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AMERIK0S VISUOMENĖ NEPALAIKO 
; ORO KONTROLIERIŲ STREIKO

STREIKAS SUDARO PAVOJŲ NARIAMS
' IR.ORGANIZACIJAI

‘ WASHINGTON; D.C. — Pro
fesionalų Oro Judėjimo Kontro
lierių organizacija pirmadienį 
paskelbtu streiku sudaro grėsmę 
ne tik savo egzistencijai, bet ir 
streikuojantiems .nariams. Oro' 
kontrolieriai yra federalinės val
džios tarngptojai, priklausą Fe- 
deralinei Aviacijos Administraci
jai. 1960-1970 m. laikotarpyje 
jie įsteigė minimą, uniją, kuriaj 
priklauso 15,000 narių. Pirmąjf 
dešimtmetį, iki 1980 m., jai va
dovavo nuosaikus; 46 m., John 
Lėyden, bet turėjd. atsistatydinti 
ir vietą užleisti karingam- Rob
ert E. Poli. ’ -

. Kontrolierių darbas reikalaują 
didelės atidos ir yra varginantis' 
Kanadoš' ir Prancūzijos kontro
lieriai dirba tik 32 valandas sa
vaitėj e. Unija išsiderėjo-savo iią-* 
riams nembkamąs keliones lais
vose lėktuvo tarnybos kėdėse

BANĮ SADR RENGIASI
. ; į GRĮŽTI

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Bani Sadr pareiškė, kad netoli
moje ateityje jis rengiasi grįžti 
į Iraną ir padėti nuversti krašto 
gyventojams netinkamą ir žiau
rią politinę sistemą, mulos Cho- 
meinio primestą.

Iš Irano ateinančios žinios sa
ko, kad buvęs premjeras Ali 
Rajai prisaikdintas Irano prezi
dento pareigoms. Šiaurės, vaka
rų ir; pietų iraniečiai nepritaria 
Chomeinio seimui ir jo- išrink
tam prezidentui.

Vilniaus šaulių rinktinė Kanadoje, kultūrinės stovyklos pabaigoje. Skaitykite, trečiame, 
puslapyje einantį J. Šarapnicko straipsnį. . • (S. Dabkaus nuotrauka)/

kuoto ‘kontrolieriaus vidutiniška 
alga yra $32,000, tačiau jie gau- 

.. na jiuo 20,000 iki 60,000 dolerių.
Unija pareikalavo -pakelti atly
ginimą $10,000. Valdžia sutiko 
pakelti $^,300;tuojau,; o $1,700 
vėliau — kūrtū sų k^idia federa- 
liniaįs^tarnautojaisi- VšĮdžją taip 
pat sutįko. mokėti jaugiau
už naktinį darbą, dabar 
moka m U Į 0 % / /feciW /Uždarbio 
ribą laiko $50,1^/1’' "L

Unija reikalu ja 32 valandų 
savaitės ,didesnių pensijų- ir’fmo
kėti 14-savaičių pibiąf ątly^nim'ą 
nariams, dėl' sveikatos, negalin
tiems^ ,dirbtį kbntroljęriaųs' dir
bo ir^ėikąlingiemš išmokti,nau
ją darbą-dirbti. ’ '

,’Prez.* Reiganas laikos^jpirina- 
dienį paskelbta nusistatymo: jei 
kiiris kontrolierius negrįš, į dar
bą* iki trečiadienio, rugpiūčio 
5‘d., 11 vai.,..tai jis nustoja būti 
federalinės valdžios tarnautoju. 
Be to, federalinis teismas įsakė 
kontrolieriams grįžti į darbą. 
Jei negrįš iki ateinančio savait
galio, tai unija turės sumokėti 
$5 milijonus. Visuomenė šio 
streiko nepalaiko.

Tuo tarpu kontrolierių darbą 
dirba unijai nepriklausą kontro
lieriai ir aukštesni bendrovių 
tarnautojai. Jie aptarnauja apie 
60% visų skridimų. Manoma, 
kad bus iššaukti kariškos avia
cijos kontrolieriai.

PANIKA ITALŲ TERO
RISTŲ EILĖSE '

ROMA, Italija. .— Vakar mi
nėjome, kad Italijos sostinės pa
kraščiuose/rastas 25 metų am
žiaus'Roberto Peci lawnas.

Nušautojo brolis Patrizįo'" pa
sipiktinęs nekaltų žmonių žudy
mu, prisipažino policijai, kad jis 
buvęs vienas organizacijos vado
vų, bet jis nenorįs daugiau tero-

jai p^kojŽtfl^p, jis 
gado^ėįleš įtrąmd^ ir'kit^^Ėįj 
org^įzavOvžudyn^^

Ikjiši^ffįe^'^atriz^JPeci ^>a- 
sakofo.^augfeųžąęięsav^įbet jkai 
patyrė, ka<B Raą^^nosįos^bnga- 
dos nariai £ nušovė/ų au nesnį • j o ■ 
brolį tai jpąirpradėjo'^Iąeiau -pa
sakoti apie Raudonosios-brigados 
orgąnizayiaįą^ ir jos • ryšius su 
komijnKtų_ partiją.

PoKėįjaįjati/^gpo kelis te
roristus ir sakoma, ^kad panika 
apėmė plačias Brigados narių 
eiles.

— Prancūzų prezidentas pra
nešė Irano vyriausybei, kad jie 
negrąžins Bani Sadr į Iraną ir 
neatšauks savo ambasados tar
nautojų iš Teherano..

— B'ani -Sadr yra įsitikinęs, 
kad neį Chomeini, nei Rajai ne
pajėgs normalizuoti gyvenimo 
Irane, nes jie išliejo labai daug 
nekalto kraujo.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $391.

VLIKas Lietuvos reikalų neperleidžia 
jokioms privačioms bendrovėms

Paskutiniu metu lietuvių spaudoje yra rašoma,-kad Lie
tuvos laisvinimo reikalų vykdymas būtų perduodamas pri
vačiai apmokamai -bendrovei. < • *.'■ i

VLlKo' Valdyna savo posėdyje 1981 m. rugpiūčio 1 d. 
priėmė sekantį nutarimą:

1. Rūpestis Lietuvos ir lietuvių tautos: laisvės reikalais 
yra visų lietuvių atsakomybė, ir pareiga, kurios jie niekam

TEHERANE BOMBA 
UŽMUŠĖ 14

TEHERANAS. — Irano lakū- 
’nams išvežus į Prancūziją Bani 
Sadr ir eilę kitų iraniečių, sos- 
tinės-spauda.paskelbė, kad pasi- 

! baigs sproginėjimai, nes pabėgo 
. svarbiausi sprogdintojai. '

Pirmadienį, vos spėjus pri
saikdinti Ali Rajai krašto prezi
dento pareigoms, viena bomba

*uny siulymas-sų atsakomybę abduot. j sam- , yj o
Bamj nelietuviu rankas yrabneprimtaas. j ėiu metu antroji bomba Abgo

3. Lietuvių laisvės reikalų ir Lietuvos atstatymo byla p !

RUSAI ATVEŽĖ HAVANON 
2,300 TONŲ FREGATĄ

DIKTATORIUS F. CASTRO GALĖS LYDĖTI GINKLUS 
VEŽANČIUS LAIVELIUS Į AMERIKOS VALSTYBES

■-_____ .1- WASHINGTON, D.C. — So-
GAMINAMI NAUJOS RŪŠIES vietų karo laivyno vadovybė.pir- 

KELEIVINIAI LĖKTUVAI 
SEATTLE, Wash. — Boeing 

korporacija pradėjo gaminti nau
jos rūšies keleivinius lėktuvus 
Boeing 767.. Jais galės skristi 200 
keleivių, sunaudos mažiau dega
lų, bus pakankamo pločio ir tu-

1 rėš kitokių keleiviams patogu- 
j mų. Jo motorai kels daug ma- 

> i žesnį triukšmą. Tie lėktuvai jau
* yra statomi ir kainuos 35 milijo-
• nūs dolerių. '
i Bendrovės pareigūnai buvo at- 
Į sargūs, nes nenumatė daug pir- 
j kėjų. Tačiau iki šiol yra užsa
kyti 173 Boeing 767 lėktuvai, o 
138 lėktuvams yra pareikštas 
rimtas susidomėjimas. Manoma, 
kad iki šio šimtmečio. pabaigos 
bus užsakyta nemažiau 1,500 šių 
lėktuvų. ,

Kartu su Boeing 767 yra pra- ___ ____ _ ______
dėįas gaminti 175^viet4pBoeiiiglLIš xaisu-gautoU-fregata bus pati 

didžiausias laivas Karibų vande
nyse. Kastro labai lengvai galės 
naikinti kitus Karibų?jūros l«ir 
vus, įsistiprinti uostubse ir sau
valiauti. Fregata gali priplaukti 
prie bet kokio uosto ir apšaudyti 
uosto įrengimus bei. pakraščių 
miestelius. 5 ’.

Pernai Sovietų valdžia davė 
Castro valdomai Kubai 15 mą-

madienį atvežė į Kubos vandenis 
Sovietų karo' laivą, 2,309 tonų' 
fregatą, ir įteikė Havanos val
džiai. Susidaro įspūdis,; kad .So
vietų valdžia nekreipia jokio dė
mesio į Valstybės departamento: 
pareikštas - muftis, kad teroro po
litika turi būti sustabdyta ir 
tuo pačiu turi būti sustabdytas 
ginklų siuntimas į Kubą ir į ki
tas kaimynines salas bei Pietų 
ir Vidurio' Ameriką. Valstybės, 
departamento pranešimas sako, 
kad į Kubos vandenis atplukdy
ta rusiška fregata yra 2,300 tonų 
svorio, jai aptarnauti reikia 110 
jūreivių ir ji gali plaukti 2,000 
jūros mylių. Gavusi papildomas 
kuro atsargas, ji ir vėl gali lais
vai plaukioti.

Iki šio' meto Kuba neturėjo 
kito tokio didebo karb ‘laivo.

757 /

UNIJA UŽDARO SENĄ 
LAIKRAŠTĮ.j

^PHILA^ELŽfilA,-Pa. 7 The 
Rifilądel^irią Bulletin', lajkfaščio 
savininSas .-praneša, kad šių me-

3. Lietuvių laisvės reikalų ir Lietuvos- atstatymo byla |.j^ermarišęS§ miėąt:e£ visai ^netoli riigpiūčio' 16 d. jis išleis pas- 
toliau turi būti vykdoma bei atstovaujama visame pa- j jrakoTmįjosy šio sprogi-į kutiną-, laikraščio numerį.*Ląik- .

filyje lietuviškų veiksmų. i mQ metu buvQ užmu§t!a ą3 žlbo_ Įrašt^įėjo 147 metus. Buv§, šun
inių. Tad, iš viso, Rajai'pn'saik-’ ke^^lęšetų, buvo ir lengvesnių,, žesnių karo laivų, kurie gali la-VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVI

NIMO KOMITETAS ■

LENKAI NORI DAUGIAU 
DUONOS"

VARŠUVA.— Lenkijos prem
jeras Jaruzelskis ir komunistų 
partijos generalinis sekretorius 
Kania patarė krašto gyventojams 
nekelti triukšmd, priimti nusta
tytas kainas ir sumažintą mais
to davinį,; neštreikuoti ir nepa
skelbti jokių įspėjimų. Vis vien 
Varšuvoje didokas būrys mote
rų vaikščiojo centrinėmis mies
to gatvėmis, šūkavo, trimitavo 
ir kitaip išreikė savo protestą.

Solidarumo unijes atstovai pa
sižadėjo susitikti su valdžios at
stovais ir siekti kaip nprs ap
raminti įtemptą padėtį, tačiau 
sunku bus ką nors atsiekti, kai 
minia reikalauja maisto' ir visi 
žino, kad to maisto nėra.

Vyriausybė tikisi paskolos 
Amerikoje ir maisto siuntinių 
rugpiūčio mėn. viduryje ar rug
sėjo pradžioje. '

diniino dieną žuvo 14 žmonių. [ bet'dabar, 
Mula Chomeini labai susirūpi

nęs ateitimi, i

—sako savininkaš,—?
kai laikraščio darbininksū. susi-
organizayo į uniją ir išreikalavo .nimis, o dabar prie jų dar pri- 
labsūydidelių algų, tai laikraštis, dėta greitai olaukioianti sovieti-

bai 'greitai plaukioti. Karibų jū- 
• ros; ir Vidurio Amerikos vahde-

Ramunė Tričytė, vedusi dalį Pavergtų Tautų Savaitės mi
nėjimo programos, paprašė visus atsistoti ir sugiedoti JAV 
himną. Vėliau ji perskaitė prezidento ir kitų pareigūnų f 
proklamacijas. (Martyno Nagio nuotrauka)

— Chicagos teisėjas paskyrė 
kiekvienam aviacijos kontrolie
rių unijos pareigūnui, atsisakiu
siam įsakyti baigti streiką, kiek
vieną dieną sumcfkėti vyriausy
bei po $1,000.

KALENDORĖLIS

Rugpiūčio 5: Marija, Namgina, 
Galvainis, Vidigkila;
’ Saulė teka 5:48, leidžiasi 8:04.

Orais tvankus, šiltas, lie. ,

W-.i

T 
dėta greitai plaukiojanti sovieti
nė fregata. šie Kubos karo laivai 
sudaro pavojų transportui Kari-

lab’^tydidelių algų 
j au .'turės -užsidaryti.

Jeigu, organizuoti unijos dar
bininkai būtų sutikę sumažinti ) bų vandenimis, — pareiškė D. 
algas, tai savininkai dar būtų ’ ----- -
bandęiatsigauti, bet unijai nesu
tikus, savininkai nutarė laikraštį 

Columbia erdvėlai-.uždaryti. Kiekvieną dieną buvo 
a spausdinama 412,268 egz. 

Z

— Lėktuvų trafiko kontrolie 
Columbia"’. Skriejimo riai, pasižadėję neštreikuoti, ne 

’ • pradėt: 
! streikuoti; jie privalo grįžti Į dar- 
• bą trečiadienį, — aiškino prezi
dentas. — Kitaip, jiems bus ar- 

. imtos visos ištarnauto laiko pri- 
1 vilegijos.

ASTRONAUTAI RUOŠIASI 
NAUJIEMS BANDYMAMS
CAPE CANAVERAL, Fla. —

— Plieno gamyba pirmąją I Astronautai Richard H. Truly ir 
rugpiūčio savaitę sumažėjo 0.1'|J°e H- Eagle rugsėjo' 30 dieną 
procento. Pagaminta 2.298 mil. J planuoja Columbia c.—— 
tonų plieno, gi savaitę anksčiau V3U pakilti į erdvę, kur bandy, 
pagaminta 2.30 mil. tonų. naujus uždavinius atlikti.

Abu astronautai daro bandy-
— Čikagos mokvklų superin-, mus pris ‘ i 

tendentė Ruth B. Love paskelbė ' melu iiems teks prasidaryti du-j gali klausyti unijos ir
bendroves, sutinkan- r*s ir išlipti tuščion erdvėn.septynias 

čiąs globoti mokyklas Adapt-A- 
School programoje.

SMARKIAI SUKRĖTĖ
JAMES BRADY

t 
i

Fischer, Valstybės departamen
to atsto' as_,. -

Sekretorius Haig praeitą sa
vaitgalį Kongreso ginkluotų jė
gų komitetui pareiškė, kad nie
kad Sovietų valdžia nepasiuntė 
tiek daug ginkyų į Kubą, kiek ji 
pasiuntė šį penkmetį. Pagal sek
retoriaus apskaičiavimą, rusai 
į Kubą jau atvežė 40,000 tonų 
įvairių rūšies modernių ginklų. 
Pasakojama, kad Sovietų val
džia rengiasi duoti Kubai dar di
desnius karo laivus.

ATLEIS UŽSIENIO MINIS
TERIJOS PATARĖJUS

BONA. — Vak. Vokietijos už
sienio reikalų ministerija, gavu- 

WASHINGTON, D.C. — Jamessi kanclerio įsakymą apkarpyti
Brady, buvęs Baltųjų Rūmų į n e P a grindinius patarnavimus, 
spaudos sekretorius, kartu su ' kad vyriausybė galėtų sutaupyti 
prezidentu sunkiai sužeistas kovo kiek pinigų, priėjo išvados, kad 
30 dieną, labai smarkaus' škaus- [ dabartmiu metu mažiausiai rei- 
mo buvo suspaustas antradienio į kalingi įvairus patarėjai arba 
rvta ligoninėje. patarėjų pavaduotojai.

Vokiečių' užsienio reikalų mi
nisterijoje .tarnauja 6,000' tar- 

jnautojų. Dauguma, jų yra Užsie- 
i, ’i buvę 

j diplomatai, susipažinę su ųžsie- 
j nio šalimis ir jų papročiais,- Iš jų 
tyra vįrš 200 užsieniečių patarė
jų, kurių atlyginimas bu£ nu

kirstas. ‘ -5 ’’

rytą ligoninėje.
Jis ramiai gulėjo savo kamba

ryje George Washington ligoni
nėje, kai jį suspaudė nepapras-1 
tai didelis skausmas ir jis ne-, 
teko sąmonės. Subėgo visi ligd- J 
ninėje buvę gydytojai, suteikė I 
reikalingą pagalbą ir ligonis jau 
pradeda geriau jaustis.

— Vokiečių policija suėmė ■ 
virš šimto Irano studentų, su-l 
daužusių Irano ambasados rū-i 
mus. Sužeidusieji nuvežti į ligo
ninę.

— Mobil naftos bendrovė pa
siūlė sumokėti Conoco šėrinin-

— Dėl oro kontrolierių strei- 
i ko lėktuvų bendrovės; tutĮ apie 
$10 milijonų nuostolio kiėkvie- j 

ną dieną. " '•

BAUS NEIŠTIKIMUS 
VALDININKUS

Izraelio vyriausybė nutarė 
baust? valdininkus,"kurie pabėgo 
iš pasienio vietovių, kai jas pra
dėjo apšaudyti palestiniečių ra
ketos. Iš 28 vietovių pabėgo 
daug valdininkų. Kai kurie ne- 
mano-sugrįžti į pavojingus mies
tus ar ūkius. Viename kibuce 
liko tik viena pora iš Britanijos 
imigravusių naujakurių. Skel
biama, kad jie neteko savo tar
nybų ir butų, nes laikomi dezer
tyrais.

kams $8.6 bil. arba 115 dolerių 
už šėrą (akciją). • I

Prez. R. Reaganas yra pasi
ryžęs pašalinti iš valstybinės 
tarnybos visus pareigūnus, 
pasižadėjusius nestreikuoti, 
bet dabar pradėjusius orga

nizuoti streikus.

— American Brands tabrko 
bendrovė sumokėjo $100,000 fe- 
leralinei valdžiai už neiškabini- 
mą įspėjimo ant cigarečių par
davimo automatų, kad tabako 
rūkymas kenkia sveikatai. Lig
gett Group Ine. už tokį pat da
lyką sumokėjo $85,000.

*



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERDfAVIČIUS

Pirmasis klausia:
, — Kaip tavo žmona? — Ant
rasis:

— Tikras angelas. O kaip ta- 
vo-

— Mano dar gyva, — atsakė 
pirmasis.

Šluostyk ašarėles
Po tragiškojo birželio minėjimų, iš nuotraukų pa
stebėta, kad rengėjai ir svečiai nusiplauna ašarėles 
tauriaisiais gėrimais. (Faktas)

Tragiškas birželis
Prie bajorų stalo
Vis neapsieina
Be “whisky” stiklelio. ..

Tragiško birželio
Apmąstymų proga
Su daina prie stalo
Geria rausvą brogą...

Tragiško birželio
Minėjimo laike, 
Sutūpę prie stalo 
Išmeta be saiko...

Šluostyk ašarėles
Be “whisky” — šampano, 
Prisimink tautiečius, 
Kankintus Ivano...

K. Vabalėlis

MĮSLĖ

Aš pastovėjau ties generolo' 
Čemiakovskio paminklu, pas
kui, perėjęs Čemiakovskio aikš
tę, Įėjau į Lenino. prospektą, 
atsidūriau ties Įspūdingu Lenino 
paminklu. Pasukęs Į Goglolio 
gatvę, perėjau per Puškino par
ką ir nuėjau Kutuzovo rūmų 
link.
Kuriame mieste vaikščiojau?
Atsakymas: Vilinuje.* *

SOSTAS IR VEDYBOS w
Jaunas karaliaus sosto įpėdi

nis sako savo mokytojui:
— Kodėl būdamas 18 metų 

amžiaus galiu užimti karaliaus 
sostą, o vesti — ne; turiu laukti 
iki 21 metų amžiaus?'

— Tai labai paprastas daly
kas: lengviaun valdyti valstybę 
nei moterį-.. •

&
ŠKOTAS ŠULINYJE

Įkrito škotas į šulinį. Vandens 
buvo daug. Škotas, mokėdamas 
plaukti, laikėsi vandens pavir-

Kodėl jos
Išėjęs Į pensiją anglų kariuo

menės majoras veik visą savo 
gyvenimą praleidęs Indijoje sa
vo draugų svečių ratelyje pasa
koja pergyvenimus:

— Vieną kartą man su žmona 
išvažiavus Į džiungles, ji pradė
jo fotografuoti dramblį. Stai
ga pastebėjau, kad čia pat už jos 
bestovįs milžiniškas tigras. Aš 
Įkopiau į medį ir sukaupęs visas 
dvasines jėgas pažiūrėjau tig
rui į akis, be paliovos žnibždė- 
damas “Nesuėsk jos, nesuėsk

nesuėdė?
jos!” Galite man tikėti ar neti
kėti, tigras momentą susvyravo 
ir grįžo į džiunglę.

Tuo metu atsidarė į salioną 
durys ir ant slenksčio stovėjo 
majoro žmona. Vienas svečias, 
kurs ponios majorienės nebuvo 
matęs, majoro patylomis paklau
sė:

“Ar tai ta yra tamstos pasa
kojimų didvyrė?”

“Taip”, patvirtino majoras.
“Tai kodėl tamsta nenorėjai, 

kad tigras ją suėstų?”

KAIP PRATURTĖTI sos?

Didžiulis finansistas ir galbūt 
turtingiausias žmogus pasauly 
Paul Getty paklaustas: kokiu bū
du jis tiek daug pelnė operaci
jomis su Šerais, atsakė:

— Nėra tame nieko ypatin
go. Taisyklė paprasta: pirks iš 
pesimistų ir parduok Šerus op
timistams.

« % &
VYNAS IR ACTAS

Magaryčios • Kas save laiko labai gud
riu, pradeda lygintis su pačiais 
kvailiausiais. (Arabų p.)

e Namai turi du gerus mo
mentus: kai į juos grįžti ir kai 
gali iš jų išeiti. (Bulgarų p.)

0 Pabaigai duodame iš okup. 
Lietuvos pogrindžio spaudos hu
moreskos:

Kaipo Biblija rašo, 
Viešpats sukūręs-žmogų^ 
į save panašų...

O žmogaus svajonė — 
sukurti naują žmogų... 
panašų į beždžionę.

r Siga Pašilytė

šių j e ir šaukė žmoną. ’Atbėgusi 
žmona negalėjo pakelbėti, todėl 
liepė palaukti, kol pašauks dar
bininkus, dirbančius lauke.

— Kuri dabar valanda — pa
klausė škotas.

— Netol vienuoliktos, — at
sakė žmona.

— Dar jų nešauk, palauk, kol 
ateis pietų metas:—- šaukė ško
tas.

• Viena Wisconsin valstijos 
panelė padavė į teismą kavalie
rių, reikalaudama iš jo $1,000. 
Matote, jie sutarė, kad jis jai 
mo'kės po vieną dolerį už kiek 
vieną bučinį, bet bučiavo, o pi
nigų nemokėjo. Teisėjas, išklau
sęs skundą, pasakė: Byla panai
kinama. ..

• Ne juokinga, bet linksma ži
nia atėjo iš Naujosios Anglijos: 
ten vieno miestelio gydytojas 
aplanko’ ligonius jų namuose, 
kartais atvažiuodamas net 20 
mylių bet kokiam orui ir paros 
laikui esant, ir nežada to papro
čio keisti. Jis yra dr. Paul Mar
tin, 81 metų amžiaus, ir už vizi
tą ima 20 dorelių.

• Čekas sakė lietuviui, kad 
dabar-tiek daug reklamuoja kre: 
dito korteles, kad “Cash” atrodo 
kaip 4 raidžių negražus žodis.

e Jei kas nors padaro klaidą 
ir jos neatitaiso, tai jis padarė 
dvi klaidas.

• Sakydamas kitam teisybę, 
laikyk vieną koją įdėjęs į balno

SUOMIŲ CHARAKTERIS

Švedai apie savo kaimynus 
suomius pasakoja tokį anekdo
tą.

švedas ir suomis susitiko smuk 
Įėję ir pradėjo gerti.Švedas kiek
vieną kartą stikliuką pakėlęs 
pasakydavo “skoi" ir išgerdavo 
iki paskutinio lašo. Suomis tą pa 
ti darė, bet nieko nesakė.

Po kokios pusės tuzino stikliu
kų suomiui pritrūko kantrybės 
ir jis trenkęs savo stikliuką į 
barą atsigręžė į savo kompanio
ną ir pasipiktinęs paklausė: “Ar 
nes čia atėjome gerti ar- kalbė
ti?”

/f? S: ~r

PAAIŠKINIMAS

Jonukas grįžęs iš mokyklos, 
pasakoja tėvui:

Mokytojas sakė mums, kad 
Indijoj jaunavedys pažįsta savo 
žmoną tiktai po jungtuvių.

— Ar tu. sūneli, manai, kad 
kituose kraštuose yra kitaip?

* ♦ *

MEŠKERIOTOJAS
IR MEDŽIOTOJAS

kilpą. (Turkų patarlė) DU BIČIULIAI rioti. ..

Medžiotojas klausia meškerio
toją paežerėje:

— Kodėl Tarmsta toks susi
nervinęs?

— Tai per tą meškerioto imą...
— Juk sakoma, kad meškerio

jimas ramina nervus.
— Taip tai taip, bet’matote 

šioje vietoje uždrausta meške-
i

— Labas, tėve. Kaip praleidai 
savaitgalį,

— Žinai, Maiki, labai gerai. 
Geriau ir būti negali.

— Tai papasakok, kur buvai. 
Gal atostogų, ar grybauti tave 
buvo kas nusivežęs?

— Beveik atspėjai. Ne gry
bauti, bet uogauti. Frenkis-pa
klausė: “Ar nofri kartu važiuoti 
į Michianą pas inž. Adomaitį?” 
Sakau: “Kaip nenorėsi, tik vežk”. 
Išvaižavoine ir nepaklydom, kaip 
kiti nuvažiavę, valandas važinė
ja po miškus, ieškodami “kelio 
galo”...

— Labai įdomu. Pasakok to
liau, tėve. ,,

— Išlipome Semindle nr. 20, 
prie pat Adomaičio vasarnamio, 
po milžinais ąžuolais ir eglėmis 
supamo namo, šeimininkai mus 
pasitiko prie laiptų ir pakvietė 
pietauti. Po pietų triese — Fren- 
kis, aš ir Domas išvykome uo
gauti į Michigapo “gilumą”... 
Kad tu žinotum, Maiki, savo gy
venime nemačiau, kad uogos 
augtų ant medžių. Taip, Ameri
koje mėlynės uogos auginamos 
ant tokių medžių, kad nė pasiekti 
negalima, šakas reikia palenkti. 
O aš bevažiuojant maniau, kad 
Frenkis veža į miškus uogų ieš
koti. -Mano nuostabai mūsų aky
se atsivėrė plačiausi uogų augi
nimo ūkiai. Ne tokie ūkiai, kaip 
anais laikais Sovietų kosmonau
tas Gagarinas beskrisdamas į 
erdves virš Sibiro matęs moteris 
beuogaujančias!.

— Ar tik nemeluoji, tėve?
— Ateik pas mane, tai gausi 

uogų. Tiek daug uogų radome, 
kad nors saujomis semk. Fren
kis kibirą ant virvės prisirišęs ir 
pasikabinęs po kaklu, abiem 
rankom “melžia” uogas, o aš 
vieną saują j kibirą, o' antrąją 
— Į burną. Prisikrovę bagažinę 
uogų dėžėmis, . sugrįžome pas 
Adomaičius. Tiesa, buvome pasi
metę uogienubj’ų krūmuose. 
Švilpėme, ieškojome viens kito, 
bet viskas pasibaigė gerai.

— Šitaip!
— Ale tai gėrai išsimiegojo

me miškų glūdumoje, kad ryle 
net akys pasidarė šviesesnės. 
Vakare dar žiūrėjome talambi- 
zijos, kuri pranešė, kad Chica- 
goje buvo labai karšta, o čia net 
malonu — švelni vėsuma__

Pirmas atsikėlęs anksti rytą, 
einu prie ežero pasivaikščioti. 
Seminole ir Pačortdn gatvių san
kryžoje sutinku p. Karvelį su 
laiškais rankoje. Pasilabavome 
viens kitam ir einam toliau prie 
ežero, čia sutikome du ponus iš 
Kcnoshos. Karvelis mane supa
žindino:

— čia inžinierius, d čia che
mikas, susipažinkite, — pasakė 
jis.

4- -O kokie tie; ponai,, su ku
riais tave supažindino. leve? *■'

Papasakosiu tau kitą kartą. 
Dabar neturiu laiko, Maiki.

— Na, ir kaip pasibaigė tavo

į ausį šnibždant, kad Michianoje

ii
1
I Šnekučiuojasi du rašytojai:

— 'Sakyk, kaip paaiškinti, kad 
mūsų bendras pažįstamas dra
maturgas buvo menkas, tapęs

esą du dailininkai. Viena pran- j ;eatro kritiku iškilo į padanges? 
cūzė portretus tapanti ir ne bet _ E biobiausio vyno galima 
su kuo susitinka. Jos rezidencija j padaryti geriausią actą, - pa- 
prie ežero, o pono Stepono Kar-i aiškino antrasis.
velio — kalnelyje. Panūdau pa-: 
matyti tą dailininką pas Karvelį. J 
Na gi randu Juozo Mačėno ga-| 
raže ant molberto pastatytą pa-Į

— Iš blobiausio vyno galima

MODERNIOJE PARODOJE

Dailės parodoje kalbasi du
veiklsą. Nieko neradęs, užnešu j lankytojai:

— Kodėl dailininkai savo 
vardę visada rašo apačioje 
veikslo?

— O gi todėl, kad paveikslo 
do vyno butelis, žinai, Maiki, to-! nepakabintų augštyn kojom., 
kio vyno ne bet kur gausi. Po j 
poros gurkšnelių, vos savo gal-j 
vą atnešiau pas Adomaičius. Ge-j 
rai dar, kad ponia Sofija Ado- apje šeimyninius reikalus: 
inaitienė išvirė skanius kopūs
tus, tai “sumas”

kojas laiptais pro šonines duris 
ir randu namie. Pasiglėbesčia
vome ir mane paprašė sėstis 
stikliniame salione. Tuoj atsira-

EGZAMINAI

pa- 
pa-

Dvi mažos mergaitės kalbasi

— Kodėl, — klausia viena jų 
iš galvos pra- —tavo bobutė nuolat skaito Bi- 

nyko... Ponas Domas Adomaitis ’ bliją?
pasiūlė man vykti pameškerioti.

.Kai mirė dr. Z. Danilevičius, su antroji, — kad ji rengiasi ekza-
,— O, man atrodo^ — atsako

kuriuo praeitą vasarą kartu? minams į kitą pasaulį.
meškeriodavo’, tai neturįs part
nerio. O iš manęs koks meške
riotojas, nė meškerės neatsive- 
žiau, o kardu žuviai galvos ne
nukirsi. ..

! J
— Aš, tėve, pavydžiu, bet ir 

džiaugiuos, kad tu linksmai pra
leidai porą dienų gryname ore 
ir linksmoje nuotaikoje su ge-y 
rais žmonėmis. „ r

— Jaučiuosi net jaunesnis.
— Tai iki kito karto, tėve. Lik į 

sveikas.

SENaS ANEKDOTAS

Anupras: — O. sveikas Juo
zai, jau daug metų kai mudu ne
simatėm, ką beveiki?

Juozas: ----- Turiu konservų
fabriką gaminu karvelienos kon 
servus. • *

Anupras: — Negali būti, iš 
kur tiek daug karvelių gauni, 
turbūt, su kuo nors maišai?

Juozas: — Tai žinai truputį 
maišau su arkliena.

Anupras: — Ar didelė propor
cija?

Juozas: — Pusiau, ant vieno 
karvelio, vienas arklys.* * *

LIGONIAI

Tėvas su sūnumi nutaria dau
giau nebegirtuokliauti. Tik ligos 
ar blogos savijautos atvejui de
gtinės išgerti. Po dviejų dienų 
sūnus skundžiasi tėvui:

— Tėte, šiandien aš prastokai 
jaučiuosi. Ar tik nepradeda jau 
prie manęs kibti kokia liga?

— Pervėlu, sūnau, nes aš va
kar visą dieną rimtai sirgau.* * *

' PO VIDURNAKČIO

Pakeleivis, eidamas namo nak 
čia, pamatė gerokai įgėrusį 
žmogelį, viena ranka įsikabinu
sį į gatvės lempos stulpą, kita 
ranka gi besibeldžiantį į tą stul
pą. Priėjęs jis ir sako beldiKUi:

Nemanau, kad rasit ką nors 
namuose šiąnakt. ..

žmogelis atšovė.
išvyka, tėve? Žiūrėkit, dega šviesa antrame

— Dar nepasibaigė. Girdėjau aukšte.

— Dėl to, kad mums perdaug 
greitai žygiuojant į socializmą, 
raguočiai nespėja su mumis eiti.. * * *

RUSAI SAHAROJE

— Kas būtų, jei Sahara) įsi
viešpatautų komunizmas? .

— Porą metų būtų pakenčia
ma, bet vėliau reikėtų gabenti 
smėlį iš Gobi dykumos.

* * &
Mokytojas: Išlinksniuok man 

daiktavardį “višta”.
Mokinys: Višta, vištos,. vištai, 

vištą, višta, vištoje. ,
Mokytojas: Kur šauksminin

kas? ; ; ■ ! -
Mokinys tyli.
Mokytojas: Kaipgi pašauktum 

vištą? - j
Mokinys: Put, put, put. 

« * &
SUVENYRAS

— Girdėjau, kad tu ir Petras 
išsiskyrėte?

— Taip.,Nusibodo jis man.
-z;:Tai kodėl jo žiedą dar tebe- 

nešioji?
— Aš su Petru išsiskyriau, o ne-' 

su žiedu. Jis nenusibodo'. v .J } ':-,

— Dėl ko Lenkijoj nėra mė-'

Malonus vištai smėlis, Kiau
lei — purve vartytis. Jaunai mer 
gytęi — gėlės, Senei — plaukai 
dažyti.

• Tę 7 * /

Kaip varlė ant žvyro
Vargsta be vandens,
Taip' našlė be vyro’ 
Ilgai negyvens. į

Beždžione ir Veidrodis

Beždžionė, pamačius veidrodyje veidą savo, 
Kumštelėjo loki ir taip tą vaizdą kritikavo: d

— “Žiūrėk, kūme, kas ten per pabaisa! 
Kokios pas ją ten raukšlės ir grimasa! 
Aš pasikarčiau, jei į ją būčiau panaši;
O vienok yra iš mūs draugų toki gal šeši. 
Aš juos net išvardinti galėčiau, 
Jei tik panorėčiau”.

— “Vietoj to, kad bičiulius tuos minėti,
Ar ne geriau Į save pasižiūrėti?” i
Atsakė jai lokys, r
Bet vargu ji to patarimo paklausys.

Kai žmonės yra nedori, 
Savęs pažint satyroj nebenori.
Kad Petras nėra švarus, visi girdėjo: 
Su kyšiais jis daug kartų nusidėjo, 
0 jis vogčiom pirštu Į Jurgį rodinėjo.

(V. Petraitis, Pasakėčics, 217 psl., kaina $3.)
gaunamos Naujienose
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J. ŠARAPNICKAS

KANADOS ŠAULIŲ KULTŪRINĖ 
STOVYKLA

Gerb. Naujieną Redaktoriau,
Pas mus pašto streikas dar vis 

nesibaigia, todėl esame privers
ti laiškus ir korespondencijas 
vežti į JAV paštus. Dienos taip 
p -ailgo, kaip mėnesiai, nes ne
gauname Naujienų! šią kores
pondenciją vežiau j Niagara 
Falls, N.Y., pasiųsti. Tikiu, kad 
Kanadoje pašto streikas turėtų 
pasibaigti poros savaičių laike.

Linkiu visam Naujienų štabui 
sėkmės: Su pagarba, J. š.

W ŽS

(Tęsinys)

Pradedant sibirinių trėmimų 
minėjimą, žuvusieji buvo pa
gerbti tylos minute, o Lietuvos 
vėliava buvo nuleista iki pusės 
stiebo. Po paskaitos Rūta šnapš- 
tytė padeklamavo eilėraštį “Ma
no protėvių žemė", o Vytė 
šnapštytė — “Šiaurės pašvaistė".

Stovyklos vadovas St. Jokū
baitis apsidžiaugė jaunuolėmis 
Rūta ir Vyte šnapštytėmis iš 
Detroito už aktyvų dalyvavimą 
stovykloje programų išpildyme 
ir išreiškė viltį, kad jos, sulau
kusios tinkamo amžiaus, taps 
veikliomis šaulėmis.

Pamaldas 11 vai. ryto atlaikė 
ir pamokslą apie šaulio pareigas 
pasakė kun. A. Simanavičius, 
OFM. Pamaldose šaulės ir šau
liai -dalyvavo uniformuoti su 
savo dalinių vėliavomis ir vaini
ku žuvusioms už Lietuvos lais
vę. Po pamaldų vainikas, šau
liams su. vėliavomis ir svečiams 
ly-dint,; buvo padėtas stovyklos 
aikštelėje prie iškeltų vėliavų ir 
ten .esančio kryžiaus. Stovyklos 
vadovas St. . Jokūbaitis pasakė 
patriotinę kalbą, liečiančią sau-. 
Ėšką pareigą tremtyje. Kalbėjo 
š? Vilniaus šaulių rinktinės Ka
nadoje pirm. J. "Šiaučiulis, iš 
Montrealio, ; išreikšdamas gilią 
padėką VI. Pūtvio šaulių kuo
pai ir šauliams už dideli darbą 
rengiant šią kultūrinę’stovyklą. 
Po-kalbų, stovyklos komendan
tui š." P-. .'Gulbinskui: prūvėdant,- 
buvo, nuleistos Lietuvos, Kana
dos. -ir rinktinės vėliavos. <Rink-- 
tinės vėliavą komendantas per
davė stovyklos vadovui St. Jo
kūbaičiui, o pastarasis — Vil
niaus šaulių rinktinės Kanadoje 
pirm. J. Šiaučiuliui. saugoti iki 
sekančios stovyklos.
Į Sugiedojus Tautos himną, St. 
Jokūbaitis pranešė, kad oficia
lioji stovyklos programa baigta 
ir palinkėjo sekančioje stovyklo
je pasimatyti.
‘. Vėliavas nuleidus, uniformuo
ti šauliai ir šaulės vyko į bara
kus uniformas, pakeisti.
? 12:30 vai. įvyko atsisveikini
mo pietūs. Po pietų, stovyklos 
vadovas St. Jokūbaitis prabilo 
įj,’šaulius ir svečius šiais žo
džiais: “Man praeitą naktį, pusė

KULTŪRINE STOVYKLA*

O. ir R. šnapštytės, detroitietės, Kanados šaulių kultūrinėje 
stovykloje skaitė eilėraščius. (S. Dabkaus,nuotrauka)

trijų, kažkas pakuždėjo į širdį — 
kelkis, eik ir parašyk atsisvei
kinimo kalbą. Mano širdis pa
diktavo ir parašiau šiuos žo
džius, kuriuos dabar perskai
tysiu”. Seka stovyklos vadovo 
St. Jokūbaičio kalba, stovyklą 
uždarant:

Iš Amerikos ir Kanados susi
rinko štai šauliai, į Kultūrinę 
Stovyklą, pabendrauti maloniai.

Šauliai - šaulės: iš Floridos, 
Bostono, Cleveland©, Detroito, 
Čikagos, Sudburio, Toronto, Ha
miltono ir Montrealio, neboda
mi net ilgo kelio, avažiavo šioj 
stovykloj dalyvauti ir kartu bro
liškai bendrauti.

šaulių Sąjungos ir stovyklos!]
Garbės pirmininkas, mūsų visų I prof. V. Man tautas. Jis kalbėjo: 
jis viršininkas, sako: “Kad josj
šimtas, kaip gražiai tvarkosi tie sės šauliai,; esate pavyzdžiu vi- 
KanaJos šauliai”.

O Šiaučiulis, Vilniaus rinkti-, 
j vo pavyzdinga tvarka, drausmė.nes vadovas, vyriausias Kanados j 

šaulių atstovas, išsitarė: “Prieš Į 
užmigdamas galvoju, kaip čia j 
miela, kaip ir Lietuvoje”. į

Stasė Petkevičienė, rinktinės 
moterų vadovė? stovyklos šeimi
ninkė, šauliškų darbų nepamai
noma talkininkė, sako: “Aš ne
paprastai džiaugiuosi šia stovyk
la, tai lyg suaugusių mokykla".

ši stovykla — kultūringa, įdo
mių paskaitų irgi nestinga-

iš Cleveland, kur šią kuopą at
stovavo 11 šaulių.
Reikšmingą atsisveikinimo kli

bą pasakė LšST Garbės, narys

Jūs, kanadiečiai broliai ir se-

siems. Jūsų surengtoje Kanados 
Šaulių kultūrinėje stovykloje bu <

- * susiklausymas, draugiškumas ii 
;a Į demokratiškumas. Demokratiš

kūmas yra didelis organizacijos 
stiprinimo pažymys...”

Ir profesc'rius užbaigė s?.vo 
kalbą: “Iki kito pasimatymo, 
broliai ir sesės šauliai!”

Buvo ir daugiau šaulių kuopų 
atstovų kalbėtojų iš Kanados ir 
JAV. Visi kalbėtojai išreiškė pa
dėką už brolišką globą " ir' parO-

Tiems, kurie skaitė, mes dėko- didelį nuoširdumą, 
jam ir dar kartą jiems paplo-" 
jam. Kam stovyklas reikia reng_

DLK Mindaugo šaulių kuc’pos 
pirm. A. Mylė iš Montrealio, tar-

ti? Kai kas nori net jų vengti- damas atsisveikinnpę>- -p&dėkos 
■ - *•.. žodį, visus šaulių dalS^Įds. iiįšau?

liūs užkvietė atvy^fr^^;įnėtų
! spalio mėn. Į jų k^op^' ruošįą- 

"'ifjparninėji-

-j Ruošiant Vilniaųį'š.aūlių rink- 
j tinės Kanadoje Ipifmąįą; trijų 

dienų kultūrinę stovyklą 1981 m; 
birželio mėn. 26-^8 d.d., už pri
sidėjimą talka ir darbu būvo apt. 
dovanoti padėkos; lapais šieV/į A*.

1) šaulių S-gos; Garb^s- p^it 
ninkas prof. V. Mantautšiš^^^

2) KLB-nės Krašto valdybos 
vicepirm. inž. J. V. Danys;

3) šaulės: St. Petkevičienė, M. 
J'okubaitienė, A. Stočkienė, G. 
Agurkienė, A. Pranckūnienė, M. 
Kasperavičienė, J. Labuckienė, 
D. Jo’kubaitytė, T. Benotienė, T( 
Gražulienė, Z. Jonikienė;

šauliai: B. Savickas — stovyk
los mecenatas, P. Gulbinskas, 
St. B’anelis, J. Jankaitis, V. Stoč- 
kūs, A. Borkertas, V. Gražulis, 
A. Petkevičius, P; Jonikas, V. 
Bačėnas, M. Petronis, B. Urba
navičius, B. - Kasperavičius, J. 
šarapnickas.

Ir - kiekvienas brolis - sesė gali i 
tarti jie sau drąsiai, šioj stovyk
loj išsivystė šaulių broliška1 
draugystė. ’ ’ ” ]ma- 25 metų ve|Į

Ogi čia lietuviškas žodis, bend-į t?
ra daina ir malda, čia ir vėl at
gyja LAISVA LIETUVA!

Čia sieloj pajunti daug patrio
tinių jausmų, širdys lieka tvir
tos dvasios,' tai yra pagrindas 
šaulių!

Kai Lietuva kenčia okupanto 
naštą ir kovoja dėl savo ateities, 
tu paklausk savęs, mielas broli- 
sese, o kas gi ranką jai išties?

Tad apleisdami mes šią sto-į 
vykią, visi pasižadėkime tvirtai,, 
kad už PAVERGTOS TĖVY-j 
NĖS LAISVĘ mes kovosime 
amžinai”.

Po šios kalbos šauliai ir sve
čiai audringai plojo. Atsisveiki
nimo kalbą pasakė rinktinės pir
mininkas J; šiaučiulis ir įteikė 
stovyklos vadovui, VI. Pūtvio 
šaulių kuopai, raštišką padėką 
už atliktus didelius darbus sto
vyklos suorganizavime. Asme
nišką dovaną — knygą stovyk
los vadovui St. Jokūbaičiui įtei
kė Žalgirio šaulių kuopos šauliai

TĖVŲ PALIKTAS ŽIBURYS

Padėkas įteikė stovyklos va
dovas š. St. Jokūbaitis ■ ir Vil
niaus šaulių rinktinės Kanadoje 
pirm. J. šiaųčiulis. : .*

Vilniaus šaulių rinktinės Ka
nadoje trijų dienų kultūrinė sto
vykla praėjo broliškoje nuotai
koje ir demokratinėje dvasioje.

Mūsų kaimynai, JAV broliai ir 
sesės šauliai, buvo kviečiami ir 
įuoširdžiai laukiami, gi atvykę 
broliškai sutikti ir globojami 
'yg būtų buvę vienos, šeimos na
riai. Praktika rodo,, kad tik dirb- 
lami nuoširdžiai ir būdąųii tole- 
rantais vieni kitiems, sustiprin
sime šaulių gretas ir yeiklą 
tremtyje.: šaulių -kultūrinės sto
vyklos ir yra tam ruošiamos, 
kad suvažiavę šauliai ir šaulės 
iš laisvo' pasaulio jaustųsi esą 
kaip broliai ir sesės. Tokioje 
dvasioje buvo pravesta Kanados 
šaulių kultūrinė stovyklą 1981

• Tęsinys)

TEISYBĖS ŽODIS

“Vigilijoj teisybės žodžiui” ei
lėraštyje A. Puišytė išsako visą 
savo lietuvišką tikėjimą. Pra
džioje prašo kraują persrrelkti 
spinduliais ir jo tamsoje, neleisti 
plėstis pelėsiams. O gal kalkėja 
dvasia? Jei taip, reikia nuplėšti 
“aklumo skraistę nuo sočių 
akių”, — ir “vanduo staiga nu-; 
degins gerklę žarijų senų gaisrų 
gimtinės". Kai vaikai žiūri į su
augusių akis ir klausia: “Kas — 
meilė? Džiaugsmas? Ašara? Vai, 
kaip turi praeit žeme gim'a, ko
kiais keliais?”, poetė kreipiasi į 
teisybės žodį, melsdama:

“Neleisk mūs kraujo vaisių pa
lytėti, neleisk pelėsiams tiems, 
kur plečiasi tamsoj, — dvejo
jantiems tu guodžiamai bylok: 
esu...” ’ r ..

A. Fūišytė į savo poeziją su
deda dvasinės energijos stambų 
krūvį. Jj, kaip pati prisipažįsta, 
gina tai, ką myli, ne tiek žodžiu, 
.kiek viso gyvenimo būdu: “Poe
zija ir gimsta iš troškimo ,kažką_ 
išsaugot, apginti: žmoniškumą, 
sielos autonomiją, gyvenimo 
vertę’’.

Norėdama pajusti kito žino? 
gaus? būseną, lūkesčius ar gėlą, 
stebi realų gyvenimą, gyvus
žmones. Štai kaip ji aprašo “Vie-

nišo vaiko raudos" eilėraščio kil
mę: “Vėjuotą dieną gatvėj tvar
kinga vorele tipeno būrys vaikų 
namų auklėtinių. Vienas iš jų 
neramiai žvalgėsi į praeivių vei
dus. Sukrėtė nevaikiškai liūdnas 
jo žvilgsnis. Tas vaizdas perse
kiojo kelias dienas, kol “išsiva
davau" eilėraščiu.”

Y1 1
Taigi, našlaitis, neramiai besi- 

žvalgąs į praeivių veidus, tarsi 
norėdamas surasti savo motiną, 
jos rankas, kurios nei gėlės švel
niai lyti kūdikystes sapnuos. 
Našlaitis, rodos, galvoja:

Kas jinai? Gal ta, kuri lyg deivė 
šypsos vyrui, einančiam greta? 
Gal ana, girtuoklės veidu? —

\ [Dieve, 
nesakau aš, kad jinai kalta.

Nieko nežinau, pasauli, klausiu: 
mano bruožai — iš kokios

[tamsos?
O atsakymas r-baili kaliausė— 
Tuščiomis rankomis mosuos.,.

Taip, “poezijos žiedai sklei
džiasi iš gyvenimo visumos: 
pergyvenimų, išminties, nelauk
tų nuejiutų”.

O tų žiedų ūabai apstu A. Pui
šytės poezijoje. Gal dėl to, kad 
ji kilusi iš Paantvardžio, kaip ir 
Jurgis Baltrušaitis, kuris jai esąs 

• šviesulys, prie kurio tik ban; 
adanti artėti.

(Iš Europos Lietuvio)

A. ŽYGMANTAS ''

v , r-^>ęovos KIRVIO LAIKAI
m ■ /birzelib 16^28 dienomis
pranciškonų stovyklavietėj 'Nėjfc' 
Wasaga, Ontario, Kanada. Apie 
broliškumą ir parodytą toleran
ciją kalbėjo JAV šaulių dalinių 
atstovai'ir pavieniai šauliai T, 

Jėį^daug gerų atsiliepiinU^KuT. 
vo išgirsta iš brolių ir sesių sau-.'. 
Ifų iš JAV, tie įvertinimai tenka: 
stovyklos vadovui š. St. Jokūbai
čiui, nes viskas vyko .taip( kaip 

ucš^ 
f<pląnąms 

paruoši;’ vadeli reikej d sukais
ti šimtus valandų. Vadovui rei
kėjo virš 400Į Įaišleų i|siuųtinėji,, 
reikėjo siįprišyti' stovyklos, ap- 
tąrnayilho’i pėršųnaląi; Stovykloj 
tarnyba buvo pareiginga ir 

.7 :. t-

daug dirbo, b^t pati didžioji dar- 
•bo našta teko stbvykjos /vadovui 
š. Št. Jokūbaičiui iš Toronto. Kol 
tokių sumanių ir pasišventusių 
šauliškai veiklai asmenų bus, 
šaulių veikla Kanadoje bus gyvą;.

. “NAUJIENOS” .KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

s, kai kur Sile-
zii°i -. —
tūros likufihį^bet varpelinė: 
veržlios- 
karna netęėssč 
y-Pagali^i-
lių srove jjuvo sustabdyta kalvo
tame krašte tarp Bohemijos ir 
Austrijos Alpių,! kur siaurumos 
slėniuose: ir Senoji Alpių kultū
ra su savįū^iuįgiom ežerų gyven 
jviėtėm?tiKO?:geriau priešintis ir 
įšibrbvėliūs" nukreipė šiaurėn į 
Bohemiją ir Moraviją.

Šta ilgai buvusi atskirta sritis, 
virto naujojo judėjimo centru- 
Srities gyventojai buvo nepa
prastai mišrūs, dalinai senieji 
Dunojaus žmonės, .dalinai Alpių 
kilmės, dalinai nauji įsiveržėliai 
iš ; vakaru ir dalinai atėjūnai iš 
rytų ir pieryčių (stepių gyven
tojai, piltiriįų ".kapų statytojai, 
kaip jau buvo minėtai ,š stūmę 
Tripoljės kultūrą iš Galicijos, 
tuo metu pasiękė .šią sritį, o jų 
pietinės kiltys kėlė 'suirutes Bal
kanuose). ,

Iš šitos mišrainės kilo naujas

■s
radinių užtin- 

udapeštą.
ndinė įsiveržė-

fe a

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, I1L

4 lerTSTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI ♦ FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D, KUHLMAN. B3, Reglrtraot&j rthrttalnk** 

TeL 476-2206

Cosmos Parcels Express Corp 
. MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

V. VALANTINAS

50 metų studijavęs, kaip

Iš PRASITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

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

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

ir ypatingas žmogaus tipas,- pla- 
čiagalvis, kaip alpietis, stambių 
antakių, kaip stepių gyventojų, 
masyvaus keturkampio veido ir 
smakro, kaip žmonių iš senųjų 
šiaurės vakarų, bet su augšta 
paveldėta iš Dinarų ir Balkanų 
trumpagalvių. ■

Čia susiduriama su vienu tų 
retų atvejų, kur naujos rūšies 
žmogus atsirado tam tikrame 
laipsnyje žihdmosė sąlygose ir 
kai .jo pirmtakai yra pažįstami, 
kurių rasinė Istoriją taip aiškiai 
pasireiškia naujo tipo kaukolė
je ir augštos kokybės smegeny
se. 

t r

Jie netrukus išaugo savo lopšį 
Bohemijos -srityje, užviešpatavo' 
Dunojaus - slėni ir didesnę ryti
nių Alpių dalį, sugyvendami su 
ten rastais mišriais gyventojais, 
(alpiečiais, vakariniais. įsiveržė
liais- ir dunojiečiais). Besiverž-1 . 
darni į vakarus, jie užėmė Turin-1 PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

j i rytus — Vengriją ir Gali-’ 
Į cijos žemumą. Tačiau toliausia 

:ie pasiekė, verždamiesi. į šiau
rės vakarus, kur jie perėjo žemu
mas iki Senos upės, įsiveržė į 
Daniją ir Skandinaviją, supilda
mi savo pilkapius pietinėje Šve
dijoje ir pietvakarių Norvegijo
je. Pasiekę Elbės, Vėzerio ir Rei
no žiotis, jie išėjo į jūrą, užėmė 
rytinius Britanijos pakraščius 
nuo Temzės iki Forth, išstumda
mi ilgagalviųs žmones su jų pail
gųjų kapų kultūra į miškus, ta
čiau nepalietė kiek daugiau ci
vilizuotų Kento, pietinių ir piet
vakarinių sričių megalitinės kul 
tūros žmonių. Kur tik įsveržę, 
ten ir apsigyvendavo, taip sukū
rė John Bull — anglų ir jiems 
giminingų Europos tautų protė
vių tipą.

Ilgagalviai senieji šiauriečiai 
(nord’kų tipas), kuriuos jie iš
blaškė, dalinai susiliejo su jais, 
dalinai pasistūmėjo šiaurės kryp 
timi senosios arktinės kultūros, 
sąskaiton, kol juos sustabdė da
linai klimatas, dalinai lapių mon 
goloidiniai protėviai, besistumią 
aplink Baltijos jūrą, kai tik pas
kutinis Švedijos ledynas, betirp
damas atidarė jiems kelią. Pie
tuose tie varpelinės- keranmikos 
tuose tie varpelinės keramikos 
Sąrangą Sciliią. • '

Vąrpelinei kultūrai savitas 
ginklas ’buvo vakarų Europos 
durklas.su plokščiu prailginimu 

.kotui pritvirtinti. Tas prailgini
mas kartais būna su pastorinimu. 
Kotas nebūdavo pritvirtinna- 
mas rintėmis kaip vėliau ..kad 
būdavo daroma, bet tik gelež
tei 'įstatyti kotas būdavo išskap
tuojamas, panašiai; būdavo daro 
ma ir Egipte. Tokių durklų tit
naginiai pavyzdžiai dažnai būda
vo daromi laidojimo tikslams, 
nes žalvaris buvo per daug ver
tinga medžiaga, kad visi galėtų 
dėti jo gaminius į kapus. Vaka
rų Europos srityje strėlių antga
liai būdavo su kakleliais ir barz
delėmis; centrinėje Ęuropope, 
Olandijoje ir šiaurinėje Italijoje 
— strėlių -antgaliai gurėdavo iš
pjautą pagrindą. ••

(Bus daugiau3

• Pirmas Lietuvos valstybi
nio baleto pastatymas įvyko 1925 
metų gruodžio' 4 d. Buvo pasta
tytas Delibes baletas Compelia. 
Prieš karą balete darbavosi apie 
60 artistų. 1935 m. mūsų baleto 
trupė sėkmingai gastroliavo 
Londone ir Monte Carlo.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> • LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šūeikio, V. Kašubos, A. Rakštelės 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.

• 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 knyga, 
parduodama tik už $2.

• LIETU V LSKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertimai Į vokiečių kalbų. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?6.

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

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

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimat. 200 pat knygoje yrt 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamo* Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
EE BO6O8. Užsakant p*ita, pridėti dofcr| ?*r«fixūmo maldom*.

durklas.su
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Neskęstame ginčuose, vieni kitų 
neužgauliokime

Vienas Naujienų skaitytojas, paskutinius tris metus 
skaitęs mūsų dienraštį, parašė trumpą laiškutį, aiškin
damas, kad pradžioje jis noriai dienraštį skaitęs, bet pas
kutiniu metu jam jau pradeda įgristi tie nuolatiniai gin
čai. Jis pats pripažįsta, kad ALTas atliko labai daug nau
dingo darbo, bet ar verta nuolat dypukams priminti, kad 
jeigu ne ALTas, tai jų Amerikoje nebūtų, jie nebūtų pra
sigyvenę ir nebūtų išvažiavę turtingon Floridon, Žemės 
Rojun kaip sakydavo Floridą pasiekę ispanai, ir nega
lėtų džiaugtis besileidžiančia saule, kaip tai daro patys 
turtingiausi turtuoliai.

Jis pripažįsta, kad ALTas buvo naudingas ir geras, 
savo tautiečiams ir pačiai pavergtai Lietuvai atliko di
delį patarnavimą, bet ALTas turėtų leisti ir naujai at
važiavusiems ką nors gero padaryti. Tie ginčai tiktai sie
kia įrodyti, kad vien ALTas turėjo geras idėjas, suprato 
tarptautinę padėtį, padėjo nuo rusų pabėgusiems trem
tiniams, o naujai atvažiavusieji nieko gero negali pa
daryti. .. L .... •

Jiems nurodome, kad dideles idėjas turėjusių ALTo 
senių jau nėra, jie jau seniai išmirę ir palaidoti, kad da
bar ALTo priešakin atsistojo apdairesnieji tremtiniai, 
net keli frontininkai, krikščionys ir socialistai demokra
tai. Visi tautiškai susipratę, norėdami savo kraštui gero, 
suprato ALTo principus ir, jų prisilaikydami, tęsia darbą.

Jeigu kai kurie naujai atvažiavusieji, Amerikoje eko
nomiškai gerai įsikūrę, pasiryžo eiti vyresniųjų Ameri
kos lietuvių pelitinėmis pėdomis, tai kodėl negalima ki
tiems naujai atvažiavusiems, nenuėjusiems ALTo pėdo
mis, leisti padaryti kelis žingsnius Lietuvos gerovei? Jei
gu ALTo priešakin atsistojusieji dypukai gali tęsti senųjų 
darbą, tai kodėl negalime leisti su ALTu nenuėjusiems! 
imtis žingsnio, kuris gali būti naudingas Lietuvai?

Mums atrodo, kad galima. Niekas jiems nedraudžia 
žengti Lietuvai naudingo žingsnio. Visa bėda, kad iki šio 
meto jie tokio žingsnio nemokėjo žengti. Seni amerikie-Į 
čiai ėmėsi žingsnio tiktai gerai pažinę amerikiečius, jų; 
kultūrą, jų teisines sąvokas, jų pajėgumą pagrindinius

visuomeninio gyvenimo dėsnius labai aiškią ir supi 
tama kalba išdėstyti. Nei dr. Pijus Grigaitis, nei Leonar
das šimutis nesikišo į politiką, kol jos nesuprato. Dr. Gri
gaitis buvo baigęs teisės fakultetą Šveicarijos ir Chiea- 
gos universitetuose. Chicagoje jis buvo pripažintas ge
riausiu tarptautinės teisės studentu ir profesorių parink
tas būti “valedictorian” — universiteto baigimo kalbai 
sakyti. Jo angliškas akcentas buvo neangliškas, bet jo 
dėstomos teisės mintys buvo visiems aiškios. Dr. Grigaitis 
gerai atliko savo darbą. Pietų Illinois teisėjas Wambiscus, 
patyręs apie gabų teisininką, pakvietė dr. Grigaitį pa
skaityti teisėjams ir advokatams paskaitą apie kelis tei
sinius pagrindus. Tas teisėjas buvo tiek patenkintas dr. 
Grigaičio dėstomomis teisinėmis sąvokomis, kad dr- Gri
gaitį kas penkmetį kviesdavo paskaitai “atnaujinti at
mintį”. Teisininkų tarpe dr. Grigaitis žinojo, ką jis pa
sakojo ir turėjo žodyną savo mintis aiškiai išdėstyti. Rei
kia neužmiršti, kad ir Leonardas Šimutis buvo Lietuvos 
seimo narys. Jis turėjo turėti nuovoką apie įstatymų lei
dimą, tuo tarpu Kalifornijoje gyvenusieji rezoliucijų au
toriai nieko nepataikė. Jie neparuošė nė vienos rezoliu
cijos, kurią Senatas būtų komiteto posėdžiuose svarstęs.

Rezoliucijų autoriams pavyko prieiti prie vieno sena
toriaus, kuris tas rezoliucijas priimdavo ir į savo stalčių 
įdėdavo. Kada atėjo rinkimai, tai lietuviai pasisiūlė tam 
senatoriui padėti. Jie važinėjo į susirinkimus, ragindami 
balsuotojus atiduoti savo balsą už lietuviams palankų 
senatorių. Bet tos jų kalbos tiek įgriso amerikiečiams, 
kad-jie to paties senatoriaus sekančiam terminui neiš
rinko. Rezoliucijų autoriai ne tik nemokėjo rezoliucijų 
tinkamai suredaguoti, bet jie. nemokėjo ir rinkiminių 
kalbų sakyti. Tam senatoriui jie suteikė meškos patar
navimą.

Bet pati silpniausioji šios visos istorijos vieta yra 
josios pabaiga: rezoliucijų autoriai rinko pinigus, o kai 
nepravedė nė vienos rezoliucijos, tai nepajėgė paruošti 
visuomenei piniginės atskaitomybės. Jos neparuošė ne 
tiktai platesnei visuomenei, jiems davusiai sunkiai uždirb
tus pinigus, bet jos neparuošė ir draugams. Tai ne tik 
silpna visuomenės veiklos vieta, bet labai žema ir nedora.

Nenorime priminti apie ALTo pėdsakais einančių 
tremtinių Senato ir Atstovų Rūmų priimtas vienbalses 
rezoliucijas kelti Madrido konferencijoje. Prezidentas 
Carteris buvo nepatenkintas šiais ALTo žingsniais, bet 
jis privalėjo vykdyti. Jis įpareigojo jo atsakingus parei
gūnus kelti Lietuvos klausimą Madrido konferencijoje. 
Tai padarė ne Kalifornijos rezoliucijų autoriai, bet ALTo 
žmonės.

Dėl šių faktų nereikia pykti. Tai yra Amerikos lie
tuvių politinės veiklos tikrovė. Apie faktus turime kal
bėti be pykčio. Bet faktus reikia pažinti. Kiekvienas lie
tuvis turi tuos faktus įsidėti į galvą, juos atsiminti ir 
savo vaikams pasakyti.

Nuomonių skirtumas sukelia ginčą, bet kai išsiaiš
kina to ginčo faktai, tai ginčas pasibaigia. Visiems lietu
viams visuomeninio gyvenimo faktus reikia pažinti. Juo 
daugiau žinosime, tuo bus mažiau ginčų. Keliant faktus 
viešumon, nėra jokio reikalo užgaulioti žmones. Svarbu 
nustatyti faktus, be jokio užgauliojimo.

Mums atrodo, kad tas Naujienų skaitytojas, nebe
norįs toliau skaityti dienraštį, tiktai save nuskriaudžia. 
Jis ir toliau tikės, kad nežinantieji gali ką nors naudingo 

; padaryti. Gali ir toks dalykas pasitaikyti, bet tai bus la
bai retas atsitikimas. Lietuviai bus naudingesni sau ir

Andrius Juškevičius tikslina paskelbtą melą ir šmeižtą.

ANDRIUS. JUŠKEVIČIUS

KLASTINGI DARBAI NEŠA ŽALA
Neobjektyvi spauda iškraipo ) Asmens garbės ir autoriteto pa- 

įvykius ir skelbia netiesą. Tokia i žeidimas yra skaudesnis nei kū- 
spauda sukelia daug nemalonu-; ne padaryta žaizda.* Įvykių iš- 
mų, klaidina visuomenę ir skau- kraipymas, netiesos skelbimas, 
džiai pažeidžia ne vieno asmens nepagristi priekaištai tai są- 
barbę, autoritetą; sukelia be- moningi šmeižtai, demagogija.
prasmius ginčus, nesantaikas ir 
erzelius.

Kas gali surinkti paleistas į
orą pagalvio plunksnas? Taip ir 
neobjektyvios spaudos paskelb- 
a netiesa, iškraipyti įvykiai, pa
žeista asmens garbė niekad ne
bus pilnai grąžinta. Netiesos skel 
bimas, įvykių iškraipymas, as
mens garbės pažeidimas visuo-

Netiesą rašyti, skelbti, labai 
žemas reiškinys. Tą gali daryli 
žmogus, praradęs visas žmogiš-
kas savybes- Tik toji spauda skel 
bia netiesą, kuri yra’ praradusi 
žufnalizmo, teisingumo obj ek- 
tyvin’ę etiką.

Doro žmogaus sąžinė negali 
pakęsti skelbiamo, melo, apgau- 

’ lės bei įvykių iškraipymo. Ke-
met visuomenėje palieka didės- liant Įvykius aikštėn, reik’a juos 
nę ar mažesnę, šmeižto ir netie. stropiai, nuodugniai išsiaiškinti, 
sos dėmę. ištirti ir tik tuomet juos skelbti

kibiems, jeigu daugiau žinos. Be Naujienų apie visuome
ninį gyvenimą jie mažai tesužinos.

X.Y.

LIETUVOS SOVIETIZACIJA 
1940-1941 m.

(Tęsmvsi

Scv. karinių bazių reikalas Lietuvoje buvo Sovietų 
karinių bazių reikalas Lietuvoje buvo Sovietų 
motyvuojamas tuo, kad iš vienos pusės be tos so
vietų kariuomenės karinis Lietuvos pajėgumas 
būtų per menkas, kad galėtų Lietuvą apsaugoti 
nuo “imperialistinių” kariaujančių pajėgų įsi
veržimo į jos teritoriją, o iš antros pusės ir pa
čių Sovietų saugumas esąs reikalingas apdrau
dimo nuo to, kad kaimyninėje Lietuvoje neįsiga
lėtų koks svetimas pajėgų lizdas, kuris ruoštų 
invaziją į Sovietų teritorija. Tas pats buvo So
vietų pareikalauta ir iš Latvijos bei Estijos ir 
atitinkamomis “sutartimis” pasiekta.

Sovietų karinės bazės įsikūrė. Lietuvon įves
ta ne mažiau 20.000 gerai ginkluotų kąrių- Tik
tai viena Suomija tuo metu drįso šiam Sovietų 
reikalavimui pasipriešinti ginklu ir išląikė karą 
su Sovietais, tiesa, prarasdama brangius savo 
valstybinės teritorijos pietų — rytų pakraščius, 
vis dėlto išvengusi sovietinių kąro bazių.

Tokiu būdu Lietuvos neutralumas paskuti? 
mame riu. mos kare, Lietuvai sutikus leisti sa
vo teritorijoje Sovietų karinėms bazėms įsisteig
ti. faktiškai patiko į Sovietų dispoziciją, vadina
si parėjo nuo o. kiek patys Sovietai panorės

arba apsiriboti, arba ruoštis puolimui ir karui. 
|Tuo pačiu jau Lietuva faktiškai nebebuvo savo 
“neutralumo” šeimininkė. Vis dėlto neutralumo 
fikciją ji mėgino laikyti. Vilniaus atgavimą per 
Sovietų rankas ji aiškino ne kaip Sovietų pagrob
tos kariavusios Lenkijos dalies įgijimą, nes Vil
niaus krašto Lietuva niekuomet nebuvo pripaži
nusi Lenkijos valstybinės teritorijos dalimi, bet 
kaip savo valstybinės teritorijos, neteisėtai lenkų 
pagrobtos ir laikomos, parėjimą Lietuvai.

Tačiau esant Sovietu karinėms bazėms Lie- 
tuvoje, Lietuvos neutralumo legenda buvo jau tik? 
rai palaidota; tegalima buvo šiaip ar kitaip gal
voti tiktai apie Sovietų (kartu su Lietuva), bet 
ne pačios Lietuvos, neutralumą arba ką kitą neut
ralumui priešingą. Prie to svetimų kąrjnių pajė
gų įsikūrimas valstybinėje teritorijoje, ypač kai 
tos jėgos priklauso žymiai stipresnei valstybei, 
kuriai pasipriešinti nedrįstama, iš karto slopina 
ir pačią jos karinės-servitutinės valstybės nepri
klausomybę.

Visa tai, kas vėliau su Lietuva atsitiko, po- 
tenciališkai jau glūdėjo anoje nelemtoje Lietuvos 
su Sovietais 1939 metų spalių mėn. vadinamos 
“savitarpinės pagalbos” sutartyje. Galimas daik
tas, kad 1939 m. spalių men. Lietuvos valdytojai 
kitokio pasirinkiino neturėjo, kaip kad nusileisti 
Sovietams ir sudaryti su jais šią sutartį. Tačiau 
tuo pačiu tąja sutartimi jie leido patekti taria
mos “neutralios” Lietuvos likimui į Sovietų poli
tiką, kurios istoriškai aiškus ir nuolatinis sieki

mas buvo ne koks neutralumas, bet komunistinis 
“revoliucijos” ir sovietinės santvarkos išplėtimas 
į visą pasaulį. Žinoma — pirmoje eilėje į Europą, 
ir kuriai kyląs Europoje karas, sovietinių valdo
vų įsitikinimu, turėjo pagaliau suteikti galimu
mą, progai pasitaikius, pulti “buržuazinį” krikš
čionišką pasaulį. Sovietai niekuomet neslėpė, kad 
savo valstybę jie laiko viso komunistinio interna
cionalo tėvyne, kuri komunistinės revoliucijos ti
tulais esanti vienintelė teisėta visos žmonijos, tad 
visų tautų, universaline “jungtine” valstybe, vi
sos gi kitos šiaip tautinės, jų vadinamos “buržua- 
zipės” valstybės — tai esanti tik “socialinio prie
šo” okupuotos komunistinio sovietinio internacio
nalo teritorijos. Aišku, kad su neutralumo sąvoka 
tatai nieko bendro neturi. Priversta leistis į So
vietų faktinės karinės galios orbitą, Lietuva neiš
vengiamai turėjo tapti šios agresyvinės Sovietų 
politikos įrankiu. Drauge Sovietų dispozicijon pa
teko Lietuvos valstybės forma bei konstitucinis 
režimas, pagaliau net jos valstybinis nepriklau
somybės likimas, nes viskas priklausė nuo Sovie- 

• tų geros valios..
Jeigu iš viso teisinė valstybės konstitucija 

Į yra tampriai surišta su vadinamąja socialine ati
tinkamo krašto konstitucija, kitaip sakant — su 

Į tam tikru socUJinjų jėgų santykiavimo statusu 
: krašto visuomenejeę nuo kurio ji pareina ir kuris 
visuomet, kaip viskas? kas gyva, lėčiau ar grei
čiau keičiasi, versdamas ir teisinę šalies formą bei 
konstituciją keistis, ir jeigu, ypač mūsų laikais,

Joje.
kiek laiko dienraštis 

I DRAUGAS, Nr. 225, rugsėjo 
mėn. 26 d. Nr. 278 lapkričio mėn. 
20 d. Nr. 301, gruodžio mžn. 31 
d. — 1979 m., Laisvoji Lietuva 
19 ir 20 Nr. Nr. spalio mėn. 4 
Ir 18 d. d- — 1979 m- neišsiaiš
kinę įvykio paskelbė netiesą. To
ji spauda apšmeižė LKVS “RA
MOVĖ” Chicagos skyriaus val
dybos narius, kurie 1979 m. 
drauge atliko ir Laisvės Kovų 
Muziejaus Komiteto narių pa
reiga:

Gal nevienam skaitytoj ui kils 
klausimas, kam ieškoti vakary
kščios dienos, kam rūpintis ne
grįžtama praeitimi?

Padaryta kūne žaizda užgyja, 
bet paskelbta netiesa, šmeižtai, 
vykiu iškraipymai . visuomenė
je lieka ųępamiršti. Neobjekty
vios spaudos paskelbtą netiesą, 
šme'žtus palikti istorijai būtų 
didelis tautinis ir moralines nusi
kaltimas. Teko palaukti, kol nu
sistos sudumstas vanduo. Buvo 
laukta, bus pravesta LKVS 
“RAMOVĖ” Centro V-bos pir
mininko Antano Jonaičio paža
dėta šio įvykio kvota. Bet iki 
šio la^ko šio įvykio Laisvės Kovų 
muziejuje būtinos kvotos nieks 
nepravedė. Tylėjimas prieš pas
kelbtą netiesą, įvykio iškraipy
mą, būtų nešvarus pritarimas 
nusikaltimui.

Atėjo metas šį nemalonų įvy
kį atidengti, plačiau išryškinti, 
objektyvioje spaudoje, kad vi
suomenė neliktų klaidingai nu
tikta, o istorikas, rašydamas 
;£Tį^MOVĖ” Chicagos sky 
riąus ramovėnų veiklos istoriją, 
nebūtų; suklaidintas.

Gal nė vienam col. ramovėnui 
kils klausimas, kodėl ramovėnų
vidaus veiklos reikalai išnešami) 
į viešą spaudą?

LKVS “RAMOVĖ” Garbės 
Teismo šios bylos sprendimas 
1980 m. vasario mėn. 29 d. pir
miausia buvo paskelbtas spaudo
je. To sprendimo 6-tas punktas, 
kurio citata: “Gyvenant 20 amž. 
ir išeivijoj netenka bijoti laisvos 
spaudos, LKVS RAMOVES Sta
tutas nei L.L.K. Muziejaus nuos 
tatai nevaržo ramovėnų išnešti 
kurį klausimą į spaudą”.

Šis LKVS “RAMOVĖ” Garbės
Teismo patvarkymas ne tik lei
džia, bet net ragina, plačiau, 
nuodugniau supažindinti visuo
menę su įvykių^ kuris liečia Lias 
vės Kovų Muziejaus tvarkymą 
ir jo administravimą.

((Bus daugiau)

— Lenkų premjeras Jaruzels
ki ir komunistų partijos gene
ralinis sekretorius Kania nenori
leisti Sovietų kariams ar polici
jai kištis į Lenkijos vidaus rei
kalus.

kai jokia valstybė nėra sociališkai visiškai izo
liuota, šį šalies socialinių jėgų santykiavimą vi
suomet kiek paveikia ir istorinės socialinės jėgos, 
kas ypatingai pasireiškia mažose valstybėse, 
įterptose tarp stambesnių kaimynų, tai jau ypa
tingai ši išorinių socialinių jėgų įtaka tampa ryš
ki ir net sprendžiamoji tada, kai mažoji, kad ir 
formaliskai dar tarsi “nepriklausomą” valstybė 
patenka į ekskliųzyvinę karinę vieno stambaus 
kaimyno dispoziciją. Tada viskas, kas joje vyks
ta, yra sprendžiama ne jos visuomenės socialinių 
jėgų santykiavimo, bet istorinių socialinių jėgų 
diktatu. Ir tada nebetenka kalbėti apie jos evo
liuciją, apie jos teisę ar aktus, apie jos valdan
čiuosius ir jų išleistų aktų galiojimą, jos pačios 
socialiniu titulu. Jos pačios tautiškai — sociali
niu titulu viskas bus suklastota, netikra, nelogiš
ka ir neprivaloma, kiek tatai nėra paremta ano
sios svetimos jėgos smurto viešpatavimu. Tad at
kritus tam smurtui, griūva ir atkrinta ir visas 
šio svetimo smurto sukurtas teisinis pastatas, 
nors jis ir būtų buvęs pavergtos “valstybės” var
du, tačiau be jos socialinės gyvos energijos, ku
riamas. Tatai yra pamatinė visos valstybinės _
konstitucinės Lietuvos 1940 metų evoliucijos tei
sinio vertinimo teze.

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

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

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

DR PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«a*cb»st«r Camnunlty kiuUk«t 
Medicinas direktorius

i?3t S. Manaeus Rd„ WostdMator, Ii.
VALANDOS: 3—0 darbo dienosią lx

YaL: M2-2727 arto 5*2-272$

TEL 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. T«i. 737-5149

Tikrina akis- Pritaiko akiniu# 

ir ‘‘conUct lenses”.

GAMBIJOS PREZIDENTAS 
GRĮŽO NAMO

BAKAU, Gambija. — Gambi- 
jos prezidentas Davda Kairaba 
Javara, dalyvaudamas Anglijos 
karalaičio vestuvėse, patyrė, kad 
“kairieji socialistai“ padarė per
versmą ir užėmė Gambijo's pre
zidentūrą. Jam teko prašyli Se
negalo karo vadovybę, kad nu
galėtų perversmininkus ir ati
duotų jam Gambijos preziden
tūrą.

Paaiškėjo, kad užteko 24 “kai
riųjų socialistų” Gambijos pre
zidentūrai užimti. Dalis jų pa
bėgo, o keturi pateko į Senegalo 
karių rankas. Jiems gali būti su

ruoštas skubus teismas.
I

I

I

I

Mikalojus Radvila Juodasis

* /
*i

Vilniuj? vielai pradėjo veikti a

JURGIS JALINSKAS

RADVILŲ PALIKUONYS
LIETUVOS ALAMO

»

SULAIKYTI GINKLŲ 
SPEKULIANTAI

WASHINGTON, D.C. — Pra
eitą mėnesį FBI sulaikė Queens, 

'i N.Y., tris asmenis, nupirkusius 
Dr. UlUiN AS SLID U TIS 42 automatinius šautuvus ir re-

ICMNblŲ, rUSUES IR 
PROSTATOS CHlRURG'.JA 
2036 W6ST Mrd SlRkET

Vaiaauos; anuaa. i—4 popiet,

Ofiso leiefoua*: 776-2WW, 
Rmdeacijos talaU 443-5545

volverius už 46,000 dolerių. Su
laikyti asmeny's pirko ginklus 
Airių Respublikos Armijai. Ma
noma, kad tai buvo' didžiausias 
ginklų pristatytojas IRA dali
niams. Nustatyta, kad 47 nuo
šimčiai ginklų IRA daliniuose 
yra amerikiečių gamybos. Į tą 
skaičių įeina Ingram kulkosvai-

1568 n>. Vilniaus vyskupas V. 
Protosevičius pasikvietė užsie
niečius jėzuitus kovai prieš plin- 
anč’ą reformačių, tikrų lietu

vių Radvilų prote guojamą. 
“Provinciolo Pranciškaus Sun- 
nerio vadovaujami, jie atvyko i 
Vilnių 1569 metais. Lietuvos 
j.(ėzuitų) provincija kilo iš Ger- 
maniae Superioris provincijos, 
įsteigtos 1556, iš kurios 1563 iš
siskyrė Austrijos provincija, o 
iš šios 1565 susidarė Lenkijos 
viceprovincija, 1576 virtusi sava-

džiai, per minute gali iššauti 
1,000 šovinių.

£

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

lek (813) 321-4200

1

S
VANCE FUNERAL HOME

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tel.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
PERK KAUSTYMAI

M O V1N G 
Leidimai — Pilna a para ūda 

ŽEMA Kaina
Priimam Mastei Charge • 

u vlSa Korteles.
R. ŠEkENa^. let yzd-8063

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

1| Aikštės automobiliams pastatyti

vysk. V. Protosevičiaus atkviesti j 
ir remiami jėzuitai Gaudami 
gausią paramą, jėzuitai sparčiai 
stiprėjo.

Steponas Batoras (valdė 157(> 
86) ir juo sekdami kai kurie di
dikai rėmė jėzuitus, statydami 1 
jiems mokyklas ir kolegijas. Jė
zuitų įkalbėti ir siekdami įsi
teikti karaliui, kai kurie ev. di- j | 
(likai (Pacai, Valavičiai, Sapie- 1 
gos ir kl.) grįžo į katalikybę ir 11 
savo dvaruose ev. bažnyčias per
davė jėzuitams.

Būdamas jėzuitų įtakoje, D.L. 
K. ir Lenkijos karalius Zigman
tas III (IV) Vaza (valdė 1588- 
1632) pasiryžo savo valstybėse 
išnaikinti nekatalikus. Nesilaiky
damas konstitucijos, seimo nu
tarimų, padarytų pažadų prie
saikos metu, duotų privilegijų, 
karalius į valstybės aukštųjų 
pareigūnų vietas teškindavo ka
talikus. Tarnybose esančius

- evangelikus’ vertė grįžti į kata- 
Į likybę arba atleido iš pareigų.
Kad neprarastų turtų ir teisių, 
apie pusę ev. didikų ir bajorų 
grįžo į katalikybę, saVo dvaruose 
priverstinai grąžino kat. apeigas 
ir net ev. statytas bažnyčias bei 
mokyklas užleido jėzuitams. Dėl 
to ev. mokyklų ir bažnyčių skai
čius žymiai sumažėjo'. Zigmanto 
Vazos laikais Lietuvos žemėse 
jėzuitai (panašiai, kaip dabar 
Lietuvoje rusai, J.) jau turėjo 
10 kolegijų ir daug mokyklų. : 
Bet kai ev. kalv. (ev. reformatai, ! 
J.) norėjo savo lėšomis Vilniuje i 
atidaryti ev. akademiją, tai Zig- 'i

1 mantas Vaza jai leidimo neda-.

>^n

rank’ška provincija. Iš šios Len
kijos provincijos 1598 buvo su
daryta Lietuvos viceprovincija, 
16C8 pasidariusi savarankiška 
provincija”.

Šitaip apie pakviestuosius sve
timšalius jėzuitus ir jų “lietu
viškas’’ provincijas liudija tūlas 
Luima ir LE redakcija, tos en
ciklopedijos IN t., 398 psl. Tame 
rašinyje apie jėzuitus įvelta ir'vė... Jėzuitų mdkyklų auklėti

niai pakartotinai grasino (1581) 
ir sunaikino ev. kalv. (ev. ref., 
J.) bažnyčias Vilniuje 
1611, 1640 ir 1682...

Jono Kazimiero Vazos 
(1648-69) ev. (angelikų) 
spauda ir teisių atėmimas buvo 
sustiprintai tęsiamas: ev. bajorų 
į seimus nebeįsileido, teismai 
vienašališkai palaikę skundus 
prieš evangelikus, skaudžiai per
sekiojo ev. kunigus, Vilniuje 
(1661) nebeleido' susirinkt sino
dui, nebeleido spausdinti ev. 
knygų... 1669 Varšuvos seimas 
suvaržė ev. veiklą ir mirties 
bausme ar ištrėmimu uždraudė 
atsisakyti kat. tikybos...

(Bus daugiau) 
(Iš “Mūsų Sparnų”)

oliday Brunch

MOVING
Apdraustas perkraustyma, 

iš jvairiŲ atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1832 arba 376-5594

j SOPULE BAUCUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiJL A. M.

Lietuvių kalba: Kasdien nuo pirms 
uienio iki penktadienio 4:00-4:3ū 
» an popiet. Sesiadiemais ir sekma 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 VaL ryto

Vedep — Aldona Daukus 
TeleL: HEmlock 4-2413

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS .

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

f ei 226-1344

S.

*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
TeieL 778-5374

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI j 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS” Į

* i
t

A stack-your-own pancakes holiday brunch buffet leaver 
you free to welcome friends. Pancake sandwiches—or Pan-Sanr 
— are put together on the spot with cooked bulk sausage. Pre
pare stacks of pancakes from Log Cabin pancake and waffle 
mix; keep warm in a low oven until serving time. Team the 
usandwiches” with warm Jiffy Peach Sauce made with Log 

. Cabin syrup.
v Pan-Sans

Buttermflk, regular or Cooked bulk sausage
complete pancake and Jiffy Peach Sauce
waffle mix . #

f Prepare batter as directed on pancake mix package for 
desired number of servings. Bake on hot griddle, allowing about 
1/4 cup batter for each cake. To make pan-san, top one pan
cake with sausage and cover with second pancake. Serve hot 
with Jiffy Peach Sauce. , , rn>

Jiffy Peach Sauce. Combine 1/2 cup pancake and waffl« 
syrup and 3/4 cup diced drained canned peaches. Makes 1 cup.

* Note: Recipe may be doubled. .
Try these other combinations^ and serve with pancake ana

waffle syrup:
* Currant or other tart jelly and cooked bulk sausage 

Blueberry pancakes with softened cream cheese 
Scrambled eggs and minced cooked bacon, chopped ham

or frizzled dried beef
Deviled ham and scrambled eggs
Scrambled eggs, seasoned with curry powder, topped 

with pineapple
Scrambled eggs, sprinkled with grated cheddar cheese 
Sliced Canadian bacon covered with warm canned 

crushed pineapple
Crushed fruit and prepared whipped topping
•* < aniced applesauce and toasted chopped pecans

’i

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

netiesa: “Jėzuitų misijos buvo 
veiksniu, nulėmusiu katalikybės 
ateitį Lietuvoje”. Tikrumoje, 
cos misijos arba pamokslavimas 
buvo tik vieša, išviršinė forma 
jėzuitų reakcijos prieš lietuvius 
ev. reformatus. Daug juodesni 
darbai preš Reformaciją vyko 
“užkulisiuose”, atnešusiuose Lie
tuvai slogias, sunkias ir carinės 
okupacijos . naštą, priartinusias 
sutemas. Panašiai, kaip dabar 
Lietųvore betuvio Sniečkaus ir 
jo bendraminčių garbinama ko- 

j munistinės Rusijos Lietuvai at- 
I neštoji “laisvė”-

Tų jėzuitinių sutemų plėniai 
dar ir šiandien kai kada pasi
reiškia katalikų dvasiškių užmo
juose. To akivaizdus pavyzdys 

G’ra Washingtone įsteigtoji Šilu
vos koplyčia. Esą, kadaise Šilu- 
^rJe. kur buvo sugriauta kata- 
i:ku bažnyčia, pasirodžiusi tū- 

kat^iku kunigui verkianti 
vevo Motira. Ta pasakėle rem- 

^Ksi katalikai dvasiškiai šie 
u rsi 9?vo ir Dievo gavbe\ už- 

jėzuitai ir kiti 
xmor kataliku pasekėjai Lietu- 
• *e v~a i^yk^e daugelį darbų, 
t kr” u t r beveiki ° ne vien 

bet visa dang’škoji Tre-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1591

laikais 
prie-

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440 

f

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I

TĖVAS IK SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

KN0W.W HEART

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

HELP HOUR HEART, FUND

w-

plastic ice-cube trays or 
$maM paper cups Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

Ameriką nustebino Vakarų 
Vokietijos kanclerio įsakymas 
sumažinti krašto apsaugos išlai- i 
das 20%. Amerikiečiai norėjo, » 

_{kad Vokietija sustiprintų savo 
apsaugą.

© Žmona vyrui:
- - Kokias tu len nuotraukas ;$ 

j darai, kad reikia jas aiškinti : 
tamsoje?

Pasižiūrėkime: “Dėl reforma
ts įsigalėjimo grėsmės kat. 

'»žn. h :e arch Ha kreikė') į iėzui- 
is ir D LK. bei Lenkijos kara- 

Suj tingiem is jėgo- 
žfi'’?ūiinę kovą 

;u evangelikais, ypač su tuom't 
f3usiaus’a ev. kai v. (ev. refor- 
mtų, J.) bzn.... Jau 1567 jė

zuitams pavyko M. Radvilos 
Juodojo (mir. 1565) sūnus: Mi
kalojų Kristupą, vad. Našlaitėlį

ų pagalbos, 
rn’s jic pradijo

w i 
(1549-1616), ir Jurgį grąžinti ka- 
lalikybėn. Jie savo dvaruose grą
žino kat. apeigas ir uoliai nai
kino tėvų iš-p.(ausdintą) Lietu i 
os Brartos Bibliją.
Kai kng. M. Radvila Rudasis I 

ir kili ev. didikai buvo užimti I 
Liubline Lietuvos-Lenkijos uni- 
os reikalais, kovo'dami dėl Lie

tuvos nepriklausomybės, 1569

Kool-AidL.On A Stick
BRAND SOFT DR WK MIX

Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AID® Dissolve soft drink mix and

Unsweetened Soft Drink Mix, sugar m water Pour into 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

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

Telef. 476-2345

ChlCAgOt

Lietu viy

Laidotuviy .

Direktorių

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiMl 
KOPLYČIAS 

v:sOSE MIESTO 

DALYSE.

L J. KWIKA3
bo. MA1X5TED STREET leu iaxu> HJli

BUTKUS - VASAITIS
Tek: OLympic 2-100J

4348 So. CALIFORNIA AVE, Tel.: LAfayette 3-3573

GEORGE F. RUDMLXAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArd* 7-1138 - Uli

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69tK STREET Republic 7-1211
11028 SOUl’HWEST HIGHWAY, Paloe Hill*, HL J74-44H

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 Sa. LITUANICA AVE. TeL: YArdi 7-3401

Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, August 5, 1981



ŠIŲ DIENŲ DOKUMENTAI
CHICAGOS ŠVENTO KRYŽIAUS BAŽNYČIA

(Tęsinys)

TREČIAS DOKUMENTAS

šv. Kryžiaus parapijos biule- 
euyje buvo įdėtas š. m. lūpai 
16 dieną toks kun. Vito Miko- 
aičio atsisveikinimas:

ninčse maldose ir Mišiose.
Dievas jus laimina visadJs. Di> 
vo malonė gali daug geriau at
lyginti už jūsų gerumą, negu 
mano silpni padėkos žodžiai.

Kun. Vito Mikolaitis"

Lai

SUDIEV — AČIŪ VISIEMS

Apleisdamas šia garbingą šv. 
kryžiaus parapiją po 10*4 links
ny klebonavimo metų, jaučiu 
irdyje gilų dėkingumą visiems 
:arapijiečiams už jūsų nuolatini 
malonumą, mielą užuojautą, rei
tingą skatinimą, ir didį dosnu
mą per visą tą laiką.
Dėkoju visiems už paramą: 

mieliems buvusiems vikarams ir 
lagelbininkams kunigams; šv. 
Lazimiero’ Seselėms ir kitoms 
lokytojoms; mokiniams, lankiu- 
iems ir baigusiems mūsų mo- 
yklą; visiems ir visoms pavapi 
3S darbininkams ir darbinin- 
ėms; Šv. Kryžiaus Moterų 
draugijai; Šv. Vardo Draugijai; 
lokyklos Tėvų Draugijai; Dai- 
avo's Ansambliui; visiems ir vi
rins vargonininkams (kėms); 
arapijos komitetui; lektoriams; 
tižių tarnautojams; ir, žinoma, 
įsiems parapijiečiams, kurių iš- 
kimybė buvo tikrai pavyzdin- 
a. Jei apleidau ištarti padėkos 
)dį bet kuriai organizacijai, 
ii .rodo, kad einu į senatvę. At- 
iskite.
Jei kurį nors asmenį įžeidžiau 
>džiu, darbu, ar apleidimu, šir- 
ngai prašau atleidimo. Tai 
yko ne tiek iš piktos valios, 
iek iš žmogiško silpnumo, ne- 
intrumo. 4
Gaila apleisti šią parapiją, šir- 
s ilgsis tų malonių veidų, bal- 
i, kurių matydavau, girdėda- 
tu. Jų neužmiršiu. Taip pal pa
iks mintyse šio’s majestotiškos 

malonūs 
liūdnu-

KETVIRTAS DOKUMENTAS

Perlcidus kitataučiams vieną 
gražiausiu ir brangiausiu lietu
vių Chicagcje statytą šv. Kry
žiaus bažnyčią, marijonų leidžia
mas Draugas įdėjo tiktai tokią 
žinutę, nei vienu žodžiu nepasi
sakydamas apie šį lietuviško gy
venimo įvykį, štai ji:

e Kun. Vitas Mikolaitis pra-j 
ėjusį šeštadienį atsisveikino su j

Ponų Karaičių “Gintaro” vasarvietė Union Pier, Mich.

fv,

žctr.i — Ptrdaviieai 
HEAL ESTAT1 FOR SALI

Hasnal, žemi — Pardavimui 
SULAI ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJ1MAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. 847-774’

Ežerinė palija - taurioji žuvis
Praeitų metų vasarą lankiau- 

šv. Kryžiaus parapijos lietuviais 1 si Karelijos ATSR ir Kolos pu- 
ir kitais parapiečiais, sekmadie- siasalyje, Lapių tundroje. Čia 
nį Mišių komentatorius perskai-' arčiau susipažinau su vienos žu- 
tė jautrų ir nuoširdų buvusio ' vies, kuri mūsų respublikoje ži- 
klebono atsisveikinimo' laišką.! noma tik iš knygų arba visiškai 
Susikūrė ir komitetas rūpintis nežinoma, gyvenimu.
tolimesniais šv. Kryžiaus para- j Toji žuvis vadinama ežerinė 
pijos lietuviškais reikalais. Į ko- palija. Artimiausia jos giminaitė 
mitelą įeina: O. Kunsmanienė, ■ — amerikinė palija. (Salvelinus^ 
M. šulaitienė, S. Bartkus, J. Ma- į fontinalis) arba upokšnių šalvisi 
čiulis, J. Karazija, Gr.
kienė. Kun. Mikolaitis nuo rug

Lavozero ežeras. 500 kilomet
rų už poliarinio rato. Tačiau lie- ’ 
pos rytmetis šiltas. Į ežerą pučia I 
vėjelis, kuris išbaido uodus. Ap
link — miskatundrė. Tolyje dun | 
kso Lavozero kalnai — Ch binų 
kaimynai, melsva nugara, raus-4 
vais šonais, imargintais raudo
nais taškeliais, žuvis, tačiau ne
suspėjo patverti ir pasislėpė už 
akmens- Dar vienas metimas, 
stiprus smūgis — ir ant pakran
tės akmenų jau vartosi melsva 
nugara, rausvais šonais, išbargin 
tais raudonais taškeliais, žuvis.

' Du kilogramai! Po pirmos pali
jos seka antra, trečia, kartais 
laimikį paįvairina kiršliai. Taip 
tęsiasi tol, kol pagaliau patenki
namos visos “išbadėjusio” Lietu
vos spiningisto aistros.

Toje vietoje, prie upelio žio
čių, palijos griebdavo seklioje— 
0,5-2 metrų gylio vietoje. Bet 
užtat vanduo buvo ledinis. Be
je, jos jau ruošėsi nerštui, todėl 
ir traukė į pakraščius.

Tačiau Umbozero ežere pali
jos kibo tik žvejojant iš valties, 
maždaug per 100 metrų nuo kran 
to ir 10 metrų gylyje.

Vietos žvejai pasakoja, jog j za- UideKs ir gražus kiemas.' $48,000. 

žiemą palijas galima gana sėk- 72-ros ir Washtenaw 5 kamb. (2 mie- 
mingai bejoti žieminėmis bliz- mūrinis. 2 mašinų garažas,
gemis. Seidozero ežere net ir va- ___
sara gaudoma tokiomis blizgė- ir Artesian 4 butų mūrinis.

. ‘ 2L „. , . . * $10,000 pajamų. Kama $7o,000.
mis. Tik žinoma, gelme turi bu- ___
ti didelė.

Pali jomis turėtų susidomėti ir ■ duoda paskolą & 12%“'''" ““ 
mūsų respublikos žuvininkai. ix
„ . \ . T _ , . Marquette Parko apyl. liuksusinis 12
Kaip teigia L. Sabanejevas, pa-lbutų> pajamos virš $35,000- Savininko 
lijos jau seniai veisiamos Vidu- paskola rimtam pirkėjui.
•rio Europoje. Tiesa, jos augina- Į

j. BUTŲ NUOMAVIMAS
3 NAMŲ PIRKIMAS • PĄRDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIAT AS • VERTIMAI.

JISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE T

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

prieš nerštą. Neršia rugpjūčio- 
rugsėjo mėnesiais. Tuo metu jos 
ieško seklių, akmnuotų, žvirgž- 
duotų vietų. Ikrelius padeda ne
daug — 2-7 tūkstančius, ir jų ne 
užkasa, o tiesiog pažeria ant 
žvirgždo. Jaunikliai minta įvai
riais vėžiagyviais, o suaugusios 
žuvys tampa tikrais grobuoni- 
jąisįįr.gaudo sykus, stintas, kirš- 
’iiųsŲkitas žuvis. Tačiau priešų 

\ . -tai visos
‘s^i^ėsnės plėšriosios žuvys ir 

Vėgėlės, kurios masiškai nai 
'“Kiną maėtįus, iki 5 milimetrų 
‘Skersmens, .ikrus.
■į palijų'mėsa — oranžinės spal- 
;.vos, labai skani, ypač sūdyta. 
įVįiętos.gyventojai karelai, lapiai, 
šią žuvį pasūdę druska, po valan 
dus jau ją valgo. Reikia manyti, 
kad šaltuose šiaurės vandenyse 
yta nedaug kenksmingų žmogui 
parazitų,/ todėl ir žuvų čia nebū
tina keptr' Tuo teko įsitikinti ir 
mums — sugavę ir pasūdę pali- 
ją,. jau po valandos ,su didžiau
siu malonumu ją valgėme.

’Ladogoje ir gražuolėje Onego. 
je palijos turi didelę pramoni- 

■ųę vertę.-.Čia yra pastatytos žu
vivaisos Įmonės, kurios-šias žu
vis veisia.

Tačiau palijos įdomios ne tik, 
žvejams verslininkams. Jas gau
dyti mėgsta ir žvejai mėgėjai. 
Palijų žūklė — sunki. Taip kak'

i ■

73-čios ir Richmond 6 kamb. (3 mie
gami), mūrinis, garažas, šildymas ga- ELEKTROS ĮRENGIMĄ) 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimu 

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

r. Sandos-Į auga mūsų tvenkiniuose.-—.Ąįt&s AijĮįįri pačios palijos — 
j-;tadvaryje ir; Vokėje, p’Jiaijy-’paf,

piūėio 1 d. jau persikėlė į švč. įgyvena laisvėje Vokės Įupęlyjė-l 
M. Marijos Gimimo' par. klebo-j Ežerinė palija (Salvėlinus'la- 
niją Marquette Parke.” : pechini Gmelin) paplitųsŲKaTeh

 Ėjoje, Kolos pusiaslyje,. gyyeųa 
T Nf)II11PDflirtas Suomijoje, Švedijoje, iĮįoryegį-,;
IjdlSKdb ndMJlUIlUIIP5joje Jai artimoę vietinea;pąlij6s;

žalojama gražioji Marquette ‘formos pasitaiko Alpių’ėžėruo-: 
Parko bažnyčia į se> Anglijoje' ir Airijoje; ,'g.'

Kažkokio neišmanėlio ‘"deko
ratoriaus” ardomas meniškas j°s’ klasifikaciniu požiūriu ski_: 
bažnyčias spalvų (ruda - žalia) į riami Prie atskirų, ypatingų eže- 
derinys. Kaip koks užristas pirš-i ^P° ežerų. Jie bū
tas metasi į akis baltasis altorių na dideli, • skaidrūs, gilūs, šalta- 
fonas, užmušus pačius altorius. vandeniai, pratekantys. Geriau- 
Jei tam naudojamas “Parapijos s’ pavyzdžiai — Ladogos ir One- 
gerinimo fondas”, būtu geriau, i §os ežerai. Kiekvieno jų plotas 
kad jis tam reikalui nerastų J yirš^a dešimt tūkstančių kva- 
pinigų.

Susirūpinęs parapijoms

$10,000 pajamų. Kaina $75,000.

55-tos ir Kedzie 5 butų mūrinis su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininkas

Marquette Parko apyl. liuksusinis 12

Ežerai, kuriuose gyvena paliį

dratinių kilometrų, didžiausias 
gylis — daugiau kaip 200 metrų.

Palijos mėgsta gyventi giliai
— 1981 metų Naujienų vajus.!“ nuo keli9. 100 ir daugiau 

Dienraščiui finansiniai paremti! Tačįau jos,^artais išplaų-
aukojo: po $500 — Am. Lietuvių Sana seklias vietas, ypač
Socialdemokratų Sąjunga ir M. ~ ~
Gudelis; $200—Naujienų rėmė-į Bukaveckas (Miami"; Fla.), Po-

Jus prižadu prisiminti kasdie-ja, SLA narė; po $100 — Charles

žnyčios grožybė. Tie 
■įsiminimai prašalins 
ą.
Manes laukia vikaro
’. Mergelės Marijos
.rapijoje. Prašau pašimelsti už 
ane ir mano intencijas.

no
mos labai šaltuose,, šaltinių tven 
kiniuose. Beje, tokiomis sąlygo
mis palijos pačios nesiseivia; tai
gi jų. ikrų reiktų atsivežti iš pa- 

i lijinių ežerų. Pagaliau galima i 
atsigabenti mailiaus ir užsiau- j 
ginti motininių žuvų. Palijų jau j 
niklių kai kuriose jų pamėgtu i 
ežerų įlankose net tiršta — tik} 
semk. Mūsų respublikoje pali- 
joms auginti labiausiai tiktų skai

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd'Street

Tel. 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJE
Tiktai $120 pusmečiui automobili 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVI.

Tel. 523-8775

pareigos 
Gimimo

SLA ekskursija - kelionė j Karibų Jūrą
Susivienijimas Lietuvių Ame- 
<oje pirmą kartą organizuoja 
lionę į KARIBŲ JŪRĄ laivu 
iARNIVALE” nuo šių metų 
akričio 8 iki 15 dienos (vieną 
;isą savaitę).
Laivas išplaukia iš MIAMI, 
oridos, h’ aplankys tris įdo
mus tropinius uostus ir vals- 
bes: SAMANĄ (Dominikos 
jspublikoj), SAN JUAN (Puer- 
Rico), ir ST. THOMAS (JAV 
Idomą salą).
Kaina laivu vienam asmeniui 
o du į kambarį) prasideda 
o $800 (aštudni šimtai dole- 
i). Be to, reikia pridėti kainą 
riuvu iš jūsų miesto (namų) 
diami, Fla. (Round Trip) 
5ia kelione gali pasinaudot7 
>i, nežiūrint ,ar jie yra ar nėra 
-A nariai.
Kelionės kainoje įskaitoma: 
togi kabina-kambarys, skanus 
aistas, įvairūs pasilinksmini 
lai laive.

Bus progos pailsėti saulėje, 
užmegzti naujų pažinčių, aplan
kyti dar, nematytas salas, ke
liauti su linksma lietuviu gru- 
pe. Svarbu, kad neatidėliotur 
mėt, o dabar, tuojau, regist- 
ruotumėtės ir užsisakytumėt sau 
laive vietas.

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

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

AMERICAN TRAVEL SER
VICE BUREAU,

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

SUSIVIENIJIMAS LIETU
VIŲ AMERIKOJE

Genovaitė Meiliūnienė \
SLA sekretorė

vilas P. Dargis (Pittsburgh, Pa.), 
Mary Zelnis (Chicago) ,■ Ei Miku- 
žiūtė (Chicago) ir Mičigahietis, 
senas.skaitytojas. Iš viso $1,700. 
P.S. Š. m. Naujienų Nr. 1-18 bu
vo pažymėta, kad Mičiganietis 
aukojo $700, o turėjo būti $100.

Pirkite senoviškai

tudjame ir esame apdrausti

ARVYDASKIELA
6557 .S.TrilrnariĄvenue

Chicago, IL 60629 f '■

434-9655 ar 73^171
drieji, lediniai, labai .daug de- • 2 butų mūrinis namas, naujas 
guonies turintys Aukštadvario stogas ir porčiai. Modernūs ra- 
ar Vokė tvenkiniai.

Užsienyje (Austrijoje, Vokie- quette Parke. Sena kaina $52,000 
ba ir vietos gyventojai. Mumšį Į gijoje) palijos, kaip ir upėtakiai/ 

tvenkiniuose maitinamos mėsa.
Nežinia, ar labai pasenę V- Ko- nuomos. Atskiri Zgazo šildymai, 
cho “Žuvivaisos pagrindai’’, bet į 2 sklypai. 2 garažai.
ir juose nurodoma, kad palijos • Brighton Parke. $57,700.
galėtų gyventi ir Lietuvoje. Tai 1 § —------

beje, jas gaudyti sekėsi gana ge
rai. , Įrankiai — spiningas ir be-’ 
sisukanti “Tunguskos” tipo bliz
gutė su raudonais siūlais užmasJ 
kuotais -kabliukais. Valas — bes
palvis, 0,5 milimetro storio.

diatoriai, gazo šildymas. Mar-

• 4 butų mūrinis, apie $9,000
Laikrodžiai tr brangenybės

Pardavimas Ir Taisymas 

2646 West Street 
T>L REpublIc 7-1941

į visiškai, -įtikėtina, nes pasisekė j ® Statybai gražus sklypas 
štai keletas įstrigusių atmin-l] apgyvendinti palijos. amerikinę j Marquette Parke.

tin žūklės epizodų.

. For constipation . 
you’ll call it

“The Overnight Wonder”
_ Ever feel uribomforfabfe With ycur laxative? 
Then it’s time you tiled the centls medicine they 
call “The Overnight Wonder? •

Its today's Ex-Lax0 and it refięyes 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 pill 
Wonder”
Take dhly as directed

f giminaitę — upokšnių šalvį. Tai 
būtų drąsus eksperimentas, ir 
jeigu jis pasisektų, turėtume pa-

4 čia tauriausiąją žuvį.

/

R
5 •

Ichtiologas Algimantas 
Zubavičius 

(Iš Mūsų Gamtos)

VALDIS REALTY
2644 W. 69th. St.

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

Siuntiniai LLietuvą 
ir kitus kraštus >

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-598C

Prašom palikti savo telefono nu- 
j merį automatiniame aparate.

— - Kinijos vicftnremjeras Ten-I-------------------—-------------------—
gas yra sudaręs karo Į‘ar5^T . PALOS HILLS — Trijų miega- 
r.cs n-..a. j.a a^.^n .š^Y *rjmųju mūrinis rančio, pilnas rū- 
dar sveiki maršalai b^ genero-: į vonios> ęentr vėsinimas, 
lai. lengas yra įtakingiausias ’ - - -•
Kinijo’s karių tarpe.

2 autom, garažas, šoninis įvažia
vimas, didelis sklypas. $79,900. 

Tel. 598-7871

LIUCIJA”

Motery Public
INCOME TAX SERVIC1

4259 S. Maplewood. Tel. 254-745’ 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietime!, pildomi pilietybės pre- 

Žymei Ir kitokį blanket.

HOMEOWNERS POLICY

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr, A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą______________________________

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

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gussen — AUKžTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

e

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$3.00

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalln^ or- 

gank-acija. lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultflriniui darbui, gelbsti b* kitiems, kurie tuct 
darbus dirba.

, X- * * ? -
SLA — iŠmokėlo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerl< 

apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomii, SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu-

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

gLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, lickiančitM 
aukštojo mokslo ir lu gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudoc rūmą temoka tik $3.00 metamu

SLA — kuopu vyra visoje lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
j ūavo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės i SLA jsirašytL

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.į Chicago, TL 60629.

BRIGHTON PARKAS. PARDUODA 
SAVININKAS. Pigiai parduodamas 
$59,900 namas arba geriausias pasiū
lymas. didelis 6 kambarių, 3 mie; 
gamųju mūrinis bungalow. Uždam 

| dideli porčiai, nauji virtuvės kabine- 
! tai. Naujas pečius, naujas šaldytu

vas, 1% vonios, kilimuotas gyvenama
sis ir valgomasis, nuomą nesantis 
rūsys. Vėsintuvai languose. Aliumi- 
nijaus ir durys, ir langai. 2 
biliu garažas. Namas ant 1% sklypo. 
Viena blokas nuo CTA.

Telefonuokite 655-1313 
arba 927-4308

Zsjwiia, Agent 
3203/j W. 95th St 
Ev«rg. P»rk. III. 
60542, - 424-«654 \

11,000

L"
State5*m Fire and Casuaffy Compaq |

ADVOKATŲ DRAUGIJA
r !| V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St
Darbo vai.: nuo 9 tą to iki 7 rak. 
Šeštadieniais, nuo 9 iki 12-toc 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalyke!

SEWER AND 
PLUMBING

ANY RODDING AND 
DRAINING — $30.

If not open — no charge.

CALL 656-8387

PERSONAL 
As mo n 9 teik©

IEŠKO ŠILTOS VIETOS
šioj šiaurės Amerikos lietuvių 

kolonijoj labai šalta, daug snie
go iškrinta, reikia daug kasti. 
Norėčiau apsigyventi, kur šil
čiau, nėra sniego ir nereikia jo^ 
kasti. Man reikalingas vienas 
miegamasis. Prašau rašyti:

Box 253 ,
c/o Naujienos 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

Advotrata*
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Dirbo vilandoi: nuo B vaL ryt* 
ill 8 vai. vak. Seitadieni nuo 

9 vai- ryta iki 12 vai. d. 
Ir pagal susitarimą.

TU. 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street

Chloro, III- 60629

X, iA <7 v A \J KJ,

173f So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

Galiu kreipto Ir tfetUI J SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

TH. (Hl) Ml-tni

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

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

6 — Naujienos, Chicago, 8, BL Wednesday, August X 1981




