip pat buvo pasiū
lytas kandidatuoti, bet jis atsisa
kė, pareikšdamas, kad nenorįs su 

■ . , , .,. . . _l tokiais žmonėmis dirbti.j suojant rankų pakėlimu, visi 7

Tada Z. Juras ir vėl prakalbo 
pasiskųsdamas. Sako, yra tokių 
žmonių, kurie daro
straipsniu kopijas ir dalija žmo-j 3760 Suvažiavimuose tos
TAA-rvso fl r, t (-O LxC n ‘4 A Lr 1 v o _ I v c

tame atsakyme kas įsižeidė, tai Į _ 
| aš neturėjau intencijos. Žino-j n-
• ma, galėčiau atsiprašyti Barėną,
padarysiu žygių laikraštyje. (Ta
da pasigirdo karšti plojimai). 
Bradfordo A. Bučys sakė: kas

i dirba, tas daro klaidas. Reikia J 
švelninančio
“Akiračių” byloj, apie kurią kal
bėjo S. Kuzminskas, yra du as
menys, kurie daug nusipelnė, 
tuo labiau, kad Juras dar nutin
ka atsiprašyti Barėną. Tokį at 
siprašymą priimtume. Tada pa
siprašyti Barėną”.

Galų gale buvo nutarta ir nu
balsuota nebekelti nepasitikėji
mo Centro valdybai. Vistiek ji

. I neatsistatydina gera valia. Bal- 
I ---------------- n

j Centro valdybos nardai atidavė
• balsą už save Tuo būdu ji save 
į išgelbėjo, Lt.1 nuskriaudė skyrių 
į atstovus, kurių teisė yra daryti 
į tokius spre \dimus. žmones bu
vo pavargę ir ižsisėmę.

Dar prieš rinkimus DBLS 
Centro valdybos pirmininkas Z. 
Juras parašė pareiškimą, kuria
me atsiprašo K. Barėną. Tur 
būt, visiems aišku, kad atsipra- 

į šymą parašyti jį privertė DRLS 
! suvažiavimas. Jis pažadėjo atsi
prašymą išspausdinti spaudoje

Kai kas skundėsi, kad delsia
ma užregistruoti akcijas. E. šo
va ir vėl pristatė savo rezoliu
ciją dėl Tarybos kompetencijos. 
A. Vilčinskas teigė, kad negali
ma keisti įsatų, o jei nebus kaip 
reikia padaryta, tai jis neisiąs dėl 
to i kalėjimą.

Nepasitenkinimas buvo pa
reikštas ir Londono Lietuvių 
Namu klubu. Pasirodo išduoda
muose klubo narių pažymėji
muose ant degtinės stikliukų yra 
nupaišyta Vytis. Derbio atsto-

1. D. Britanijos Lietuvių Są
jungos suvažiavimas 1981 m. ba-’ 
landžio 4-5 d. d. sveikina brolius siorganizavo ir bando nenutrauk 
ir seseris tėvynėje, kovojančius 
dėl lietuvių tautos laisvės.

2. Suvažiavimas sveikina VLL 
Ką, kovojantį už Lietuvos ne
priklausomybę.

3. Atsižvelgdamas į labai pa
vojingą tarptautinę padėtį, DB
LS suvažiavimas kviečia D. Bri
tanijos lietuvius remti ’ Tautos 
fondą ir Tautinės Paramos fon
dą.

4. Kadangi Vidurio Europos 
federalistų .siekimai nesiderina 
su D. Britanijos Lietuvių Sąjun
gos įstatais, tai tame sąjūdyje 
mūsų organizacija neturi būti 
atstovaujama.

Jeigu kada nors kiltų klausi
mas dėl atstovavimo tokiame 
sąjūdyje, kuriamėdki šiol DBLS 
nedalyvauja, tai apie jos tikslus 
turi būti nedelsiant informuoja
ma lietuviška spauda ir LBLS 
suvažiavimas.

5. DBLS suvažiavimas sveiki
na PLB valdybą ir reiškia padė
ką už teikiamą paramą D. Bri
tanijos lietuviams-

6. DBLS suvažiavimas reiš
kia ilgamečiu! “Europos Lietu
vio” redaktoriui ir Nidos Kny
gų Klubo vedėjui K. Barėnui 
nuoširdžią padėką už atliktą 
darba lietuviškame kultūriniame

i
bare.

Kadangi Z. Juras dėl Barėno 
įteikė atsiprašymo pareiškimą 
Rezoliucijų komisijai, tai antro
sios pusės A. Prar.sk ūno rezo
liucijos buvo nutarta atsisakyti, visą laiką randuosi po nedarbin
ei skambėjo taip: gurno lapeliu.

“Suvažiavimas taip pat atsi- (Pareiškimas viršininkui)

tP unikalaus ir vienintelio išeivi-
- V

jos istorijoje lietuvių^ rašytojų 
almanacho “Praiialgn^’.' Gal jos 
ir toliau galės eiti.

Taigi kultūriniame ir politi
niame fronte buvo pralaimėta vi 
sų Europos lietuvių DBLS vado
vų vienybės sąskaitom Skyrių 
atstovų pranešimuose buvo me
tami priekaištai Centro valdy
bai, kad ji nebendradarbiavo su 
skyriais, prašoma nerėmė jų, 
net Į laiškus neatsakinėjo. Pats 
ryškiausias tokio nepasitenkini
mo pavyzdys būų tas keturių 
skyrių 9 atstovų pareiškimas, 
kuriame dėl darbo netikusio or
ganizavimo buvo reikalaujama, - 
kad DBLS pirm. Z- Juras atsis
tatydintų. Taigi galima darytis 
išvadą, kad Centro valdyba, ne
tikusiai reaguodama dėl federa
listų, sudarė tokias sąlygas, kad 
dabar jau kultūriškai būsime čia 
skurdesni, o taip pat neatsiliko 
savo pareigos skyriams ir na
riams. Net ir dėl naujosios sody
bos — Vidurio Anglijos Lietuvių 
centro nieko konkretaus nepa
darė. Kaip po suvažiavimo ma
tyti, ji ir toliau pasiryžusi klai
džioti, jei net suvažiavimo dar
bų nepaskelbia ir rezoliucijas 
slepia.

(Pabaiga)

Iš “ŠLUOTOS” HUMORO

Prašau atleisti iš darbo' su tuo, 
kad negaliu dirbti statyboje, nes

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo auimūumua.

Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 pėt., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir

(“Europos Lietuvyje” ir “Akira- vas J. Levinskas susirūpinęs iš-
čiuose”).

J. Alkis dar kalbėjo apie pa
sitraukusį S. Nenortą ir prašė 
jį kandidatuoti į valdybą. Jis 
sakė, kad Nenortas visą gyveni
mą dirbo valdyboje, perrašė ak
cijas. tad, sako, Visi mes prašo
me jį atgal į bendrovę. Suvažia
vimas ir jam paplojo, nors įsta
tai sako,J kad'akVijų,, nėtūrintis 
asmuo dogai i būti' renkamas į 
valdybą. Vadinasi, S. Nenortas 
prasilenkė su Jš(atats. sutikda
mas būti renkant Į valdybą. 
Suvažiadtmas irdi Ttėprtėiflė įs
tatų pakeitimo (S. Nenortas bu-

kėlė kalendoriaus klausimą. Z. 
Juras ir J. Alkis tikino, kad ka
lendorius 1982 m. bus.

Kitų bėgamųjų reikalų stip
riau pasvarstyti ir laiko trūko. 
Vis dėlto vienas ir gana rimtas 
klausimas buvo atidėtas. Tai 
naujos sodybos pirkmas, kur 
užtektų vietos iki valios jauni
mui ir seneliai turėtų pastogę.

Apie tai buvo kalbama ir ra- 
šomA ffteW metais. O per tuos 
ilgus metus n&ebiirado ne vieno 
direktoriaus, kuris būtų tą pro- 
blemą ffsptėndęs, nes jie patys' 
ta Sodyba naudojos, o žmonės

susirūpinimą------------------------------------------ ;---------$8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
groti®. Kietais viršeliais____________$4.00

Minkštais viršeliais, tik$3.00

Dr. A. J. Gowen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik____ $2.00

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

, NAUJIENOS, 
17SV Ho. HALSTED CHICAGO, 1L
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A. TAMULYNAS

LIETUVIŲ BENDRINĖ RAŠO
: MOJI KALBA 1

’ (Tęsinys,

Jau virš 400 metų kaip mūsų 
rašomoji kalba tobulinama, skai
tant nuo pirmosios lietuvių kny
gos “Mažvydo Katekizmo”-'iš
leidimo (1547). Pirmiausia lie
tuvių rašomosios kalbos sudary
mu rūpinosi Prūsų Lietuvoj — 
tikybiniams raštams leisti. Ir 
tikrai per ilgą laiką jau gerokai 
lietuviai savo rašomąją kalbą 
aptvarkė, o tuo tarpu Didžiojoj 
Lietuvoj tik žymiai vėliau pra
dėjo rūpintis. Bet čia jau buvo 
sunkiau sudaryti rašomąją kal
bą:. tarminis plotas žymiai di
desnis ir tarmių buvo daugiau, 
rusų pavergta tauta nešė bau
džiavą ir spauda buvo uždrausta. 
Tokiose sąlygose buvo neįmano 
ma ką nors daugiau nuveikti lie
tuvių rašomosios kalbos suda
rymu.

Tik šivk tiek pagerėjus politi 
nėms sąlygoms, panaikinus bau
džiavą, išaugusi iš kaimų nau: 
joji inteligentija pradėjo rūpin
tis Lietuvos reikalais — reikėjo 
žadinti lietuvių tautinę sąmonę, 
buvo'. susirūpinta leisti laikrašti 
“Aušrą” ir kt. Tai buvo kartu 
ir paskatinimas daugiau rūpintis 
ir'lietuvių rašomosios kalbos su
darymu.

' Pradžioj e žemaiči ai t urėj o įžy- 
rpių rašytojų: Daukantas, Ivins
kis, Valančius' — jis vadovavo 
tikybinei literatūrai. Reikėjo 
spręsti, kurią lietuvių tarmę pa 
iįnti pagrindine rašomosios kal
bos sudarymui. Žemaičių tarmė, 
riors pradžioj, ji turėjo žymių ra
šytojų (Daukantas, Ivinskis, 
Valančius); vis tiek ji nebuvo 
priimta rašomosios kalbos suda
rymo pagrindui
' Suvalkiečiai tik “Aušros” me 
tu iškilo, kaip Vi Pietaris, P. 
Kriaučiūnas, J:' Basanavičius ir 
kiti. .SiidafanCbenŲrinę rašomą-, 
ją kalbą, ' paimama ’ pagrindu 
Viena kuri tarmė ir ji papildoma 
iš kitų tarmių žodžiais. , 
7 Sprendžiant tarmės tinkamu
mą lietuvių bendrinės rašomo
sios kalbos pagrindui,, buvo pri
imta aukštaičių vakariečių pie
tiečių tarinė,;kaip pilniausiai iš
laikiusi gramatines lytis, mažiau 
turinti svetimybių, apimanti di
džiausią tarminį plotą, esantį vi
duryje tarp kitų tarmių, turinti 
daugiau su ^kitomis- - tarmėmis 
tapatybių ir Schleic'herio bei 
Kuršaičio išleistos Mažoj Lietu
voj gramatikos nedaug kuo sky
rėsi nuo' suvalkiečių tarmės.
"įDaug laiko praėjo ir.daug pa
kitimų įvyko lietuvių kalboj, kol 
buvo išvaduota iš atskirų tar-

I X-

Lietuves nepriklausomybės laikais 1937 metais Kėdainiuose pastatyta gimnazija

ii

mių ir prieita prie vienos aukš- į į 
Laičių vakariecią pietiečių ta r- i

JONAS JOKUBONIS

KUBILIŲ SODŽIAUS NAUJAKURIAI

mės kaip pagrindo mūsų bend
rinei rašomajai kalbai. Atsimin
kim, kad mss neturėjome ir sa
vo raidyno (abėcėlės), be kurio 
joks rašomosios kalbos sudary
mo darbas neįmanomas. Reikėjo 
raidyną priderinti lietuvių kai-. 
bos garsams — rašmenis sudarė 
nusižiūrėję į kaimynų vokiečių 
‘-r .lenkų. Nuo gotinio stiliaus 
rašmenų buvo pereinama į loty
nų. Daug ginčų ir painiavos yra 
sukėlęs mūsų raidyno sudary- 
nias ir jo vartojimas. Jo'nas Jab- Į 
lonskis yra mūsų literatūrinės 
kalbos kūrėjas. Į

Jis sutvarkė mūsų rašybą —! 
apvalė mūsų kalbą nuo svetimy- j 
bių, nuo svetimų išsireiškimų. 
Jis davė mūsų kalbos tolimes
niam vystymuisi tikslius pagrin
dus. Jis, kurdamas mūsų litera- į 
tūrinę kalbą, vadovavosi lietuvių ; 
liaudies kalbos dėsniais, o nese- j 
kė aklai svetimųjų kalbų dės-! 
niais. Jablonskis, rūpindamasis Į 
lietuvių kalbos reikalais, rašė 
gramatikas, mokykloms vadovė
lius, straipsnius, mokė gimnazi
jose lietuvių kalbos, vadovavo 
mokytojų kursams, dėstė uni
versitete studentams lietuvių 
kalba. 
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ti Dabrcwskį Iki šiol nebuvau

NERAMIOS MINTYS Iš PAVERGTŲ TAUTŲ MINĖJIMO

Čia tekių tautų sambūriui, virš 
15 metų nesikeičiant, vadovauja 
vengras kun. J. P. Nagy. Jis

j

Boue-

vengrai. Mašinos buvo papuoš
tos įvairiais plakatais. Vežėsi sa
vo ir Amerikos tautines vėlia
vas. Lietuviai savo plakatais šau 
kėši: Freedom for Lithuania, 
Stop Political Tortures, Lithua- 
niams for Strong America, Com
munism means slavery. Maši
nų kavalkada pravažiavo per 
kubiečių rajonus ir Miami mies
to centrą iki apskrities valdybos 
rūmų. Čia 11-vai. prasidėjo pats

Jonas Jokubonis turi gerą at
minti. Jis prieš kelis metus pra- 
dėjo rašyti apie Papilį ir jo gy
va toj ^s. Naujienos spausdho 
ankstyvesnius Įa įrašinius. Jie- 
Įdomūs ir naudlr^L šiomis die
ne m s jis Mūsųį|Sparnuose pa
rašė Įdomų vaizSelj apie Zorbos 
vestuves. Spa^jsdxnajne, kad ir 
Naujienų skal^ejaL ypač bir- 
ž^nai. galėtutą sužinoti apie 
praeitį. ■ j N. Red.

Jr.u buvo praėję Nauji Metai. 
Apie vidupį sausio Zorba suma
nė važiuoti į savo gimtinį kraš
tą — Gudiją. Paprašė savo kai
mynų Šve:3.ų, kad prižiūrėtų jo 
namus bei gyvulius, o ypatingai. 
prašė kuo geriausiai prižiūrėti jo

jų. Ir tas nesisekė, kaip kad jis 
norėjo, šešių dienų laikotarpyje 
pasisekė surasti tris, kurie įdo
mavus. Du iš jų buvo entuzias
tai keltis gyventi į Kubilius. Tai 
buvo Feodoraviėiai — Aleksan
der ir Michail. Visai ne giminės. 
Trečias — Matvei Marčiuk bu
vo gerokai abejingas, tik jo žmo 
na labai norėjo keltis į Lietuvą 
gyventi, ji buvo lietuvių kilmės. 
Ieškodamas Kubiliams gyvento
jų praleido daugiau laiko negu 
jis norėjo praleisti.

Per tą visą laiką nė viena ne
davė jam žinios, kad sutiktų už 
jo tekėti. Buvo jau praėjęs su
tartas grįžimo laikas. Jis suma
nė kreiptis prie jų asmeniškai. 
Praleido dar keturias dienas, bet 
negalėjo susirasti sau pačios. 
Beveik visos būtų už jo sutikę, 
tekėti, jei jis gyventų' vietoje. 
Kuomet reikėjo išvažiuoti iš 
gimtojo krašto, tai nė viena ne
sutiko. Žorba buvo labai nusivy
lęs, kad nerado sau pačios. Su
sikrovė visus padargus į du ve
žimus ir visi r keturi vyrai išva
žiavo Kubilių linki ? ■ •.

Zorbcs kaimynai Kubiliuose 
pradėjo šiek tiek rūpintis. Jau 
buvo praėję dvi savaitės ir ke
turios dienos nuo Zorbos , išva
žiavimo. Praėjo ir trys' savaitės, 
ir dar keturios dienos, o: Zorbos 
vis nėra- Kaimynai rimtai susi
rūpino, kad nepasidarytų jiems 
labai sunkiai išsprendžiama pa
dėtis. Ketvirtos savaitės penkto
je dienoje sugrįžo Zorba su 
dviem vežimais visokių padargų 
ir kiti trys vyrai. Zorba tuojau 
supažindino savo kaimynus Šve
dus su atvykusiais vyrais: Alek 
sander Feodorovič, Michail Fe- 
odorovič ir Matvei Marčiuk. Su
pažindinęs Zorba pasakė, kad 
tie vyrai būsią rhūsų kaimynai 
Kubiliuose. Likusią dienos dalį 
praleido apžiūrėdami visas so
dybas.

Kitą dieną ėjo apžiūrėti lauko. 
Praleido visą pusę dienos apžiū
rėdami visą Kubilių žemę. Pie
tus padarė abi Švedienės. Po pie 
tų nusiskubino į dvarą, kad pa
baigus visus susitarimus. Nuė
ję į dvarą kiek per anksti'rado 
pareigūnus papietavus ilsintis. 
Turėjo progos .pasikalbėti su 
dvare dirbančiais žmonėmis.' Vie 
ni gąsdino, kad epidemijos,ligos 
dar nesą išvalytos visai, kiti ap
gailestavo, kad jie negalėjo už-

(Nukelta į 5 psL

į Sužinoję dvaro pareigūnai, kad 
. Zcrba važiuoja į gimtinę, atva- 
i žiavo pas jj prašyti, kad gautų 
Į kele-ą Kubiliams gyventojų. Už 
paslaugą žadėjo gerai atsilyginti. 
Kaimynams gi aiškino, kad turi 
naudingų padargų ir nori atsi- 

. vežti. Jis niekam neminėjo sa-
girdėjęs, kad jie savo himne ra- ■ vo svarbiausio kelionės tikslo, 
gintų žygiuoti ir Želigowskį. j Jįs manė ten nuvažiavęs tuoj 
Tas įsmigo man mintin ir nuste- apsivesti ir padaryti staigmeną 
bino. Išsikalbėjau su žinančiu savo kaimynams- Kada jis gyve- 
lenkų himno kilmę ir amžių. Jo • no savo krašte,, -tai jam piršosi 
teigimu jų himnas sukurtas 19- > keletas našliukų ir keletas nete- 
to šimtmečio pradžioje ir nieką- { kėjusių merginų, kurios jau buvo 
da nepapildytas ir jame nėra Į išėję iš jaunystės metų. Taip pat, 
minimas Želigovvskis. Šiame mi-j kaimynams nesakė, kad jis steng 
nėjime jų hirrine išvardinimas i sis gauti Kubiliams gyventojų, 
zeligowskio reiktų laikyti bent! Jam atrodė, kad tas reikalas yra 
įžūlia provokacija. Anot mano tiktai tarp jo ir dvariškių. Zor- 
pckalbininko net himno žaloji- ba, išvažiuodamas iš Kubilių sa
mu. (Įdomu ar ir kitur yra pasi
tikę tokių ■ išpuolių) Bendrai I šias už poros savaičių.
imant, toks mažas minėjime da-! Nuvažiavęs į savo gimtinį 
lyvių skaičius'^jąu aiškiai rodo, I kraštą — Gudiją, tuojau paleido 
kad bėgliai nuo komunistinio' I gandus, kad atvažiavo apsivesti, 
okupanto ir jo .vykdomo teroro i Jis manė, kad po keletos dienų 
jau pradeda apsinešti užmiršti-1 atsišauks bent kelios iš jų. Pra
nai. Dalyvavimas minėjimuose,; dėjo ieškoti Kubiliams gyvento- 
kad nepaįmkiatn orui pasitai-! 
kius, toli neprilygsta iškentėtoms | 
kančioms Sibiran ar kalėjimuo-į 
se atsidūrusių savo tėvynainių, i 
šia proga taiklu priminti D. Ci-i- 
bo pokalbį su Barbora Armonie-J 
ne- Į klausimą kas baisiausia Si
bire ji atsako: :

7^ 7^ 5K

yra populiarus vietinėj valcž;oj. 
Labai atsargus (iki bailu'r c) pa 
reiškiant pavergtų tautų pareiš
kimus. Visgi pagerbtinas už at
liktus darbus. Jį norinčių ar jr 
galinčių pakeisti, dėl įvairių prie 
žasčių. neatsiranda. Tačiau del
sus minėjimų parengimų orga
nizavime. Todėl ir minėjimai d a 
linai .1 
kontaktuojami minėjime daly- kusiai-erdvi...........
vauti ir žodį tatthįamerikiečiai kaitros ir patraukliai prieinama

r žiūrovams. Deja, žiūrovų kaip 
į ir nebuvo, nors, kubiečių sunkve
žimis su garsiakalbiu vykusį vi
są paradą ir minėjimą garsino. 
Ir pavergtųjų tautų atstovų pri
sirinko ne ka daugiau šimtinės.' 
Jų tarpe lietuvių — 15. O galėjo 
būti bent dvigubai daugiau vien 
bėglių, kurie dar nebūtų nualpę 
per valandos - laikotarpį, kad ir 
tiuo >■ floridiškos šilumėlės. .

Pagiedojus Amerikos himną, 
sukalbėjus maldas, miesto ma- 
yoras perskaitė savo, tai dienai 
pritaikytą, proklamaciją. Ir, 
kaip pagrindinis kalbėtojas, pa
reiškė savo pažiūri į komunisti
nio imperijalizmo grėsmę vi-

nukenčia, kai -pavėluotai minėjimas- Vieta parinkta vy-

politikai ar įtakingi visūomenin- 
kai. ■ >-

© 1945 metais viena 
žiaus krepšinio komanda 
ne į aikštę žaisti išėjo tik su 4 
žaidikais. Tada iš žiūrovų eilių 
pakilo aukšto ūkio amerikiečių 
karys ir daugiau ženklais negu! 
žodžiais išaiškino, kad jis yra|
krepšininkas ir norėtų jiems! Šių metų minėjimui pasiruošti 
padėti. Tai buvo žymus Lietuvos pirmas pasitarimus įvyko tik 
krepšininkas Mykolas Ruzgas j birželio 2 dieną. įTat i^supran- 
(Ruzgys). Prancūzams buvo jtama, kad sutarimu numėtytieji 
staigmena tokiu būdų vėl susi
tikti su iš prieškarinių 'susitiki
mų pažįstamu Ruzgu. Jis buvo 
pakviestas treniruoti Stade Fran 
cars komandą, o vėliau trenira
vo ir Prancūzijos rinktinę-V. V.

pakviesti asmenyš minėjime da
lyvauti nebegalėjo, nes jau bu
vo įsipareigoję kĮų^^ųprs^l^itur. 
Ir šiaip taip pri$ębaš^taš:\ Mia
mi miesto burmistras: Ir atkivys-- 
kupo pagelbininkas.

’ Miami kubiečių gyvena virš 
4f;00,000. Vien tik savų reikalų 
gynimui ar garsinimui, jie šutei-

nešdamas sunkų 
vietoje pastatyta pašventinta sta 
tūla, kuri vaizduoja parpuolusį 
Kristų po sunkia kryžiaus naš
ta. Statula pastatyta ant akmens, 

•'kuriame iškaltas įrašas: “1940- 
T95Č?vJfcau! Gelbėk Lietuvą! 
1950 m.- sausio 22 d.” V. V.

• Aušra pribus ir be gaidžio 
giedojimo.

vo kaimynams sakė, kad sugri-

saugi nuo saulės

> Jeruzalėje Kristaus Kry
žiaus kelių trečioji stotis yra to
je vietoje, kur Kristus suklupo ? kia demonstracijoms dešimtimis.

kryžių. Toje] tūkstančių dalyvių. Tačiau į, vi-
SU pavergtųjų tautų ’ rūpesčius,
neįsijungia nei dešimtimis. Kai soms tautoms — valstybėms ang 
kitų pavergtų tautų visuomenės lų ir ispanų kalbomis. Trumpai 
čia negausios, tai ir minėjimų po dar pakalbėjo lenkų ir rumunų 
veikis būna labai ribotas.

šeštadienį (liepos 18 d.) mi
nėjimas prasidėjo JO vai. 30 min. 
ryto mašinų , (apie, trisdešimt) 
paradu. Dalyvavo: čekoslovakai, 
estai, kubiečiai, latviai; lenkai, 
lietuviai, rtamunai, ukrainiečiai,

I atstovai.'
Kiekvienos tautos atstovai bu 

vo iškviesti su tautinėmis vėlia
vomis ir savo kalba pagiedojo 
ar padeklamavo tautinių himnų 
pirmus posmus. Lenkai savo him 
ne, kaip paprastai ragino žygiuo-

Kaip man gailą tų lietuvių, ne- 
! žinau, kiek tūkstančių, kurie dar 
kenčia kalėjimuose ir lageriuo
se. Ar gali įsivaizduoti, jų ašaro- 

į se tikrai galėtų paskęsti visa 
'Maskva.”

Išbėgome ir Jonukus išsive- 
Į žeme. Ryžomės ne tik išlikti, 

Labai baisus buvo tardymai;; įet ir skelbti komunistinio oku- 
labai baisus buvo badas, bet baf. panto niekšybes, taigi — amba.- 
siausia buvo ta diena, kai po tri
jų metų Sibire mane areštavo 
ir išvežė į kalėjimą, o sūnus Jo- 
.nukas liko pamiškėje vienai vie
nas be globėjų, be duonos žiau-

sadoriauti. Dabar gerbūvyje jau 
išlepome, net ir mažo nepatek 
gurno — šilimėlės pabūgstame.:

Visgi iš minėjimo nuotrauka 
į Miami Herald įtilpo, kur ir 

Švistelėjo 
vaizdelis su paaiškinimu ir tele-

berėlės. O Jėzau, Marijele. Ma-I Hetuviąi paminėti."
nn Qirrlic rrnlrti katj,__ -vi •

*- - •»' ----- ------------- į VOIAUVUO SU U. 1

Dabar stebiuos, kaip vizijos septintame kanale.
no širdis dieną naktį plyšo kas 
minutė. 3
likau gyva per tuos penkis me
tus atskirta nuo vaiko. Aš. žinau 
daug atsitikimų, kur mano pa
žįstami, tiek Lietuvoj, tiek Si
bire, tiesiog išprotėjo nuo baisių 
pergyvenimų... Tai baisu ...

P. šilas J

nieko

v.
s 
•3

e Kniaukiąs katinas 
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J , MARIJA NOREIKIENS

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 * IeL 925-2787 į 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIU

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

V. VALANTINAS

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

« >Cr®SrnNGAl IŠPILDOMI receptai • fannte may sal.
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Inz. LIUDAS MIKŠYS
50 metų studijavęs, kaip

j PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Pastas $2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

e LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 

j Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat BL Matusevičiaus ir V, 

Ą ■ 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 ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2,

e VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 52.

• LIETU VJšKASTS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžit? pavadinimai ir ju vertiniai J vokiečiu kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina F3.

• KĄ LAUMĖS LEMS, rašytojos Petronėlės Orintaitės atrf- 
minimal 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, nesupra*. 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinskcr knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ?6.

'• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 psL knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina F2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
$ IE 80608. Užsakant palto, pridėti doterj psrstsatimo IflaMnma,

3 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Friday, July 31, 1981
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Tariama socialinio teisingumo pažanga
Jonas šoliūnas, atsakydamas L. Daigui, rašo, kad 

daugumas lietuvių skundžiasi mažomis pensijomis. Jis 
rašo: .. esu kalbėjęs su tūkstančiais ir jų daugumas 
skundėsi mažomis pensijomis...”. Gal ir perdėtai pa
sakyta? Mažas pensijas gauna tie asmenys, kurie dirbo 
trumpą laiką arba visai nedirbo. Tokių negalėtų būti 
tūkstančiai, nes lietuviai darbštūs ir, kiek žinau, buvo 
darbingi. Kad p. Šoliūnas susidarė tokią nuomonę, nieko 
stebėtino, nes jis dirbo Įstaigoje, kur tik tokie žmonės 
ir lankėsi. Panašiai yra ir su dirbančiais ligoninėje. Jiems 
atrodo, kad sveikų žmonių mažai ir tėra, nes jie tik ligo
nius mato. . :

Man keistai skamba jo tvirtinimas apie pažangą so
cialinio teisingumo.' “Dėka daromos pažangos socialinio 
teisingume kelyje, daugumas privačių bendrovių jau ski
ria pensijas tuo pačiu metu, kai darbininkas kvalifikuo- 
jasi socialinės apsaugos pensijai” (Draugas, 1981.6.22). 
Manau, kad jis gilinasi tik socialiniais reikalais, visai 
nesidomėdamas ar nesuprasdamas ekonominių reikalų

Privačios bendrovės, kaip plieno pramonės, automo
bilių ar transporto, moka darbininkams pensijas po 500 - 
600 dolerių Į mėnesi..Bet tai nėra “visa tauta”, kaip Šo
liūnas rašo, bet tik maža dalis privilegijuotų darbininkų. 
Ir jų didelės pensijos mokamos ne pagal socialinį teisin
gumą, bet išnaudojant mažiau uždirbančius. Minėtų pra
monės šakų unijos, miestą (Detroitą, auto unija) arba 
visą valstybę (transporto darbininkų unijos) savo strei
kais paklupdo ant kelių, arba, kaip amerikiečiai sako, 
“take hostage”, ir priverčia Įmones mokėti tokius atly
ginimus darbininkams, kokių unijos vadovybė nori. Taip 
išreikalauja, be visų kitų privilegijų, ir,'tokias dideles 
pensijas. Kad patenkinti unijų reikalavimus, Įmonės kelia 
savo produktų kainas arba atlyginimus už patarnavimus. 
Tuo būdu tų privilegijuotų darbininkų ne tik trigubai 
didesnius valandinius atlyginimus, bet ir jų dideles pen
sijas turi apmokėti visi valstybės gyventojai, pirkdami 
labai pabrangusius produktus arba naudodamiesi bran
giais patarnavimais. Manau, kad daugumos tų pirkėjų 
atlyginimas, uždarbis, tesiekia tik trečdali tų privilegi
juotų darbininkų atlyginimo. Dauguma tų mažųjų įmo-

nių darbininkų negauna jokios iš jų įjnonės pensijos, o 
turi tiems privilegijuotiems mokėti didėles pensijas. Tai 
kur čia teisingumas? Kada privilegijuotų darbininkų tri
gubai iškeltus atlyginimus ir jų dideles pensijas turi ap
mokėti tie darbininkai, kurių unijos negali vartotojų 
paimti “už gerklės”, arba asmenys, kurių vienintelės pa
jamos yra tik socialinio draudimo pensijos.

Tokie savanaudiškų unijos vadų reikalavimai ne tik 
kad neveda prie “socialinio teisingumo”, bet priveda Įmo
nes net prie brankroto. Kas jau Įvyko su automobilių pra
mone? Perdaug pabrangusių automobilių žmonės nebe
pajėgia nusipirkti, pradėjo pirkti japoniškus.

Kad ir dabar, vėl lėktuvų trafiko kontrolieriai gra
sina streiku. Kodėl, ar jiems mažai 30,000 ar 40,000 do
lerių Į metus? Kodėl jie nori dirbti tik'32 vai. i savaitę, 
kuomet 60 proc. darbininkų uždirba tik 10,000 ar 15,000 
dolerių ir dirba 40 valandų savaitėje?" O todėl, kad jie 
gali sustabdyti visą lėktuvais susisiekimą. Jiems ne
svarbu, kad kiti turės begalinius nuostolius, kad darbia 
ninkai, kurie mažai uždirba, nustos ir to uždarbio, nes 
jis buš- atleisti iš darbo. Ar tai taip siekiama socialinio 
teisingumo? •• ; • • ■ ,• - . :

Aš manau, kad “teisingos” pensijos' yra tik socialinio 
draudimo pensijos. Jas gauna visi. Jų dydis priklausę 
nuo asmens Įmokų dydžio. Ignas Petrauskas

Gečys neturėjo teises skirti ryšininko
Algimantas Gureckas buvo Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės ryšininkas prie Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto. 1979 m. lapkričio 4 dieną; Gureckui pada
rius netikslius pareiškimus ir pavartojus Įžeidžiančią 
kalbą, jis pirmininko buvo išprašytas iš posėdžio. Tą pačią 
dieną VLIKas pranešė PLB centro valdybai, kad Algi
mantas Gureckas yra “persona non grata”. Nuo to mo
mento Gureckas jau nebuvn PLB ryšininkas prie VLIKo.

Šių metų liepos 16 d. V. Kutkus paskelbė, kad Algi
mantui Gureckui atsisakius toliau būti JAV LB krašto 
valdybos ryšininku Washingtone, krašto valdyba gegu
žės 22 d. toms pareigoms paskyrė Viktorą Naką. Lieka 
spūdis, kad Algimantas Gureckas buvo JAV LB centro 
valdybos ryšininkas prie VLIKo, bet tokiu ryšininku jis 
nebuvo. Ryšininko prie VLIKo ji buvo paskyrusi PLB, 
o ne Kutkaus vadovaujama JAV LB centro valdyba. Vik
toras Nakas paskirtas JAV LB ryšininku Washingtone, 
bet nepasakyta su kokia organizacija jam teks eiti ryši
ninko pareigas.

Nakas galėtų būti ryšininkas prie VLIKo, jeigu PLB

t nelindo niekam į akis. Išvadoje gal reikėtų, ne |įek lups žurnalistus kaltinti, kieje išeivijos pa- j simetėlius, kurie patys pasisiūlo tokiems pąsįkąlbėjimains, norėdami įsiteikti “globėjams”, 'ne- mo|<3inaį vąišinantisjns ir pa-< ; važinėjautfcms. Gi pasikalbėjj- mąi, patekę j “Gimtąjį Kraštą” . A ... ar kitur, yra nemalonūs, o grįžę.,U“? aPJU“'- Amerikon sako, kad jie buvo iš- J. ° °^ra ^vimas ! ProV°l<U(’ti pasikalbėjimamą ir *1)3-jy žinios daug kas pridėta, f ai netiesa, žinomą, gali būtį ir vieną kita išimtis, bet galima tvirtinti, kad be pasimetėlio noro bei sutikimo, niekas tavęs neprievartauja ir netraukia už liežuvio jokiems pokalbiams, dėl kurių vėliau tenka raudonuotį prieš lietuvišką visuomenę. Na, o jei padarei “kauštelėjęs” kląi- lą, tai turėk tautinės drąsos ją spaudoje atšaukti.Kaip ir kas daromą su Petronio svečiais, kurie gauną teisę 10 dienų būti Lietuvoje ,tai neteko sužinoti, nes tam nebuvo laiko 'ir, žinoma, noro. Tik tiek teko’ girdėti, kad Petronio svečių tarpę naujieji ateiviai sudaro daugumą, ne “progresyvieji” vilniečiai, čia ir yra mūsų išei- i vijos nelaimė, kad už šaukštą ėdalo ir 10 grašių (dienų) parr duoda savo tautinę garbę ir lietuviškus principus, sudarydami progą okupantui skleisti melą, kad išeivija džiaugiasi, matydama “laimingą ir laisvą” Lietuvą.Apgyvendino garsiai išrėkia-, muotame “Gintaro” viešbutyje, kuris iš lauko pusės -atrodo gražiai, bet jau reikalingas ren)o'n- to viduje, nes matomai pats darbas buvo stachanovietiškas, kaip ir visi Tarybų Lietuvoje vykdomi darbai. Kiek apsitvarkę, vieni vyko į In turis to paruoštus pietus, kiti pas savo artimuosius. Nakvynei,-berods, visi grįždavo viešbutin, kur sapnai buvo tikrovė, nes miegame jau gimtame krašte ir dar sostinėje Vilniuje.Sekančią dieną daugelis užplūdo “dolerinę” krautuvę, kurioje ėjo prekyba visu smarkumu — vieni pirko “Žigulius”, kiti — kas buvo rasta geresnio. Buvo lokių dėdžių, kurie nupirko net 6 mašinas, nekalbant apie smulkesnius pirkinius, todėl nestebėtina, kad “Vnešposil-

Po svajingą! romantiško’ iš
gyvenimo. skubame prie nekant 
Hai laukiančių giminių ir arti- 
Tujų už vielinės tvoros. Atida
vus vartus puolė vieni prie ki- 
u ir jvyko visų bendras spon- 

taniikas jausmų išgyvenimas — 
šaros. boč:avimasis, glėbesčia-•na,, rtlij. fotografavimas, ir ovokQoti irkartą M ■yva t’krovė scena, kurioje visa -avo esybe išgyveno natūralų| imą susitikusieji- Tikrai iems galėjo pavydėti ir iš jų oasimokinti profes;onalai aktoriai, tėvynės meilės ir ištikimybę Lietuvai.Nėra abejonės, kad matant tokią jaudinančią sceną ir užketė- ;usio bendradarbiautojo tautinė sąžinė neramiai sukuždėjo, pri- nindama — pirma būk geras lįe- uvis, o paskui kuo tik nori. To □asekoje, kad ir kiečiausią sąžinę, tautinė prigimtis, kaip lašas akmenį, palengva pratašo. Yra "imtų davinių, kad kai kurie buvę aršūs pareigūnai, ypatingai ’.emesnieji, lietuvišką reikalą, kiek sąlygos leidžia, stato pir- mon eilėn. Tad smagu matyti, kad daugiau ar mažiau pro pirštus žiūri Į visus “nusikaltimus” padarytus okupanto valdžiai. Tebūnie jiems lietuviška pagarba ir padėka. , iDar grįžtant prie matyto vaiz do, sutinkant Vilniuje atvykusius amerikiečius lietuvius, akivaizdžiai buvo matyti, kaip neraginta ■ ir neorganizuota išeivija bendradarbiaujųa su Lietuvoje gyvenančiais savo tautiečiais Tai iš abiejų pusių buvo parodyta gryna lietuviška širdis ■r meilė lietuvis lietuviui, nekalbant apie gimines ir artimuosius. Vieni su ašaromis akyse džiaugiasi turėdami moralinį ir materialinį užnugarį, o kiti buvo laimingi, galėdami pasisemti stipry bės ir m.eilės Lietuvai iš esančių žiaurioje vergijoje savo tautiečių. Būdinga, kad oficialiai nedrįso prisistatyti “Tėviškės drau gijos” reporteriai, kurie tikriausiai stebėjo nuošaliai. Kiek žinoma, tie vadinami žurnalistai neužkalbino nei vieno prašydami interviu, nes gerai žinojo, kad turėtų pokalbį su tvirto principo lietuviais patriotais, tad ir | torg” tarnautojai be išimties vi-

.centro valdyba jį paskirtų toms pareigoms ir VLIKui 
jis būtų priimtinas. Gečio “pristatymas” Nako priimti Į 
Visuomeninių reikalų tarybą nereiškia Nako paskyrimo 
ryšininku prie VLIKo. Tvirtinti, kad Viktoras Nakas 
yra ryšininkas Washingtone, bet nepasakyti su kokia or
ganizacija jis privalo tuos ryšius puoselėti, yra tuščias 
tvirtinimas. Šia prasme Gečio tvirtinimas yra niekinis.

sus vadino nebe draugais, bet 
ponais. Keista ir net juokinga, 
kad doleris yra tas masalas, ku- j ris ir vadinamus proletariatui priverčia nusilenkti “ponui”. Tik užsienietis gali pirkti už dolerius, vietiniams negalima. Prieina vieną moteris ir patylomis sako: “Turiu 100 dolerių ir prašau padėti nusipirkti, mums neparduoda”.Kaip nepadėsi, nes malant tokį neteisingumą, pasidarė skaudu ir graudu. Kita klausia:— Iš kur ameriko’nai turi tiek daug pinigų ?Atsakiau, rodydamas rankas:— Užsidirboni.■— Vaje, vaje, m?s visą amžių kruvinai dirbame ir nieko neturime, net dabar ir mėsytės nėra.Ir taip viena diena prabėgo, beieškant, kas būtų galima geresnio gauti pirkti, turima omenyje, už rublius, bet tiesiog ne. patikėiiina, kad Vilniuje buitiniam gyvenimui reikalingų daiktų sunku gauti, net šalto gėrimo ne visur ir ne visuomet nusi- | pirksi. Kalbama, kad jau nebegalima gauti pirkti ir-paprasčiausio kartūno, nes sieną uždą- * rius su lenkais, prekių mainai visiškai sustojo, o iš kitur įsivežti reikia tvirtos valiutos- Žo- į džiu, juo toliau — tuo blogiau, f o kuo baigsis — sunku pasakyti.Laikas bėga greitai, o dar reikia artinųjų kapus aplankyti ir pasimatyti su negalėjusiais atvykti, sutikti arba bent pašiūrė, ti uždarytuosius modemiškame Vilniaus “konclageryje”.Jeigu jau laikai save turistu, 
tai-visas kelionės kliūtis reikia nugalėti, nes kitaip savo tikslo ? neatsieksi- Todėl per likusias dienas, daranrt visokius zigzagus, teko aplankyti ir pamatyti kuo- j ne pusė Lietuvos, kuri diamet-: 1 raliai yra pasikeitusi.Nebematyt svajingai romanti- I nių kaimų, gražiųjų viensėdžių, pririštų dobilėnoje, dailiai nuaugusių karvių, eiklių arklių, ge- genančįų žąsų būrelius ir daug kitų širdžiai mielų vaizdų. Tas viskas jau dingo, vieton jų augą naujos gyvenvietės, kurios atrodo lyg paprastų kelmučių grybų tanki grupelė, tai visais at žvilgiais savotiška disharmonija, kuri nesiderina prie esamo laukų peizažo.Kai viskas daroma ir planuodama plunksnos pabrėžimu, tai- ir su gyvenvietėmis jau turima didelių bėdų, tad nežinia kaip ? išsispręs tolimesnis jų statymas, žinoma, juose gyvena kolūkiečiai, kurie gauna sklypus toli nuo namų, kuriuos prie geriausių norų neįmanoma apdirbti bei prižiūrėti, todėl nuo sklypų at-(Bus daugiau)
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

STEPONAS KAIRYSLIETUVIU TAUTINIO ATGWIMO SĄJŪDIS
(Tęsinys)

5) Centro komitetas lig artimiausiam bend
ram partijos suvažiavimui tveriamas sudėtiniai: 
kiekviena partija siunčia Į ji proporcingai suor
ganizuotų darbininkų skaičiui. Bendras suvažia
vimas renka CK paprastu būdu.

6) Neprivalo būti jokio organizacinio suriši
mo LSDP (SDPL) su PPS Lenkijoje.”

SDPL, apsvarsčiusi savo konferencijoj pa
tiektas sąlygas, vienu balsu priėmė tokį nutarimą;

“SDPL konferencija pripažįsta, 1) kad ap
skritai imant, SDPL ir LSDP programos yra to
kios pat, 2) kad abiejose pratijose dabar aiškėja 
naujos programos pamatai ir abiejose partijose 
reiškiasi visiškai tos pačios srovės, 3) kad atidė
jimas susijungimo labai pakenktų darbininkų ju
dėjimui; — apsvarsčiusi tai, SDPL konferencija 
nutarė jungtis su LSDP jos konferencijos išdirb
tomis sąlygomis. Tik, kadangi SDPL reikalavi
mas atskiro Steigiamojo Lietuvos Seimo buvo pri- 

tos partijos suvažiavimo, ir tpo^būdu kon- 
lenrcija “rturi teisės galutinai apie tai spręsti, 
SDPL narian - paliekama teisė tuo klausimu pasi
sakyti laisvai.”

Su$įtąKĮiias buvo pasiektas be jokių sunku

mų ir tomis sąlygomis, kaip jos buvo nustaty-u 
tos LSDP konferencijos. Apsijungusios partijos 
programa iki bendrojo suvažiavimo pasiliko LS
DP programa. Pasiliko ir jos vardas, nes SDPL 
tebuvo lietuviškojo vardo vertimas i lenkų kalbą. 
Derybos ėjo tiek sklandžiai, kad dėl būsimo su
važiavimo nutarimo nekilo jokių abejojimų. Iš 
karto buvo imtasi bendro centro komiteto suda
rymo ir organizacijų apjungimo vietose. Laiki
nis CK buvo sudarytas iš 8 asmenų: 5 nuo LSDP 
ir 3 nuo SDPL; dėl skaičių nesiderėta. Nedelsiant 
apsijungė Vilniaus ir Kauno organizacijos, iki 
tol veikusios lygiagrečiai. Partijos veiklos plotas 
išaugo, apimdamas ir Gardino gubernijos didžią
ją dalį. Bent laikinai sustiprėjo partijos darbuo
tojų kadrai, ir SDPL buvo perimtas jos Vilniu
je pradėtas darbas žydų darbininkų tarpe. Pažy
mėtina, kad SDPL paskutiniais metais pakeitu
si sąvo politinę programą, jau tuomet reikalavo 
atskiro steigiamojo seimo Lietuvai, — vertė su
stiprėjęs Lietuvoje sąjūdis už Lietuvos nepri
klausomybę. .... ...

Kitais metais vykęs rugpjūčio mėnesyje 
Krokuvoje bendras suvažiavimas be diskusijų 
paitvirtino įvykusį apsjjungimą. Politinės pro
gramos klausimą svarstant, nuomonių susiskirs
tymas vyko ne buvusiomis partijomis, bet tarp 
“federalistų” ir “autonomininkų”; vienų ir kitų 
buvo abejose buv. partijose. Suvažiavimas pasi

sakė ir Lietuvos teritorijos klausimu, nutarda

mas:
“LSDP, tiksliai nenustatydama savo veik

los sienų, varo Partijos darbą visur, kur ligi šiol 
jos buvo veikiama, neišskiriant Balstogės, Biels- 
ko ir Lietuvos Brastos pavietų Gardino Guber
nijoj”-

LSDP apsijungdama nesusilaukė -partinių 
jėgų sustiprėjimo — daugumas buvusios PPS na 
Litwie veikėjų iš darbo pasitraukė, perlėisdami 
savo palikimą ir darbą elesdiečiams. Kurį laiką 
buvo palaikomas darbas Balstogėje ir Gardine; 
vėliau jis buvo apleistas ir dėl stiprėjusios reak
cijos nebeatnaujintas. Balstogėje >partijos pave
dimu kurį laiką “komisaravo” Jurgis Smolskis. 
Trylika metų vykusios rungtynės tarp LSDP ir 
PPS, rungtynės už Vilnių, pasibaigė faktišku 
pastarosios įjungimu į Lietuvos Socialdemokra
tų partiją.

Augustiną? Janulaitis, paskelbdamas 1940 
rųetais - “Mūsų Senovėje” straipsnį “Domaševi
čius įr Pilsudskis” rašė: “Kova tarp PPS ir LS
DP vyko gyvu žodžiu ir raštu. .. Tos kovos bu
vo politinės: buvo rašomos diplomatinės notos, 
daromos tarptautinės sutartys, nustatomos poli
tinės sienos, kur bus Lietuva, o kur Lenkija”. 
A. Janulaitis nevisai teisingai vaizdavo kovos ei
gą. Pagrindinė kova tarp minėtųjų partijų buvo 
ne popierinė. Ji vyko Vilniaus amatininkų dirbtu
vėse, fabrikuose, Vilniaus darbininkų masėje.

Tik laimėdama savo ir politiniams siekimams 
Vilniaus darbininkų daugumą, partija privertė 
PPS Lietuvoje kapituliuoti.

Per visą šitą laikotarpi neturėjome tiesiogi
nių kontaktų su PPS vadovybe Lenkijoje; jai 
čia atstovavo “litvinai”, ir jeigu kitaip būtų bu
vę, dažnai piršosi mintis, kad santykiai galėjo 
būti ir kitokį.

Briedžių būrelis Nidoje.
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ŠVENTO RASTO TYRINftTOJAI duoda veltui kibiais 
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 60G32

1729 South Halsted Street, Chicago

UUDOTUVIU DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

TeL 226-1344

'ah V DARGIS
GVnYTOJ*f l« C.HIQUDGAS

Rd. H.
BALANDOS: 3—P darbo dienomis ir 

kai antra SeMadleni 8—R 
Tai.: 562-2727 arba 562-2729

(Atkelta iš 3-čio puslapio) imti KuHilių sodybų. Atėjūnai pradėjo abejoti. Tada Zorba jiems užtikrino sakydamas, kad jis jau beveik du metus gyvena toj sodyboj, o Švedai jau daugiau kaip metai gyvena, bet nė vienas nesusirgo.Jiems bediskutuojant, atėjo pareigūnai prie savo stalų. Sužinoję, kad čia yra atvažiavęs Zorba ir tie kiti vyrai, pavadino juos eiti į vidų- Zorba .tuoj pristatė savo sėbrus pareigūnams ir pasakė, kad jie nori būti Kubilių gyventojais: Dvaro pareigūnas nusišypsojo ir paklausė:— Su kuriuo pradėsime?— Su Aleksandru Feodorovič, •— atsakė Zorpa.Pareigūnas, surašęs viską pa- . klausė, kurią sodybą jis norėtų i imti? Zorba, kaip perkalbėtojas, 
Dr. LEONAS SEIBUTIS) “ iį atsakė:

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West W3rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

QPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, hŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGCJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Razidencilos taUL: 443-5545

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

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

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

PERK KAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

? ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

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

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairiy atstu m y.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5994

SOPHIE BARČUS
radijo Šeimos valandos 

Visos programos is WOPA, 
1490 ML A. M.

Liatuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-430 
vaL popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vodeja — Aldona Daukus 
Ftlef.: HEmlock 4-24U

T159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

, 1 ____________________

“Lietuvos Aidai”
KAZE BRAZDŽIONYTt 

Programos vtdeja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:36 vai. vakaro.

Viaog laidos ii WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla^ 12:30 vai. p b- 
iš WTIS stotiem 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

PATS SKAITYK IR DAP KLf
TUS PARAGINK SKAITYTI i
DHNRABTJ -NAUJIENOS” J 

į 

A

Passbook Savings.

KUBILIŲ SODŽIAUS
NAUJAKURIAI

— Pirmutinę nuo rytinio galo.Pareigūnas, pabaigęs tvarkyti Aleksandro popierius, paklausė:— Tur būt, antrąją sodybą norės Michail?Vėl Zorba įsikišo į kalbą pasakydamas, kad Feodorovičiai yra ne giminės, kad jie nebendrauja vienas su kitu. Geriau būsią, kad antroji sodyba būtų duota Marčiukui. Pareigūnas sudarė popierius antrai sodybai iš rytų galo Matvei Marčiuk. T-re- i čiam naujajam gyventojui davė j šeštą sodybą nuo rytinio so- ' džiaus galo. Taip sudarė šešis kai mo gyventojus, betrūko dar dvie jų-Naujieji Kubilių gyventojai, gavę sodybų popierius, išsiskubino Kubilių link, kad prisirengus 1 važiuoti atgal į Gudiją pasiimti šeimas bei padargus ir sugrįžti pirma, negu visai suges rogių ke lias. Nepraėjus penkiom savaitėm,' atvažiavo Feodorovičiai ir j Marčiuk su šeimomis ir padargais. Kiekvienas atsivežė po du
VANCE FUNERAL ROAIE

1424 South 50th Avenue
Cicero, ILL. 60650

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ - 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINIAikštės automobiliams pastatyti
Nuo

1914 metu
Midland saving ^tar

nauja taupymo u oami; 
paskohj reikalas visos mfr 

apylinkės. Dėkojami 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimu. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ir 
atetvie.

Sąskaitą apdrausto? 
iki $40,000

7657 W. & ŠTREEV 
Chicago. IL 6062, 

925-7400
$°. KAftLBM Avfc. 

Bridgeview, IL 4O4S* 
Tat 598-9400

KeramikaA. Petrauskaitė
vežimus pilnai prikrautus padargų ir keletą vaikų nuo vienerių metų amžiaus iki dvylikos.Atėjo pabaiga kovo. Prasidėjo šiltos, saulėtos dienos. Naktimis truputį pašlapdavo. Dienomis šilta pavasario saulė ištirpdė sniegą per trumpą laiką. Pra- džiūvo laukai bei keliai. Kaimiečiai pradėjo arti pavasarinei sėjai- Vieną ankstyvą popietę atvažiavo vienas iš dvariškių, o oaskui jį atsekė keturi vežimai, kiekvienas dviejų arklių traukiamas. Vežimai buvo prikrauti visokiu padargų ir ant kiekvieno sėdė’o daugiau kaip vienas žmogus. Dvariškis, pravažiavęs ^ėnk+ą k'emą iš rytų kaimo galo, '-uitojo uakely. Pirmus du vežimus pasiuntė į penktą kiemą, n anfrus du į ketvirtą. Buvę na- ^ie kaimiečiai atėjo pažiūrėti, kas čia dabar atvažiavo. Jie ne- bu'ro matę kaimiečių važinėjant nakhrkius po du arklius prie vieno vežimo. Dvariškis tuoj liepė -usiuažinti su jais:— štai yra naujas Kubilių gy- ven^oįas Enrikas T-homas.Naujasis gyventojas tuoj pataisė dvariškį, kad raidė “h” bū- 4ų tariama beveik negirdimai, bet falima tarti ir visai išleidžiant raidę 1 :h" — Tomas. Dvariškis truput’ susigėdo, kad jo tarimas buve pataisytas. Vėliau jis tarė:— Jūs patys susitvarkykite,

MIDLAND 
AVINGSis

AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60631

PHONE 254-4470

♦ nttį >2vi n£s
^Minimum

Orufidv JI 

kaip vienas kitą vadinti.Po to pristatė penkto kiemo gyventoją:— Štai yra Matausas Baltūsis.šitaip buvo pripildytas gyven tojais astuonių ūkių Kubilių sodžius.ZORBOS VESTUVĖS
Beveik visi tarnauti. Iš Zorba. Jam tris našlai-

Ta vasara Kubilių gyventojams buvo labai sunki, nes negalėjo gauti samdinių. Per vėlai pradėjo ieškoti, buvo jau apsiėmę laimingesnių buvo pasisekė pasamdyti čius: vyresnioji buvo visai suaugusi — jau buvo virš trisdešimt• metu- Jos seselė buvo beveik septyniolikos, o broliukas — tik oeršokęs penkioliktus metus. Nors ne visai užteko darbo jėgos, bet'dirbdami-.sunkiai, darbus atliko. Abu švedą, gavo sam . dinius iš Latvijos. Kitų gi labai nukentėjo ūkio darbai. Apie vidurį vasaros Zorba ir jo vyresnioji samdinė pradėjo vienas į meiliau žiūrėti.Atėjo ruduo. Laukų darbai buvo pabaigti. Zorba ir jo vyresnioji samdinė susitarė vestis. Jam reikėjo šeimininkės, o jai, jos seselei ir broliukui pastovių namų. Abu jautėsi, kad ką nors laimi. Vieną dieną nuėjo jie į Papilį, kad susitarus su kunigu dėl šliūbo .Kunigas pasakė, kad is negalįs duoti jiems šliūbo.— Ji katalikė, o tu sentikis. Mano bažnyčia draudžia sujung- ‘•-i jus į vieną šeimą.Tada Zorba - paklausė kunigą, kas reikia jam daryti, kad galėjų apsivesti.— Turi persikrikštyti į katali-
The New-Way Apple Pie TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Here’i real, homemade apple pie made a new way thit’f 
light, refreshing and chilli in the refrigerator in about 2 hour*. 
Thanki to a handy container of thawed Birds Kye Cool Whip 
Don-dairy whipped topping, the pie filling ii a fluffy mixture 
of apices, chopped apple snd pecans, and tart complement of 
lemon flavor gelatin. To make life easier, use a packaged crumb 
crust and eliminate all baking for thia luscious pie.

Arrbec Apple Pie
1-1/21

2 
2/3 
1/4 
1/8 

2
1

padritfe (3 oz.) lemon 
flavor gelatin 

tablespoon* >u<ar 
cup boiling water 
teaspoon Cinnamon 
teaspoon nutmeg 
cupa ice cubes 
container (8 oz,) frozen

* r topptfg, thawed
gelatin aiįį sugar completely In boding water, 

eturing 3 minute* Add apices and ice cubes and stir constantly 
until gelatin b thickened, about 2 to 3 minute*. Remove any 
nnmelted ice. Using wife whip, blend in whipped topping; then 
whip until smooth. Fold in apples and nuts. Chill, if necessary, 
until mixture will mound. Spoon into pie crust. Chill 2 hour* 
Garnish With additional apple slices, if desired.

Nožt: Dip apple aFcns in lemon juice to prevent darkening.

H* tikėjimą, — atsakė jam kuni- 'j® 
gas.

- - O kur eš gd'U tą padaryti? 3 
— Zorba paklausė kunigo.— Mes galime tuoj dabar tą 1 pi-i.Tvtj. Tavo sužac'ėtinė bus f užkrikštp motiną, aš pašauksiu g zakristijoną, jis bus už krikšto J tėvą ir viskas ko reikia.Zorba buvo pakrikštytas kata- Į I ku. Jis gavo naują tikėjimą, pa rida ė katalikas. Gavo naują pi-mą vaidą — Andriejus. Pavardė buvo pakeista iš Zorbos Į Zurbą, kad tos apylinkės lietuviams būtų geriau ištarti. Dėl Vedybų kunigas jani paaiškino: ,—— Dvare as sutvarkysiu paket- ; i mą tavo vardo, kad nepasidarytų nesusipratimo. Šį sekmadienį padarysime pirmus užsakus. kitą sekmadienį bus antri, 
r- .Jar už savaitės — pirmadienį 1 galėsite eiti prie šliūbo.

Mažeika E/Eva ns
Laidotuvių DirektoriaiKunigas davė visus paaiškinimus kas reikės daryti ir visą sutuoktuvių eigą.Už tri’u savaičių buvo vestuvės. Nuvažiavo į šliūbą keturi viename vežime: Zurba, jo nuotaka, jos seselė ir brolis, kaip pamergė ir pajaunys. Jie nemanė kelti vestuvių, tai ir peparen- gė nieko. Kaimynai žinojo, kad nebus jokio vestuvių pažmonio, tai paslapčia jie susitarė padaryti Zurbams nuostabą. Prisigamino maisto, o vyrai pasirūpino gėrimo. Kuomet Zurba su nuotaka, pamerge ir pajauniu su- . grįžo į namus, įėjįę į vidų bu-1 vo labai nustebinti. Rado stalus . paruoštus pobūviui, o viduje nie ' ko nebvo. Nespėjo atsipeikėti, kai kaimynai suvirto į vidų ką< nors nešini. Bematant stalai bu- • vo apkrauti maistu bei gėrimu. ; Jaunavedžius pasodino į iš auks- į to prirengtą jiems vieta, o jų i palydovus pasodino — pamergę ■ prie jaunavedžio, o pajaunį prie į nuotakos. Prieš pradedant puo-f ta, kaimynai kilę iš Gudijos, su- į giedojo porą giesmių, pritaikytų tam reikalui. Jaunamartė buvo labai susijaudinusi ir linksma, • negalėjo nė žodžio pratarti, tik J ašaros riedėjo. Jaunavedys taip * ■ gi buvo susijaudinęs, nuliūdęs; ir piktas. Atsiprašė kaimynų, - kad jis neparuošė vedybinės puo tos, nes esą dar per mažai susipažinę. Tada pats vėliausias kaimynas Baltrūsis jam atsakė, kad ! po šitos puotos jie būsią geresni I kaimynai. Jie visi esą linksmi ir * patenkinti, kad galėjo padaryti tokią paslaugą pirmūtiniam gyventojui. Pasivalgę,, pasikalbėję grįžo kiekvienas į savo namus. Atsisveikindami linkėjo jaunavedžiams laimės.

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

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA £R DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tri. 827'1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— Pavergtoje Lietuvoje duonos dar galima gauti kolchozuose, nes valdžios dvarai jau seniai išvalyti.

1/2
1

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AMBULANSC 
> PATARNAVIMAS

P. J. RIDIKAS
**54 So. HALSTED STREET Tol I Arda 7-1111

BUTKUS - VASALUS
1446 »o. 50th Ave^ Cicero, ŪL TeL: OLympic 2-1001

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetU 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel-: YArdj 7-1138-11J|

cups coareety chopped 
peeled applet (about 
2 medium)

cup chopped pecane 
baked 9-inch graham 

cracker crumb crurt,

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ1

. 2424 WEST 69tb S1KEET REpuMic 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Prioe Hill*, HL >74-4411

PHILLIPS - IABANAUSKAS
3307 So. LITUAMCA AVE. TeL : Y Ard* 7-3401

2 — Nauji ends, Chicago, 8, DI. Friday, July 31, 1981



Šiaurės Amerikos pabaltiečių ir lietuvių 
lengvosios atletikos pirmenybes Į 

skatinami šiose varžybose skait
lingai dalyvauti.

1981 m. Š. A Pabaltiečių I^eng 
vėsios Atletikos Pirmenybes 
įvyks š. m. rugsėjo 12 13 d. d., i 
Brockton High School Stadione, 
SO Awdc St. (netoli W. Bloor, 
ir Dufferin kampo), Toronto, j 
Ont. ŠALFASS-gos Centro V-j 
bos pavedimu, varžybas vykdo1 
ŠAIj^ASS-gels Lengv. Atl. K- 
tas, talkininkaujant Kanados j 
Sporto Apygardai ir Toronto' 
Aušros bei Vyčio Sporto Klu- j 
bams. !

Š. AMERIKOS PABALTIEČIŲ 
IR LIETUVIŲ ŠAUDYMO 

PIRMENYBĖS'

1281 m. š. A. Pabaltiečių ir 
Lie uvių šaudymo Pirmenybės 
į\ ks 1981 rn. rugsėjo 19 d., lat-J 
vių šaudykloje “Berzainc”, rię-' 
toli Torontu. Cnt. Varžybas vyk- j 
do estai. Smulkesnės informaci
jos bus paskelbta vėliau.

Sekant pereitų metų pavyz- į 
džiu ir šiemet svečių teisėmis J 
yra pakviesti vietiniai suomių, j 
ukrainiečių, lenkų ir’vengiu len-1 
gvatletai. Taigi šios rungtynes į 
bus išplėstos į 7 tautybių kvies-Į 
tinęs varžybas, iš kurių bus iš
vestos pabaltiečių pirmenybes.

1981 m. Š. A. Lietuvių Pirme
nybes bus taipogi išvestos iš šių j 
varžybų- Tuo būdu mūsų leng- i 
vatjetams šios rungtynės bus 
net. įtreje^os.

VątžylSps bus vykdomos šiose 
klasėse; klasėse: vyrų, moterų 
A į(i962į64 m. gim.), jaunių ir| 
mergaičių B (1965-66 m. gim.),j

VISUOTINIS ŠALFASS gos 
SUVAŽIAVIMAS

Visuotinis, metinis Š. Ameri-; 
kos Lietuvą Fizinio Auklėjimo' 
ir Sporto Sąjungos' Suvažiavi- \ 
mas įvyks 1981 m. lapričio 14-’
15 d. d., Cievelande, Ohio.

Šiemetinis suvažiavimas bus 
ypatingai svarbus, kadangi bus

vadovybė, bei nustą|oiįa*Aįpa- 
grindinės gairės dėlA II-jų< ^Pa
saulio Lietuvių SpdriažŠiidypių,1 
kuris ivyks 1983 m. yąsarą:Chi-; 
cago e. ;O s ; »

Smulkesnės informacijos • bus !
C 1186^68 m. D (1969-1 vėliau. ’ . ' |

'Šalfass-gos Centro, Valdyba j tetas stengsis parūpinti nakvy- 
;! j nes iš toliau atvykusioms asme- 

. U nims.
wiirriMiiuii ” j*——ili^ » __

T H s A I — Dzūku draugija rugpiūčio
__ u { 9 d. rengia išvažiavimą autobu-

» j su j Anelės Kajokienės vasar- 
— Leonas Račiūnas^ Lietuvos I vjete.

kariuomenės kūrėjas-savąnoris, 
Vyčio kryžiaus kavalierius ir 
Sibiro tremtinys, mirė liepos 23 
dieną. Kaune. Liūdėti liko žmo
na Teresė, du sūnus ir duktė 
bei brolis su šeimomis. Ameri
koje liko seserys bei jų šeimos, kad K. Bagdonas netikslai cita-

Rezis-i vęs j° Vienybėje ir pada- 
! res netikslias išvadas.

— R, Liet. Bendruomenės East

' tu artėję prie Karaliaučiaus, cf 
rusų lėktuvai būtų bombardavę 1

. Rylų Vokietijos miestus.”
Atrodo, kad redaktorius tų žo- 

žių nebuvo skaitęs. Kam skaityti, I 
jei galimą ir “tuščiai“ pakalba- 

i Ii? Ir dar viena: duodama laiki-J 
‘ nosios vyriausybės nuotrauka, 
• tačiau joje esantieji neišvardi- 

į nefro'ntininkų? vm
nefrontinnikų? vm

(Iš “Dirvos”)

— Prez. Reagano administ ža
rija paruošė planą, pagal kurį 
bus siekiama registruoti užsie
niečius. Pirmasparuoštų inst
rukcijų paragrafas liečia pačius 
amsrikiečius. Bus baudžiami biz
nieriai, davę darbo užsienie
čiams, neturintiems teisęs dirbti

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalyke!

lietuvių draugijos tam tikslui su
darytas komitetas, kuriam vado
vauja prof. dr. Jurgis Anysas ir 
Ramūnas Buntinas 3440 W. 60 
Place, Chicago, IL 60629. Komi-

į politinę veiklą prieš dabartinę 
Irano vyriausybę.

CROSBY'S FOR BLUEBERRIES!
Good picking. Open 8-6 daily. Take 
1-94 to Michigan exit No. 1 (M 329), 
turn right 1^ miles to 100 N. and 
right 1 mile to Crosby’s.

(219) 326-8712
1

KĄ KITI RAŠO

Namai, £am4 — Pardavimui 
SJAL ESTATE FOR SALS |

Hemal, 2«m* — Pardivlmrf 
R£AL ESTATI FOR SALI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
į A NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTARIAT AS • VERTIMAI.

T .TISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

- J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE T*

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

70 įm. gim.) ir E (1971 m. gim. 
ir jaunesnių). Programa apima 
beveik visas pagrindines rung
tis.! •

Varžybų pradžia šeštaienį, . 
rugsėjo 12 d. — 2:00 PM. Regis-į 
tracija nuo 12:00 vai. Sekmadie- į 
nį varžybų tąsa.nuo 10:00 AM. j

Dalyvių registracija atlieka
ma iki š. m- rugsėjo 5 d., šiuo 
adresu: Mr. Algis Malinauskas, 
1317 Hillview Cresc., Oakville, 
Ont. L6A 2C6. Tel. (416)-844- ’ 
7694.

Dėl streikų ir pašto tarnybos 
nepastovumo Kanadoje, JAV-se 
gyvenantieji lengvatletai prašo
mi registruotis pas ŠALFASS-
gos Lengv. Atletikos K-to vado-1 vių Tautiniuose namuose, Chi-’ Chicago, Indiana, apylinkės ge- 
vą: t cago j e. Numatytos keturios pa- į gužinė įvyks ir blogam orui esant

Mr. Algirdas iBelskus, 3000 skaitos- Jas skaitys žinomi M. L.’ š.m. rugpiūčio 16 d., sekmadienį, 
Hadden . Rd., Euclid, OH 44117.
Tel.' (216)-481-7161.

Smulkios informacijos yra 
pranešta visiems sporto klu-1 me posėdyje bus svarstomi M.! vė, baras ir daug įvairių laimė-

L. Rezistencinio sąjūdžio veik-Ijimų. Valdyba narius ir prijau- 
•los ir organizaciniai reikalai.
Šeštadienio vakare vyks banke- Marquette Parko, Brighton Par- 
tas. Suvažiavimo programos- ei- ’ ko ir Cicero svečius nuoširdžiai 
ga bus skelbiama spaudoje arti-’

• • "M V - • T i

bairis. Klubams nepriklausą dėl 
informacijų gali kreiptis į bet 
kuri sporto klubą ar į A. Biels- 
kų bei A. Malinauską.

_ Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuvių lengvatletams- 
Klubai ir pavieniai lengvatletai

— Mažosios Lietuvos 
tencinio Sąjūdžio suvažiavimas

! įvyks rugsėjo 12 ir 13 d. Lietu-

— Z. Šv. Antano Taupymo ir 
Skolinimo bendrovė, Cicero, 

! III., atidarė. skyrių Willowbrook, 
i m.

— A. Baltrukonis praneša,

Rezistencinio sąjūdžio veikėjai: Į12 vai. dienos, K. ir J. Čiurinskų 
M. Gelžinis, A. Lyinantas, M. • sodyboje, St. John, Indiana, 
Brakas ir J. Stikliorius. Uždara-; 11233 W. 86th Ct. Veiks virtu-'

čiančius iš apylinkės ir Chicagds,

ga bus skelbiama spaudoje arti- prašom gegužinėje gausiai daly- 
miausiu laiku. Suvažiavimą glo-( vauti ir linksmai praleisti sekma- 
bos Chicagos Mažosios Lietuvos _ dienį. Apylinkės Valdybą

4 WljH ^PAYMENT 
TO HT YOUR INCOME ,

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way % szv sularty!

llš> financing □

AT OUR 10W RATS

Pud aci 
Compounded

sSSw«W»V'

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymu 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 66629.
OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO S%

MutualFed^l 
Savings and loan

— Bani Sadr apgailestavo, 
kad jis darė pareiškimus žurna
listams apie padėtį Irane. Tik 
po to jam oficialiai pranešė, kad 
jis Prancūzijoje neturi įsivelti

P. Lietuvis birželio mėn. ve
damajame ragina:

“1941 metu sukilimą minėda
mi, nelikime tik tuščiais kalbė
tojais'’.

Bet to reikalavimo nesilaiko’, 
pasidavęs gražbylystės pagun
dai :

“... Kas gi iš mūsų galėjo pa
tikėti, kad Vakarų demokratiš
kos valstybės, nuožmiu karu su
naikinusios žiaurią rudąją dikta
tūrą, paliks mus vergauti dar 
žiauresnei raudonajai ir nė pirš
to nepajudins padėti mums iš 
jos išsivaduoti“.

“O vis dėlto Įvyko kaip tik tai, 
ko' mes mažiausiai tikėjomės.1 
Tauta dar vis tebėra pavergta, 
nepriklausoma valstybė neatsta
tyta, o mes, pabėgėliai, pasklidę 
po visą pasaulį, buvom priversti! 
kurti naują gyvenimą.“ į

“Bet kol kas dar niekas mūsų 
šauksmo negirdėjo.“

“To atgarsio dar vis tebelauk
dami, o gal ir. vilties nustoję ja 
sulaukti, Į sukakčių grandinę 
mes jungiame ir mūsų 1941 me
tu sukilimą, kuriuo, kaip vienu 
iš savo’ istorijos herojiškiausiij 
žygių, tauta nusikratė okupanto 
ir pasiskelbė laisva bei neprL 
klausoma.”

Tai paskaičius gali pasirodyti, 
kad pirmiausia mūsų tauta su
kilo, atsikratė okupanto ir tik 
po to vokiečiai užpuolė sovietus.: 
Tiesą konstatuoja tame pačiame 
numeryje Karolis Dranga:

“Pirmosios karo dienos rezul-’ 
tatai suteikė gerą progą lietu
viams bent truputį atsilyginti 
rusams už padarytas milžiniškas 
skriaudas. Tačiau čia pat išdrįs
tu pridurti, kad tik mirtina tyla 
ir siaubas būtų-įpėmę Baltijos 
tautas, jei pinųąją karo dieną 
Raudonosios ariaijos tankai bū-

AA Gas Equipment 
Heating Serv.

Air Conditionnig - Refrigeration - 
Sheet Metal - Boilers Installa

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

CITY & SUBURBS
EMERGENCY SERVICE 

COMMERCIAL - RESIDENTIAL 
PLUMBING - HEATING

SALES &■ SERVICE ' 
ELECTRIC SEWER RODDING 

LICENSED & BONDED
L&M PLUMBING & HEATING CO. 

4325 W. Flournoy 722-0466

VIVEROS SERV. CO.
AIR CONDITIONING 
& REFRIGERATION

Service All Makes
• Repair • Installation

• Maintenance 
10% Discount for. Senior Citizens 

9021 S. Muskegon 731-7395 I

CLEAN CATCH BASINS, 
ROD SINK LINES OR 
MAIN LINES. $38.50

Lie. & Bonded; Sr. Citizen 
discount. 24 hr. Service. 
B&J SEWER SERVICE 

599-9078 •

i

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

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

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 
duoda paskolą iš 12%.

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street

Tel. 436-7878

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

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

202 WEST CERMAK ROAD
Pliu Kaxaxavixzx Prenaert

DOVRSj Non.Tie,Fri.9-4

CHICAGO, ILLINOIS ffiffll 

YlrghU* 7-7747 

Thur.9-3 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

SUSIVIENIJIMAS LIETUATŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternaltnė or- 

Canfcaclja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metu*.

SLA — atlieka kultūriniu* darbu*, gelbsti tr kitiems, kurie tnoa
darbus dirba. ; A

STOP. SEWER TROUBLE? »
LOW COST SEWER SERVICE

We’re Your Neighbors
Belmont & California

24 Hr. Service
278-9012

A Always-Ready Sewer Co.

> Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

VALDIS REALTY
2644 W.' 69th St.

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

COMPLETE LAWN 
maintell service 

NO JOR TOO SMALL,

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

BUSS. OPP. — OUT OF TOWN 
Biznio Progos — Už Miesto Riby

Call 331-9874

GAS STATION & GARAGE 
FOR SALE. BURBANK, IL 

25,000 or Best- Offer. 
Serious Buyers Only.

Call 424-2290

BAR, ROOMS, APTS., BOAT 
HOUSE, right on Pistakee Lk. 
.$200,000, best ofr. Must sell. 

Please Call 546-6198 
or 587-7762 eves.

SEWER AND 
PLUMBING

ANY RODDING AND 
DRAINING — $30.

If not open — no charge.

AMWAY DISTRIBUTOR
Full or Part Time — Couples 
& Individuals — For Business 

of Your Own.
Local Amway Distributor Trains 

You for Splendid Oppty.
Call 389-9877

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJE
Tiktai-$120 pusmečiui automobil 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medž 
apmušimai. • Staliaus darbai, c 

mento laiptai, porčiai, stogai 
. . • ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. Kadzie Avenue 

; Tel. 776-8505 :

Dengiame ir taikome yjsg.^ 
šių stogus, darbą 
tuoiameiresamea:

ARVYDAS KFELA:
6557 S. Talman Avenue

Chicago, IL 60629 ■ ' ;

434-9655
r. T>>’ ..Z -.į

Laikrodžiai fr brsogenyfce 
Pardavimai ir Taisymas 

2646 Wert 69th Street 
Tel. REpubllc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Aveni 

Chicago, IH. 60632. Tel. Y A 7-55

M. i I M K U !

- Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

*,15$ S. Mipltweod. Tel. 254-7' 
Taip pat daromi vertimai, gimii 
iškvietimai, pildomi pilietybės p 

iymai Ir kiloki blankai.

HOMEOWNERS

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 today s Ex Lax” ar.d 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

SLA — ISmokėto daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudy savo nariams.

SLA—apdraudžia pigiausiomis kainom!*. SLA. neieiko pelno, na 
narna patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugas galt 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. • "

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

RLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudoa rūmą temoka tik $3.00 metam*.

SLA — kuopą vyra visoae lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
1 navo apylinkės SLA kuopu veikėjur jie Jum* 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

11.000

Galite kreipti* ir tfeatal 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

TH. Cim Ml-ttlf

CAI J. 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

CANADIAN PROPERTIES
LAKE OF THE WOODS 

SIOUX NARROWS, ONT., CANADA 
GROC. STORE + HOUSE. $125,000.

Also 
COMMERCIAL COIN LAUNDROMAT 

inc. 3 Bdrm. Apt. for $175,000.
Terms Negotiable on All Properties.

Ph. X312) 236-2202 
or Call 2/4-6131 after 6 P.M.

IT'S GOD'S COUNTRY 
GREAT FISHING & HUNTING

p. Ząpoiis, A®»rrt - 
S208/j W. 95 th St ' 
Everg. Perk, III. 
WJ642, - 424-8654 L

■yMState f ne awC Casualty

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.

(312) 776-8700

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZG 

2458 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 v« 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tc 

arba pagal susitarimą. 
Tdefonuoti 778-8000

; TWO BEDROOMS, newly deco
rated, all rooms with drapes &. 
blinds. Enclosed rear porch. 
Fenced rear yard. $295.

I 930 W. 34 th Place
Tel. 488-1021

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $102.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Advokatu
GINTARAS P. ČEPtNAJ

Darbo valandos: nuo 9 vaL rĮ 
iki 8 vai vak. Šeštadienį nu 

» vai. ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TcL 776-5162 arba 776-51
2649 West 63rd Street

CMeata, TU. 5062?
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