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SOVIETINIS RAŠYTOJAS: - KAIP 
h MASKVOJE, TAIP IR VILNIUJE

---------------------- švelniai pašiepia vieno išeivijos
Sovietinę Rašytojų Sąjungą savaitraščio išvedžiojimą, kad 

taikliai aptarė prieš. pusmetį į 
Vakarus emigravęs rusų rašyto
jas Vladimir . Voinovięh.; Jo > žo
džiai', "paimti iš paskaitos Nęw 

^Yėtrko universitete, dalinai th> 
k< ir okupuotos Lietuvos’ rašy
tojų “grietinėlei*“Sąjunga -yra 
biurokra tij os,. poličij OŠ iir - po
grindžio organizacijoj mišinys. 
Jos vadovai nuolat slaptai posė
džiauja ir tariasi, kaip kovoti, 
prieš tarptautinio imperializmo 
Intrigas ar prieš sionizmą... Iš 
tikrųjų jie kovdįja tarp-savęs — 
dėl oficialių “dačųV, maisto iš 
visuomenei; uždarų" .*krautuvių, 
savo knygų (kurių niekam ne
reikia) tiražo, valdiškų vietų, ir 
dėl svarbiausios privilegijos — 
leidimo keliauti į užsienį, įskai
tant JAV-es, kur galima pigiau 
apsipirkti ir, grįžus į Sovietų Są
jungą; brangiau parduoti; Todėl, 
kokioje padėtyje bebūtų deten
te, Sąjungos vadovai- stengiasi 

.^jjšpleąti tarptautinį ■ -bėndradtar-

prūsai ir jotvingiai buvę suvo
kietinti arba sulenkinti, o tokios 
pavardės kaip Wojtyla, Walen- 
sa ir Kania rodančios jų “lietu
višką kilmę”. Jis priduria, kad 
“kalbant’apie pavardes dabarti
nėje Lenkijoje, Wroclaw© arki
vyskupo .GulbinoXvicz pavardė 
turi būti lietuviškos kilmės”.

Anot Žagiell, “ironišką, kad po 
Vilniaus universiteto 400 metų 
iškilmių, kuriose lenkiškas Ba
toro universitetas buvd menki
namai. .. du-jo auklėtiniai pasta
ruoju metu pagarsėjo visame 
pasaulyje -— laureatas Česlovas 
Milašius ir kardinolas in peętęre 
Julijonas Steponavičius”.

/ - ' (Elta)
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VOKIETIJOJE SUŽELSTAS JAV 
AVIACIJOS GEN. J. D. M00RE

VOKIEČIŲ POLICIJA BANDO NUSTATYTI, 
KAS GALĖJO PALIKTI BOMBĄ

V. Vokietija. — Pir- 
rytą, tarnautojams 
rinktis į : Ramstein

festiišr organizuoti simpoziu
mus, ir konferencijas1, pasiraši
nėti po tarptautinėm sutartim, 
kviesti vadinamuosius “pažan
gius”-. raŠytpjųs- ir $|čėti» kad -ir 
juos pakrięs.Njun
gos yadbvąi nepąsižyftiiį.mlentu,

ratūre^ Iygis heprhl^t^ų; epa“ 
čfcį. ■Kiekvięnąą; Jkū’rio
kūriniai prašokamą' ly^;'.jįi"aky7 
še'timpa;pri^i,^- •:-u-
-■ O eilmisįįpvifetinė: rąšytojaš? 

A'nOt Vinb^įčiaus, tai ‘įbaugintą, 
patetišką būtybę,, kuriam;"nu<H 
lat; sakomi,- kad - jis .‘pafaritaš, 
kad'jį-'išugdė ir išauklėjo įiaęti- 
ja ir liaudis, b dabar jis tuftat
silyginti joms.. tarnaudamas. 
Jam tvirtinama,5 kad .^ lais
viausias rašytojas' > pasaulyje, 
nes’jis gali nekliudomas liaup
sinti sovietinę sistemą,... jos va- 

. dųs»« partiečius, KGB, pasienie
čius ir normą viršijančius dar- 
binmkus?~" • v -

» ! 1 5Įt ■ < 3t ’ ‘

^SUMENKINTAS” LENKŲ 
ĮNAŠAS Į VILNIAUS 

UNIVERSITETĄ
• T i ,

Paryžiuje leidžiamame lenkų 
žurnale Kultūra (1981 m. kovo 
mėn.) nusiskundžiama, kad Vil-ž 
niaus Universiteto 400 metų/su
kaktį minint, “tiek1 krašte, įiek 
svetur j lietuviai nutylėjo, lenkų 
vaidmenį, pasitenkindami lietu
viškumo ieškojimais”. Apie tai 
savo nuolatinėje “Lietuvių Kro
nikoje” rašo E. Žagiell. Jis ap
gailestauja, kad buvo neaptartas 
Stepono Batoro universitetas 
lenkų valdymo metais. Žagiell

PLIENO PRAMONĖ ATLEI- 
i. DŽIA DAUG DARBININKŲ

CHICAGO, ..III,' — Po vasaros 
nedarbingo periodo, atgydavo 
plieno pramonė. Tačiau . šįmet, 
a r t ė j am _ r ųdeiiuii,- vis a eilė pi ie - 
no liejyklų bei \ jo apdirbimo 
įmonių žada atleisti daug darbi
ninkui •

— Bethlehem: Steel žada šią sa
vaitę atleisti apie 100 darbinin
kų- iš .^irns^liarbor įmo^į jįrię

’’■ Republic ST^a^hicagoš pi'C< 
ituosė/nė^emaj^įėid^įbO darbu- 
- ninki^ J^išjĮ^dĮrbė';^ik' k|(u- 
riaš:diėn&$b'9ąil^e;-- <

ŲS.jS^ep/Gąryjė neseniai 
atlejdo. keletą: šimtfe-^ąrbiųįiikų. 
Iš vjše atleista 2/8,00 d&jębininkų;
•’Jonės &;Laūghrm STėeį, Ėast 

ChicągOjr-Indį.^ kartais' visai sa- 
vaitęiįuždąrp phones, irztai pa
liečia ?apie 35.0, ašnięnų. ,

NORI ATPIRKTI 18' 
DOMINICK KRAUTUVIŲ

. 1968 m. • Dominick krautuvių 
bendrovė- nupirko^ už. 12 .milijo
nų dolerių- 18 Fisher Foods 
krautuvių iš D. DiMatteo, turin
čio eilę krautuvių Ohio valsti
joje. Dabar buvęs sdvininkas 
nori jas atpirkti ir pasiūlė 8100 
milijonų.

Jei pasiūlymas bus .priimtas, 
tai^pardsyimas . įvyks šių metų 
pabaigoje. Chicagoje ir apylin
kėje yra 72 Dominicks krau
tuvių. 7-

Pietų Chicagos dirbtuvės. Plieno bendrovės, atleido daugelį patyrusių 
darbininkų,kdeanaįmečius dirbusių plieno dirbtuvėse..........

• . - - ' T ’ c. - .

PREZIDENTAS REAGAN ATKAKLIAI londonkneramu

SIEKIA Sl BAI.ANSUOTERnUIžETA
Londone antradienį baigėsi 
West Indijos imigrantų jaunimo 
riaušėmis.: Apie kl50:.jaunuolių, 
ginkluotų plytgaliais, bonkomis 
bei pagaliais puolė policijc's pątį' 
rulius. Atvežti- policijos pa.^tip^ 
rinimai, dėvi atitinkamą ąptari- 
gą, išblaškė - ir neutralizavo 
maištininkus. ' ' f-

Policija buvo pasiruošusi.- 
Nors karnavale ji buvo be uni
formų, tačiau... rezerve turėjo 
apie -9,000 policininkų, apsiren-. 
gūsių atitinkamomis uniformo- 
jnis' ir-.pasiruošusių pąnaudoti 
tinkamas prįęmoijfes. .

— Lenkijos darbininkai atro-' 
do nusivylę Solidarumo unija.

SOFIJA DAUKAITE, Sofijos Barčus anūkė, tapo išrinkta 
Daliju karaliene Ford Shopping Centre, kur šeštadienį ir 

sekmadienį galima ją sutikti. (Ed. Mankus nuotrauka)

EALENDORELB

Rugsėjo 2: Steponas, Tu gau
dė, Brutenis.

Saulė teka 6:17, leidžiasi 7:23.
Oras tvankus, Šiltas, lib

BONA, 
madienitf 
pradėjus 
JAV ir šiaurės Atlanto Sąjungos
karo aviacijos bazę, sprogo ga
linga bomba, kuri sužeidė 18 
Amerikos ir 2 vokiečių karo 
aviacijos atsakingus pareigūnus.

Sprogimas buvo toks galin
gas, kad jis sukrėtė visą apylin
kę, išmušdamas greta esančių: 
gyvenamų namų ir įstaigų 
langus.

Sunkiai sužeistas .JAV aviaci
jos gen. Joseph D. Moore, karo 
aviacijos viršininko pavaduoto
jas; aviacijos pulk. Douglas R. 
Ydung, pulk. Ronald R. Lynde, 
pulk. Richard A. Myers, pulk. 
Phillip Carlson, kap. Marlin W. 
Yankee, maj. John Whitecomb 
ir visa eilė kitų taip pat buvo 
sužeisti. Jie buvo nugabenti į li
gonines- ir suteikta jiems pirmo
ji pagalbą.

■-A n L

. NUMATOMA ŽYMIAI MAŽINTI GYNYBOS IŠLAIDAS ; ■’

WASHINGTON, D.Cį— Dau- Prez. Reagaho administracija, 
geliui ekonomistų ir finansinių-., visur, mažindama išlaidas, gyny- 
ku^p^Mjškus įsitikinimą, kad 

^Š^ahėfįvįiudžetas gali pay 
jĮžį&tr $60 bilijonų deficitą, pir- 
;-madienį pusryčių metu Baltųjų 
Rūrų^'ekonominių reikalų pata
rėju tarybos pirmininkas Mur
ray L. Weic[enbaum turėjo spau
dos konferenciją. Jis pareiškė, 
kad-prez. Reagand administraci
ja sekantį biudžetą subalansuos 
su $42.5'bilijono deficitu,' bet 
1984 m. biudžetas bus subalan
suotas be jokio- deficito. Kova 
dėl biudžetų tebevyksta ir'ji bus 
ilga. Jau dabar Kongrese yrą 13 
prašymų suteikti daugelio mili
jonu sumas, kuricę pąžeistų.-biu- 
džetą ir padidintų deficitą. Betgi 
prezidentą^ iąrię. galutiną žodį, 
pasirašydamas įstatymą ar jį ĮaŲ 
mesdamas.

Klausiamas apie aukštus nuo
šimčius, M, L. Weidenbaumas 
atsakė; kad tai- dabar, yra tole
ruotina blogybė. Nuošimčių dy
dis daugiausia- -priklauso nuo 

-sunkiai gaunamų. pinigų politi
koj. Jie saugoja nuo infliacijos 
didėjimo. Lengvai gaunami pini
gai sumažintų nuošimčius, bet 
pakeltų infliaciją. Sekančiais me- 

' tais nuniatoma pinigams atleis
ti varžius.

bos išlaidas padidino net 55%. 
Baltųjų Rūmų štabo viršininkas 
James A. Baker III pareiškė, 
kad siekiant išpildyti pažadą 
subalansuoti 1984 m. biudžetą, 
prezidentas Reaganas yra pasi-i 
ryžęs sumažinti gynybos išlai
das 20 ar 30 bil. dolerių. Tai svar
bu ne tik galutino’ tikslo- biu
džetui, bet ir ankstyvesniems, 
kad jie savo deficitu neprašoktų 
numatytas ribas. Mažinant gy
nybos biudžetą,;prezidentas, ne/ 
nusikals pažadui skirti-šiam rei
kalui 7 nuošimčiais daugiau-pi
nigų. Mažinant išlaidas bei lai
kantis biudžeto rėmuose, nė vie
nas’ departamentas ar instituci
ja nėra laisva nuo mažinimo 
akcijos. . .

SPROGIMAI JAV AMBASADOJ 
PERU RESPUBLIKOJE

LiMA, Peru (AP). — Peru 
policija pranešė, kad pirmadie
nį įvyko septyni sprogimai i Li
moje. Jie nukreipti prieš atne- 
nkiečių atstovybę bei instituci
jas. Buyo padė^s bombos JAV 
ajnbasadoje įK ambasadoriaus 
.Edwin;'G. Cdrr rezidencijoje. 
;Taip pat padėtos bombos Ford 
Motoj Co. patalpose, Amerikos 
banko pastate, Coca-Cola ir 
Berckemeyer Co-, bendrovių 
įstaigose. Septinta bomba padėta 
privačiame Peru piliečio name, 
kuriame žuvo du asmenys ir sep
tyni buvo sužeisti. Nė vienas 
amerikietis nenukentėjo, tik pa
statams bei įstaigoms padaryta 
nuostolių.

Policija įtaria Sendero Lumi- 
no'so teroristų grupę. Tai maois- 
tų organizacija, pernai įvyk
džiusi apie 600 sprogdinimų.

visai prieš ’ keturaukštį murin' 
' aviacijos /centrą. Kažkas rytą 
įvažiavo Ą-kiemą nedidele maši
na, susfdjo automobiliams pa- 

U-statytr vietoje visai priėšpasta- 
_________ „ii

AMERIKA PRITARIA 
PIETŲ AFRIKAI

NEW YORK, N.Y. — Pirma 
dienio vakare JAV paduotas 
balsas JT Saugumo1 taryboje- 
nustebino daugelį Saugumo ta
rybos ir tarptautinės politikos 
stebėtojų. Niekas nieko nesakė/ 
jokių ilgų kalbų neužrašinėjo, 
bet JAV atstovas pakėlė savo 
ranką ir balsavo už Pietų AfriU7 
ką. Pasirodo, kad tai buvo JAV 
veto balsas. -

Saugumo taryba buvo past- •• 
ruošusi pasmerkti Pietų Afriką- 
dėl įsiveržimo į Angolą, bet vi
sai nekreipė dėmesio' į angolie-- 
čių įsiveržimą į Namibiją. Jeigu i 
Angolos partizanai būtų neįsi--- 
veržę į Namibiją, niekas nebūti/ 
įžengęs į Angolą. Jeigu bus 
spierkiama Pietų Afrika, tai tuo’ 
pačiu metu turės būti pasmerkta 
ir Angola,.pasiuntusi partizanus 
į "Namibiją, , ' '
% Niekam ne paslaptis, kad So
vietų Sąjunga, siųsdama gink
lus, 6 Kuba —kareivius,, prime
tė Angolai dabartinę valdžią.

SUMOKĖS JAPONAMS
• už laivą į /- :

WASHINGTON, D.C.— Am?;’ 
rikos vyriausybė pranešė Japo
nijos vyriausybei, kad JAV, iš- 
•tyrusies reikalą, priėjd išvados, 
kad šių metų balandžio 8 dieną 
JAV narlaivis, plaukdamas Ry
tų Kinijos' vandenimis, nepr-isį- ' AKIAVl A, U A V V UZ 1 *- ” - S. • .į.,

bombos, galią, 2 ir sužalojo japb-
• z ““ VM1 rrTTZ^lT.T IGurn T -nmcVzin

nuo greta stovėjusio automobi 
lio visą luobą, iškėlė jį ligi 4-to 
mūrinio namo aukšto ir užme
tė ant stogo. Sprogimas-sudau
žė Stiklus, įlenkė duris; padegė 
padangas.ir sužeidė daug žmo- 
'tu^'/vfeiems buvo suteikta pir
moji pagalba.

Vokiečių policija, Amerikos i. 
kitų valstybių karo- policija la 
bai atidžiai seka turimus nusi 
kaitimo siūlus. Vokiečiai žinc, 

j kam priklausė bombą atvežęs 
Niekad Irane žmonės nebuvo^ automobiks. 

jlaip žudomi, kaip jie yra žudomi 
Šiandien. Iraniečiai negali'pakęs
ti; KrkiųAžudynių. Chomeini tu
rėjo progos-tas žtidj*nes sūstab' 
dyti, bet jis^to nepadarė. Keliais' 
atvejais jis dar' paragino- suim
tuosius sušaudyti:''

kai'.tariįiutėjai skubėjb į darbą. 
Bbnabą?turėjo būti labąi galinga. 

. nes " jį apgriovė 4 aukštų narną, 
sužerdė viduje jau buvusius pa
reigūnus,. išdaužė langus, suga
dino .Tnašinas ir sukėlė didelę 
.baimę;.

■ Kad ' turėtume nuo'voką apie

GALI KLIŪTI IR PAČIAM - i 
CHOMEINIUI

PARYŽIUS, Prancūzija.—f ,Bu-/, 
vęs Irano- prezidentas BanrSadr' 
Prancūzijos laikraštininkams pa
reiškė, kad Irane gali kliūti ir 
pačiam Chomeiniui. Vakar Te
herane buvo laidojami buvęs 
Irano prezidentas M. Ali Rajai 
ir buv. premjeras J. Bahonar.

— Chrysler korporacija pra
nešė savo atstovybėms, kad pa 
kelia kainą $622 savo 1982 m. 
automobiliams, kas sudaro 7.7 
nuoš. American Motors suma-

Vokiečių policija pagavo siūlo 
. galą_praeįtą.pavasarį, kai Vokie- 
tijdn grįžo didokas buvusių na-

Pirmadienį Bani Sadr laikraš
tininkus priėmė ne,vienas. Kar
tu Įsu juo buvo -Mąsud Rajavi, 
kuris vado'vavb kovotojams, drį- 
susiems- pakelti ranką' prieš fa
natikus fundamentalistus, aklus 
ęhomeini pasėkėjus. Rajavi yra 
bUvęs ; Irano • karys, ’ lakūnas, 
Chalkos organizacijos narys. Jis 
Išskrido iš Irano kartu su Ba- 
nūSadr.. - • ■ ' t
‘ ~ 4 •; » f

Jie tvirtino, kad ’ Chomeini 
nėra toks jau"vdrąsūs, kaip jis 
dažnai ■ atrodo? Jo gyvenvietę 
saugo apie 500' ištikimų Islamo 
partizanų. į , -

L-* « i į - - «

.’. Hetout Schmidt

nu žvejų laivą. Laivas nusken
do, o laivo kapitonas; su vienu 
jūreiviu neteko .gyvybės. JAV 
vyriausybės atstovai yra pasiruo
šę tartis su žvejų laivo savinin
kais ir .su -nukentėjusių šeimų 
atstovais, kad galėtų su jais su
sitarti dėl atlyginimo.

Savo laiku dėl “Nišo Maru” 
nuskendimo japonų spaudoje ir 
visuomenėje buvo kilęs didelis 
triukšmas. Premjeras Suzuki 
įteikė protestą ir prašė reikalą 
ištirti. Amerikiečiai pravedė ty- 
rinėjimą, apklausinėje Amerikos 
narlaivio įgulą ir išsigelbėjusius 
žvejus, d vėliau padarė spren
dimą. ’ ;

— Egipto prezidentas Anwar 
Sadataš pareiškė/kad jis pYezi- 
dbntūron nekandidatuos ir kad 
nuo sekančių metų spalio mėn. 
visai pasitrauks iš politikas.

find 11.4% Renault LėCar auto 
mobiliams. »’ .

’ĮT *”

I

Vokietijos kancleris Helmut 
SchmHt sakd, kad vokiečių 
policijai pavyks surasti šiau
rės Atlanto Sąjungos, avia-

cių .vaikų skaičius ir pradėjo agi
tuoti prieš demokratinę Vokieti
jos santvarką ir prieš vilkinimą 
taikos sutarties su Sovietų Są
junga. Vokiečiai žinojo, kad 
agentai buvo diriguojami iš už
sienio, bet jų centras buvo ir pa
čioje Vokietijoje, Heidelberge.-

Buvo padarytos kelios kratos, 
o Heidelberge rastas didelis 
pluoštas dokumentų, kuriuose 
buvo kalbama ir apie pirmadie
nį įvykusį pasikėsinimą. Vyrau
ja įsitikinimas, kad vokiečiams

cijos centro sprogdintojus, \ pavyks išaiškinti pasikėsintojus, 
n.ji žino, kur piktadarius atvežti Juda į teismą ir juos nu

brenda ieškoti. * ■ Į bausti, t *
• t ~ . . -J

bausti, t •*
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄ V1CIUS

4BO4ZT M W7Z FROM, REPUBUC

"All is not lost, gentlemen! At least a half dozen 00x00 bolts 
are in orbit at this very moment!" - i

G Ne vien Amerikoje, bet ir 
Europoje milijonai žmonių gy
vena kartu be šliubo.

Don Pilotas

RESPUBLIKA KLAJŪNO

Respublika klajūno, 
Tu esi lėto būdo, 
Todėl žiaurūs despotai 
Tave valdyt panūdo.

Respublika klajūno, 
Mano gimta šalis;
Teriojama tijūno —
Bet laisvė greit prašvis.

Respublika klajūno, 
Gražiausia iš visų, 
Kiek tik yra pasauly* 
Gyvuojančių tautų.

Respublika klajūno, 
Būsi laisva kaip buvus; 
Laisvų tautų pasauly 
Dar nesi tu pražuvus.

Respublika klajūno,
Jau Laisvės Varpas gaudžia,
Ir Tavo krašto sūnūs
Laisvei idėjas audžia.

Gydytojas

Gydytojas: — Suskaityk, kiek 
ligonių yra laukiamajame kam
baryje?

Tarnas: — Nėra nė vieno.
Gydytojas: — Aš labai abejo

ju, ar gerai suskaitei.
■fe rfe

Gailisi uošvės

— Kodėl taip labai verki savo 
uošvės? Ar nežinai, kad visiems 
reikės mirti? Bet, matyt, neap- 
sąkomai ją mylėjai, jei dabar 
.aip gailiesi.

— Ne iš meilės ir ne iš gailes
čio tai darau. Verkiu, nes pa
mokslininkas, kalbėdamas prie 
duobės, užtikrino-, jog aname gy
venime dar turėsiu su savo uoš
ve susitikti.

* * *

Prie telefono

Įpykusi moteris, paėmusi tele
fono triūbelę, šaukia:

— Kaip galima greičiau, leis- 
Kite mane pasikalbėti su vyru. 
Tuojau leiskite!

Telefonistė: - 
kykite numerį, kitaip nebus ga
lima susisiekti. .- -

Moteris: —Kokį rtumerį?jKaip 
tamsta gali taip kalbėti? Af ma
nai, kad aš kelis vynis‘tilfSu ?

LIETUVIŠKA B?&OI3ĖLE

Žvėrys buvo susitarę tiesti ke
lius- Bet kurmis, tingėdamas 
dirbti, sakė: /

— Man kelio n^ereiluž, 'as :visa- 
da pov žeme Į vaikščioju J- -

Ųžįa.t Įteb|iįvkai kurę^s .užei
na- aht"kė^o*^etias že
mę įlįsti negali, dėl-kojų trum

pumo atvirsta aukštelninkas ii 
padvesia.

Gerai, bęt sa-

K. Vabalėlis

Respublika klajūno, 
Žydėjai kaip gėlelė; 
Ir krito tautos sūnūs 
Už mylimą šalelę.

3 Indijoje dėl ‘"šventos” kar
vės žuvo 800 žmonių. Kai trau
kinys bėgo per tiltą, mašinistas, 
pamatęs kavę, staiga paspaudė 
traukinio stabdžius. Tiltas sulū
žo ir septyni vagonai nugarinė 
j° i upe- : į '■

e Sovietų Sąjungoje po II Pa
saulinio karo vienas žmogus per 
trisdešimt metų slėpėsi bunke
ryje. Maistą jam parūpindavo 
giminės. Jis niekuo nebuvo nu
sikaltęs prieš valdžią, tiktai bijo
jo, kad jo neapkaltintų.

e Vištos dažnai iškapoja ki- 
oms vištoms akis. Dabar yra iš

rastos contact lensės, kurias ga
lima ir vištoms pritaikyti.

# * *
šeimyninis ginčas

Žmona: — Tu mane vedei tik 
todėl, kad aš turėjau pinigų!

Vyras: — Ne, brangioji, ne vi
sai taip — tave vedžiau todėl, 
kad pats pinigų neturėjau.

< Anufras buvo toks nesusi
pratėlis. kad už jam padarytą 
gerą niekad nepasakydavo dė
kui. Žmona jam įkalė į galvą, 
kad turi pasakyti “dėkui’’. Jis 
taip ir padarė. Kai kaimynas 
ant kopėčių pasilipęs taisė virš 
langų brezentą, iš rankos išsly- 
dęs plaktukas sudavė Anufrui 
per galvą. Tada jis, atsiminęs 
ką žmona sakė, pasakė “dėkui’’.

G Mašinų vairuotojams užde
dami įvairiausi varžtai: nevar
toti alkoholio, važiuoti atsargiai 
ir 1.1. Dabar susirūpinta dėl rū
kymo. kad vairuotojai berūky
dami taip pat įsivelia į eismo ne
laimes. O štai kaip: cigaretė iš
krenta iš rankų, pelenai apibe
ria drabužius, kartais pradegi
na. Vairuotojas bando su cigare
te susitvarkyti, nukreipia akis 
nuo kelio ir.. . susiduria su kita 
mašina arba atsitrenkia į medį 
ar stulpą.

Lengvabūdžiai
Uniformos šviečia gražios: 
Laipsniai, kryžiai ir medaliai. 
Tik sieloj kartus miražas 
Esantiems tremties nedalioj.

Veržias priekin kolaborantai — 
Statytojai naujų tiltų;
Filmų, koncertų rengėjai 
Vis ant “Rodinos” pamatų.

Kelia tostus ten “Rodinoj”
Po Petronio kailinukais;
Sugrįžę pasivadina
Nekaltaisiais avinukais.

Užsidėjęs uniformą
Vėl “vaduot” jis panorėjo 
Ir įkopęs į platformą 
Porą valandų kalbėjo...

Grafas Kirmydžolė
Ordinų meisteris

AUST., 
,ZOO Į

Pasikalbėjimas
Maikio ^2 
su Tėvulį

€

— Sveikas, tėve. Atrodai pik- 
. tas...

— Kaip nebūti piktas, kad gal 
jau ateina svieto pabaiga. Ir 
Šventas Raštas sako, kad kai 
Dievas pritrūks kantrybės, tai 
taip ir bus.

— Ne Dievas, bet patys žmo
nės padarys pasauliui galą, tė
ve. Matai, visokiausių atomo, 

’ vandenilio ir neutrono bombų 
tiek prigaminta, kad užtektų vi
sam pasauliui sunaikinti.

— Aš, Maiki, turiu galvoje ką 
kitą. Šventas Raštas moko žmo
nes gerų dalykų, teisingo, pado- 

’ raus gyvenimo, o žiūrėk, Kali
fornijoje kas darosi. Nuogi, 

, plaukais apžėlę vyrai seksualai 
viešai gatvėmis maršuoja, bet 
niekas jų neareštuoja, net nesu- 
draudžia. Seniau tokių kvailys
čių niekas Inėdrįso daryti. Airi
joje patys airiai vieni kitus 
skerdžia, ar tai Dievas gali pa- ' 

j kęsti, matydamas tokias baisy- j 
Įbes? Sovietų Sąjungoje baisus) 
į žmogaus paniekinimas: areštai, * 
f kankinimai, trėmimas į Azijos! 
Į taigas, cenzūra, nekaltų žmonių) 
!* sąžinės varžymai, religijos per-!

sekiojimai. Kas matė, kad tikin- • 
f čiuosius žmones komunistai pra- i 
I vardžiuotų juodžiais! Ar jau jie 

■aip nušvito, kad per tūkstan
čius metų “nematė” šviesos?. 
Man, Maiki, atrodo, kad jau ar
tėjame prie apokalipsinės katas-. Išeivijos smetonėlė -—

Mūs’ nauja bajorija 
Naują uniją sutvėrė 

vo teoriją išeina, kad pasaulis gobšia paliokija. 
padalintas tarp Dievo ir Šėtono Mūs> naųji chameleonai 
— komunizmo ir demokratijos. plakas prie žiaurių lenkų 
Kitaip sakant, mes stovime! 
klausimo ženkle.

— Ateities niekas nežino, Mai-

Day, Maiki?
— Taip, tėve. Lik sveikas.

MŪSŲ PACIFISTAI

trofos.
— Gerai kalbi, tėve. Pagal ta-

Greit klastingi polski monai 
Paglemš po savo skvernu.

ki. Bet visi žino, kad užgrobtos A-1- ne la’Kas veržt muterką 
tautos verkia. Tačiau istorija j Kad nekaišiotų noselę; 
rodo, kad mperijos griūva, ne- i Rūpintųs sava futerka , 
būtinai reikalingas atominis ka- • ne lenkiška mieškane .
ras. Maskvos imperija jau dabar į Liublijinė mus surišo 
pasmerkta mirčiai, tiktai mes, Nenutraukiamais ryšiais, 
gal nesulauksime laidotuvių. Į suva]kų akis atkišo — 
Sveikas protas neleidžia many- i Netikėtųjų pažadais.
Ii, kad toks komunizmas, koks j 
dabar yra, žiaurus ir baisus, ii Į Filadelfijoj bis, bravo 
gai neišsilaikys. Kremlius, apsi- Į Šaukė, net klausyt graudu, 
tveręs geležinėmis t--------- -
daro ką nori. Rusiją valdo ne 
šviesūs protai, bet žiauriausi į Unija Chicagiškoji — 
diktatoriai, šviesius žmones kiša! Nauji praciaį baudžiavos- 
į kalei imus. psichiatrines ligoni- i Grett dvasiški ja polskoji 
nes. Skuodį. Sacharovą ir daug Į Savais trimitais užgros, 
kitų — nieko neišleidžia į lais
vąjį pasauli. ‘ i
- Gerą išvadą darai, Maiki. f**1, “nūstrfcs”, arba “damen’ 

Aš pats buvau ptotesto demon- j suktieji pacifistai 
stracijose Chicagos Federal Pla-Į Sukalbės: ‘‘Sventegu Amen, 
ta. kur minios reikalavo paleis
ti prof. Benediktą Scott — 
Skuodį. Valdžios-atstovai — sen. 
Charles Percy, kongr. Cardis? 
Collins. State Sen. Frank D. Sa
vickas ir kiti pasakė kalbas. Visi

tvoromis, i ?ašal liublavą 
Grįžtam lenkui po padu.

Mūs- nauji federal istai:
- - -

Vytautas Klausutis

Skola

— Brolau, praeitą naktį sap
navau, kad nuo tavęs pasiskoli-

reikalavo Skuodžio paleidimo I !1VS dvidešimt doleriu. Atsibudau
nsas prakaite. Hes Atrodė, -jog 
tiekiui negarsiu grąžinti, t

— Būk ramtis, aš tau šią sko- 
'ą dovanojo.

Bęt ar Sovietai -klausys, tai ki
tas dalykas.

Kitą dieną Bridgeporte, kur 
Skuodis gyveno, vyko demon 
stradjas. Dalyvavo: Kongrese 
atstovas Henry Hyde. Valstybės 
gynėjas Richard M. Daley, Aid. mėsą valgo.

• Vienas šcfną užmušė, kitas

i

Žilė galvon — velnias vuodegon
Sakoma yra, žmogus savo gyvenime padaro tris kvai

lystes: kai gimsta, apsiveda ir miršta. Pirmoji ir pasta
roji pateisinamos, nes žmogus jas padaro neturėdamas 
sąmonės, bet vidurinė jokiu būdu neatleistina, nes čia 
jis daro be sąmonės. Draugų prigimdytas sykį padariau 
ir aš tokią nesąmonę. Kitą sykį tai jau, tygmerga po 
penkto vaiko, būsiu gudresnis. Aš vedžiau. Vedžiau ne 
iš kokios ten meilės, tik taip sau padariau kvailystę ir 
tiek. Kad mano žmona būtų buvusi iš gražiųjų — nepa
sakysiu. Ji buvo su feleriu. Žmonės vadindavo ją kupra
nugariu. Tai šmeižtas — mano žmona nebuvo kuprota, 
tik taip sau apvalia nugarėle. Šiaip kitų ypatybių nepa
stebėjau, nors ji. kasdien skleisdavo naujus moteriškės 
ypatybių puslapius. Sakoma yra — amžį gyvenk, amžį 
mokinkis ir vis tik durniu numirsi. O jau ką besakyt apie 
motelį, dėl kurios net patarlė sako, kad greičiau jūrių 
gelmę išmatuosi, neg moters būdą. Aš per dvidešimtį 
tris moterystės metus, pastebėjau tik tiek, kad mano žmo
na miegodama turėjo blogą įprotį knarkti. Užmigusi bū
davo baubia, net langai barška! Aš tada keldavau, eida
vau oran, ir įsiklausęs savo žmonos švilpimo muzikai, 
gėrėdavaus mėnesiena ir gamta.

Tai buvo laimingiausios mano dienos: mėnulis lapus 
sidabrina, kaime šunes loja, skalija, kažkas atsargiai ka
maros duris varsto, viduj žmona miega, o aš laisvas sva
joju apie dangų, žvaigždes ir savo laimės draugę. Taip 
praslinko 23 laimės metai.

Tik čia kažkas. pasidarė — žmona pasiuto. Sako,
Roman Pucinski, Aid. Frank 
Brady ir Senatorius Frank D. t 
Savickas. Visi- pareiškė, kad į žmogus pasiunta beželiant ir betilsiant. Todėl, pastebė- 
prof. Benediktas-Skuodis .tunį jgS kintant žmonos ūpą, kantriai laukiau, kol ji visai 
būti paleistas iš Sovietų Sąjun-j pra^įjs . i
gos, kaip Amerikos pilietis. 1 * . , ., , -

Sovietai žodžio neklauso, tary- j ~ Praels bzlkas> “ manydavau.
tum mulas, kol jam botagu ne-j Kur tau! Vienu kartu mano Uršulė užsimanė skir-
uždroži. Jie taip pučiasi, kaip j tis. Skirtis ir tiek.
verlė prieš jautį. Laisvasis pa-j
saulis anekdotus pasakoja apie, SV0(jba pirštu prikišama, pragyvensiva tain pat. 
komunistų pagyras ir jų “mei- — - - - - - - ....... fr
lę” darbininkams. Sovietai “va
duoja” darbininkus iš kapitalis-i 
tinio gerbūvio ir padaro savo Į 
vergais. ■

— Ką čia beblūdiji, — sakau: — jau šit sidabrinė

— Ką niekus šneki, dar tik. dvidešimts treti metai, 
atsikirto Uršulė ir vėl savo giedą? ;;
— Aš nebemyliu tavęs, nebegaliu mylėtu.
— Nebegali, nebegali, "suk tave deyyši^—Wriau:-— 

— Gal pasimatysime po Labor1 ga beištaisysi po tiek laiko... ?
— Pamatysi! — sako Uršulė.
Skirtis tai skirtis — maža bėda. Ir prasidėjo proce- 

I dura. Išsibaladojova po klebonijas, konsistorijas, notari- 
jas — niekas neduoda išrišimo, kokia ne diena!

— Tai jau taip ir priseis amželį baigti... — beviltin-. 
gai pastebėjo Uršulė. ■

— Matyt, priseis, — patetingai atsakiau.
— Aš nenoriu, girdi, aš nenoriu! — sušuko mana 

prietelka: — Aš noriu gyventi, gy-ven-ti... — svajojan
čiai padeklamavo jinai.

— Visai boba iš galvos išsikraustė, — tariau ir įbė- 
riau nakvišų į krosnį: — Bene budelis- ir apsėdo, — 
pamaniau.

— Ką čia dar čerėji? Ar apduoti nori?! — paste- 
* bėjo boba: — Dabar.matau, kokiomis piktybėmis išlaikei 
j mane prisirišęs... O, aš tau parodysiu, kad aš dar galiu!
— ir išbėgo į ganyklas.

Atsiduksėjau, suvariau gyvulius į tvartus ir nuėjau 
nakvynės. Tai buvo vienitelė per 23 metus naktis, kurią 
aš pramiegojau, lyg iš ąžuolo iškritęs. Ramu, tuščia, lyg 
kūdikio sieloj po rytmetinės maldos...

Rytmetį valgau košę ir manau — kur jinai vargšė 
bepusryčiauja... Priežodis sako: vilką minėk — vilkas 
kieme. Atsivėrė durys — ugi Uršė begrįžtanti rožių 
puokšte nešina. Priėjo, padėjo jas greta manęs ir nusi
šypsojo. Nusišypsojau ir aš.

Ji pradėjo juoktis: che, che...
Mane ir paėmė piktjuokis: che, che!
Uršulė paplūdo krekenomis: chi, chi, chi!
Aš nebesusivaldydamas paleidau: — cha, cha, cha
ir juokėvos abudu, lyg maži vaikai.
— Matai, Jonei, aš grįžau! — tarė ji pagaliau.
— Taigi, matau, — atsakiau. ,
— O tu nesidžiaugi. ’
— Nagi juokiuosi, ar begalima kitaip?
— Man taip linksma, kad tu pagaliau juokier! — 

apsidžiaugė Uršytė: — Įsivaizdink tik sau: žiūriu, ru
dens rožės. Tai ir sumaniau tau parnešti.

— Man parnešti?! — šūkterėjau, jausdamas, jog tik
rai jaunėju.

— Vargšas mano, — glostydama mano žilę, trrė Ur
šulė: — Kiaurą naktį vienas, ar nebijojai?

Aš pasislinkau vis dar didžiuodamasis.
— O tu ar nebijojai? tariau.
Nebekalbėk, visa ko buvo, 

mane. Aš senu papratimu ją.
— Tai prašau prie košės, — tariau pagaliau. Ji 

nesiprasydino.
Ir abudu iyalgėva košę, kaip’prieš 23 metus vestu

vių pyragą.

l

ir plekšt pabučiavo

Aklasmatė
Magaryčios m.
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KANADOS NAUJIENOS
KANADOJE KYLANTI DAINOS MENO ŽVAIGŽDĖ 

ANITA PAKALNIŠKYTĖ

’ Kylanti dainos meno žvaigždė 
Kanadoje — tai solistė ANITA 
PAKALNIŠKYTĖ, iš Hamilton 
miesto*. Apie šią garsėjančią me
no žvaigždę Kanadoje buvo ra- 
šbma jau anksčiau šiame laik
raštyje.

- Anita iŠ prigimties turi palin
kimą dainai ir muzikos menui. 
Ridama 7 metų amžiaus, pra
dėjo prašyti tėvelius, kad nu
vestų į muzikos ir dainų mo
kyklą. Anitai prašant, tėvai nu
vedė į Hamiltono Karališkąją 
konservatoriją patikrinimui. Iš 
egzaminavus, tėvams buvo* pra
nešta, kad Anita turinti labai ge
rą klausą ir balsą. Anita per 
pirmus konservatorijos lanky
mo metus padarė stebėtiną pa
žangą ir buvo iškviesta solo gie
doti kanadiečių bažnyčioje. Be 
to, tais pačiais metais Anita, 
nors ir. mažiau pamokų už kitus 
to's ’klasės mokinius lankiusi, 
dalyvavo tos klasės varžybose ii 
laimėjo pirmą vietą ir pirmąjį 
(būdama 8 metų) aukso medalį. 
Taip1 Anitos Pakalniškytės, kaip 
solistės karjera prasidėjo, jai 
esant tik 8 metų amžiaus.

Anita, laimėjusi aukso medalį 
dar: labiau kreipė dėmesį į daines 
meną ir nuo 8 metų pradeda 
dalyvauti dainavimo* varžybose 
r^e tjk. Ha miltone, bet ir kituose 
miestuose. Per'15 varžybų me- 
tį ji yra laimėjusrh’irš 400 me 
dualių, kurių dauguma auksi- 
r£įai, daug trofėjų ir ; piniginių 
stipendijų.
|šiais Įlietais1 solistė Anita Pa

kalniškytė dalyvavo Ontario pro
vincijos dainavimo varžybose, 
kurios įvyko š.m. birželio mėn. 
pradžioje Londone mieste,, uni
versiteto patalpose ir tęsėsi tris 
čfįeriąš, ;?Vįaržybose dalyvavd 24 
geriausi j(star) dainininkai ir 
^.ininiukėg. / Po < varžybų, visų 
(^ininirikų nervai buvo įtempti, 
telaukiant teisėjų sprendimo dėl 
j^rmos vietos. Ir štai ateina ži- 
lia, kad Anita Pakalniškis, iš 
Hamiltono, laimėje pirmą vietą 
Publika sustojo ir mūsų lietu
vaitei audringai plojo.

* į Ontario: Music Festivals Asso
ciation lūė. įteikė solistei Anitai 
Pakalniškytei broniznę lentą su 
šiuo įrašu:

“1981..
Y The National Competitive 

įh -. . Festival of Music 
'V - Y '//.'.' o*f 7 .. 
^ Ontario Provincial Finais 
A ’ sponsored by 
y Ontario Musical Festivals 

Y* Association Inc. .
SL’Association Des Festivals

De.Musique De L’Ontario 
This is to certify that 

Anita* Pakalniskis 
was awarded first place 

in Solo Voice Category.”

Be to, Canadian Imperial 
Bank of Commerce Londono 
skyrius įteikė piniginę stipendi
ją studijoms tęsti.

Tokios muziko's ir dainos var
žybos rengiamos jau virš 30 me- 
Lų, bet dar nei karto nebuvo tą 
provincinį vardą gavęs nei vie
nas dainininkas ar dainininkė 
š Hamilton. Hamiltono miestui 
>iais metais atiteko ši privilegi
ja — leimėti pirmą vietą Onta
rio* provincijos dainavimo varžy- 
joose ir tą garbę iškovojo kaip 
,:ik lietuvaitė — solistė Anita
■ Pakalniškytė.

Po šio solistės Anitos Pakal
niškytės laimėjimo, Hamiltone I
The Spectator, Hamilton Moun-1Inokslui ^sti iš valdžios išreika’ 
bain News, patalpindami ir nuo-Įiavo ^’°°° stipendiją L i 
kaukas, ypač pastarasis, plačiai 1 Anita Pai^skė: . Farmacija 
Yprašė solistės Anitos Pakalniš-i-<ra maistas kūnui’ inuzika ir 

r

- y-—1

knita Pakalniškytė

KODĖL BITĖ ŠOKA SUKTINĮ?

' ta 1
E. ; C1

<■*
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hienės pirmus žingsnius dainos 
jr muzikos mene ir kaip po sun
kaus darbo' tapo laimėtoja On
tario provincijos dainavimo var
žybose, pelnydama pirmą pre- 
niją ir praskindama sau kelią 
lalyvauti visos Kanados daina- Į( 
rimo varžybose, kurios įvyks 
š.m. rugsėjo pradžioje Edmon
ton mieste. Be abejo, kada ši ko- 
•espondencija pasieks Naujienų 
skaitytojus, varžybos bus jau 
praėjusios.

daina — sielai ir tėvynei išgar
sinti, nes aš visur dainuoju kaip 
lietuvaitė.

Anita, po metų studijų Clini
cal Pharmacy, kur mokslui tęsti 
gavo iš valdžios $6,000 stipen- 
diją, sėkmingai su geriausiais 
pažymiais baigė tą kursą,•. para
šė savo diplominį darbą ir gavo 
B'. Sc. C. Pharmący -diplomą^

Apie solistę Anitą Pakalnišky i stu(luas- Anita Pa 
:e rašė ir kitu miestu laikraš-i *r ®a^ muzike, 
hai. čia paduosiu tik trumpą iš J baigė Toronto unn 

‘ rauką iš The London Free Į konservj
Press: “Soprano Anita Pakalnis-1 su F^st
iis: brought shouts of “Bravo” Į *r A.R.C.T. 
;or her rendition of Romanza di 
Andriaus .by Cilea. Her fluid’, 
powerful voice filled the recital 
hall” (Sopranas Anitą Pakalniš
kis z užsipelnė garsių ovacijų 
“Bravo” už. tokį j os išpildymą 
Romanza di Andriana (kūr. Ci
ba), Jos sklandus ir galingas 
halsas pripildė visą rečitalio 
salę). . . .: ~ • j

Sblsitės Anitos- Pakalniškytės, 
pagrindinė mokslo šaką nėra; 
dainavimas bei muzika. Pagal 
Anitą, ji balso gali netekti, to-, 
dėl ji siekė mokslo, kartu lan
kydama dainavimo bei muzikos 
kursus, šiandien Anita jau ge
riausiais pažymiais yra baigusi 
universitetą ir įsigijusi farmaci
jos diplomą.

Universiteto dėstytojai atkrei
pė dėmesį į didelius Anitos ga
bumus ir ją pasiuntė dar metus 
studijuoti Clinical Pharmacy, o

“Bitute pilkoji,, iš kur medų 
nešioji?”.

Žinome, kad bitė medų į avi
lį atneša iš'“žalivi’ų rutytėlių, iš 
gvazdikų, rądastėlių”, bet ne iš 
raudonųjų dobilu, nes bitės 
straublys (liežuvėlis) negali žie
do nektaro pasiekti- Eet kaip 
bitės avilyje iš žvalgų sužino, 
kur galima gardaus medaus 
rasti?,-' ,

Senovėje buvo visaip spėjama.
• Apie 1920 m. mokslininkai įren

gė bandymus, bandydami įrody
ti, kad avilio bitės suseka žie
dus pagal sugrįžusio žvalgo at- bitės šį 
sineštą gėlių kvapą. Bet kaip 
bitės gėles sukanda, kai smar
kus vėjas ir kvapą nupučia vi
sai kitur? Mokslininkas von 
Frisch pastebėjo, kad kuo to
liau maistas, tuo lėčiau bitė suk
tinį šoka. Jis ir kiti mokslinin
kai šiandien tyrinėja, kaip bi
tės savo draugėms nurodo mais
to nuotolį ir kryptį šokiais, ku
rie užrašomi į televizijos juos
teles (video). •

Pasirodo, kad sugrįžęs žvalgas

jos tik apie valgį galvoja)- 
Dar kita teorija yra, kad bitės 
medų suranda pagal žemės trau
ką atba pagal magneto dėsnius. 
Kai išskrenda spiečius (nauja bi- 
tčių šeima su senąja motinėle, 
kai pavasarį išperi naują moti
nėlę), naujų namų koriai sude
dami lygiai ta pačia magnetine 
kryptimi, kaip senajame avilyje 
(dauguma avilių korių stovi pie
tų-šiaurės .-kryptimijį.
daug mirusių bičių, mokslininkai 
jose suraco 
gabalėlių,

lame), nes bitės tarp krūtinės 
ir pilvelio turi ypatingai susuktą 
kraujo gyslą, kurioje šilima su
laikoma. Ir tarp liežuvėlio 
(straublio) ir pirmųjų dviejų 
kojų lajko iš žiedo paimtą nek
taro lašelį. Šis lašelis pamažu 
garuoja, atšaldydamas bitę ir 
sutirštindamas būsimą medų.

Bitė prie užpakalinių kojų tu
ri tokį krepšiuką — gurbelį, kur 
sudeda žiedų dulkeles. Ten pat 
yra pepetėlią, kuris nubraukia 

yos per- 
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žiemai 

j^iyįmči u kiau-
b

yčitjj mjįg^etitp

žiedadulkes. C m< 
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r V^SKĄ NORI ŽINOTI

skrenda Iab^^?Wm-li!Wtas ne tlk 
&<ikv ri* v mo^>n^W?iWįhj^finahsiniuo- 

’ se rėikalū^ėJiKarlą sugrįžęs na- 
.. , . mofe^fl^^s^irih:

maždaug 2 w pe^sfekundę. Ką
- -daro bitės

Kai naujas spiečius išskrenda 
iš avilio iį užsikabina ant\ šakos, 
bitėms reikią^sųęą^yfigt^^ku- 
rią galėtų žiemą apšildyti — iš
laikyti tinkamą temperatūrą. To
kia vieta^gali būtiįmedyjė^drėvė 
arba; avilys,.'jei budrus bitinin
kas spėja bites ;sy^emti.' Jeigu 
pavasario diena šilta, bitės spie
čiuje kabo kaip užuolaidos, kad 
■tarpuose judėtų oras.’ ar visas 
bites • vėsintų. Jeigu ■ šalta, - bitės 
susispaudžia arčiau viena: kitos. 
Iš laukų kaboj sargai, kurie šal
tame ore negaliu .skristi, bet ga
li savo pilvelį su . geluonių at
kišti ir gintis. Jeigu tikrai pavo
jus, išlenda šiltos bitės iš spie
čiaus vidaus ir puola priešą, nes 
bitės raumėnys ;turi ' būti 28 
laipsnių . (C) šilimos judėti. 
Spiečiaus ar avilio vidus nuolat 
Išlaiko tą pačią šilimą, tarp 35 
ir 36 laipsnių C. .

Dabar mokslininkai tiria, kaip 
bitės gali skristi, kai Jauke la
bai karšta,, pavyzdžiui, 46 laips- 
.niai C. Jų kūnas neperkaista 
i (kai mes bėgame, taip pat sųšy-

■ -^'^ši^įjžd&bk^sau, laimėjau 
50,O0(f :18f ėrijbj.
į/žįs.- Tai? labai--geraipareiš
kia žmc*naA — beC-noreŽiau ži
noti, iš'lidr’: gavai .^pinigų nusi

pirkti bilietliij?'

mų moksle, -dainos ir muzikos 
mene, Anita Pakalniškytė yra 
atlikusi dainos koncertus Kana- i stačiame (vertikaliai> koryje So
doje'ir JAV didesnėse lietuvių- ka . taip, kad jos' šokio, kryptis 
kolonijose. Eidama 1-5 .metų, • nuo stačios krypties skiriasi tiek 
gimnazijoje 1973 m. sukūrė vai-l pat' laipsnių, .kiek, lauke saulė 

(horizontaliai) nuo žiedų kryp
ties. Bitės judesiais bei garsais 
susikalba tamsiame avily. -Bitės 
nužiūri polarizuotą saulės (ar
ba šviesio'š vietos' apsiniaukusią 
dieną) spindulių vietą savo 
dviem daugiafacetinėm (sudė- 

. tįngomis) akimis ir trimis pa
prastomis aklėmis.
‘-•jįJČol bitė sugrįžta iš maitinimo. 
^-žįifetos į avilį ir nueina į šo- 
i'kib vietą, saulė juda apie 15 
įlaipsnių per valandą, o vidudie
nį'het 40 laipsnių per valandą 

jgreičruę’.Todėl bitės šokis papras- 
■;tai atsilieką tiek laipsnių, kiek 
saulė per..,40 min. pajuda per 

’dahgaus skliautą. Bitė šoka pre- 
dangąus skliautą. Bitė šoka prie
šinga" kryptimi-negu saulė ke
liauja,' faifjįnįį 'ji šoka prieš lai- 
krodžią■ kryptį. Bičių šokių kal
bą mokslininkai suvedė į šešias 
taisykles, kurias bitės visai į mo
kyklą nėjusios moka.

Kaip jie tą viską ištiria? Kar
lais vardu (raidėmis ir skaičiais)

dinimą Once Updn a Time, o se
kančiais, 1974 m., kitą — There 
Is An Angel for Everyone. Auto
rė savo kūrinius >pati režiząvo-ir 
jie buvo" sėkmingai suvaidinti; 
Tokiu būdu Anita Pakalniškytė 
tapo labai populiari Hamiltone.

Solistės Anitoą Pakalniškytės . 
Dabar šia prof esi T pęno ■

ž^^;iššįkbvcritį^iri A

U

: .šalčiausia TiAŠlŪnlr 
LYJE VIETA

Vid ur inė j e Siberi j bj ė, \ hiiėšt^t. 
ilyje Verdhojanšk, 1885’ in., sau
sio 15 d. bu ve. šalčiausią viso pa
saulio vieta: termometras buvo 
nusileidęs iki 90 laipsnių žemiau 
nulio. Toje apylinkėje žemė už
šąla apie' 100 pėdų gilumo; pa
čiame vasaros viduryje žemė ne
visai teatsileidžia.

iViors?

bar jinai turi teiisę pąsifašyį 
B. Sc. C. Pharm., Ą;R.C.T; "

Anita Pakalniškytė;, būdaųia 
didelių gabumų mp^šlefir iš pri
gimties turėdama ■ ypatingų ga
bumu dainai ir muzikos menui, 
sėkmingai žygiavo visur pirmo
se gretose. Anita nuo pat ma
žens dalyvavo ir lietuviškoje 
veikloje: priklausė skautams, 
tautinių šokių ansambliui “Gy- 
vataras”, SLA 72-ajai kuopai ir 
visur aktyviai reiškėsi. Su “Gy~ 
vataro” tautinių šokių ansamb< 
lįu 1973 metais pasirodė Kolum
bijoje, kur ne tik šoko, bet ir 
atliko dainos koncertą. 1976 m. 
su “Gyvataru” dalyvavo Austra
lijoje, ir ten lietuvių bei. austra
lų publikai davė dainos kon
certus. *

Nežiūrint didelių įsipareigoji-

^adiįttĮ- reikėjo" įdėti daug, rVz- 
$e- n^ė^ailo-tinkamiii p^sirupš 
šfinu£*fceš. reikq^yaižįiris;?su 
tokiais dainininkais ir muzikais, 
kųrįė' tik ?tas 'meno šąkąs> stu- 
dijuoja. - < ,.1 ■ ■>.

p. Solistė .<.;Ahi^P, Pakalniškytė 
’ dar Labiau pagarsėj o, kadai šiais 
mėtaiš'v iš '24 žymiausių Ontario 
provincijos dainininkų-daininin- 
kių (Staęs),-. visus nugalėjo ir 
tapo Ontario-provincijos dainos 
meno žvaigžde. .

TAISOMA PAKLAIDA;

Š. m. rugpiūčio* mėn. 26 die- 
. nos. Naujienose,. spausdinant ži
nutę “Skenduolė Rūta ‘ Bližaitė 
Radavičiėnė”, buvo pažymėta: 
“Vaičaitis prisėdo prie van
dens.'?.”, o turėjo būti Antanas 
Vaičiulis. > . , , «

>Yra džiaugsmas ’tėvams, už-’|Yais var*du (raidėmis ir skaičiais) 
auginus tokią gąbią 'dukrą.y Pažym’ net ^5,000 avilio bičių. 
Ųžiaugsmas SLA 72-aj ąi kuo
pai, hės jinai yra tefe'kuopos ak-j 
tyvi narė. Džiaugsmas ir visiems 
lietuviams,; ries jinai. ytšur? dai
nuoja kaip lietuvaitė ir dėl jos 
ilgos pavardės daugiausia vadi
nama Singing Lithuanian Girl. 

.. Apie, šios _• lietuvaitės talentą 
ir atliktus darbus neįmanoma 
aprašyti vieenu straipsniu laik
raštyje. Norint viską sužymėti,

Taip pat įdeda netikrą saulę 
-į- stiprią šviesą, keisdami jos 
kryptį ir sekdami pakeitimus bi
čių šokyje. (Bites galima .pažy- 
mėti, kai jos maitinasi, nes tada

£5W© <sQFT D3-JK

• <?
h

susidarytų net ir. knyga.
Linkiu solistei Anitai Pakal

niškytei sėkmės savo pamėgta
me mene ir ateityje.

„ . J. Šarapnickas<■
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MARU A NOREIKIENž

2608 West 69th St, Chicago, IIL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

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

____ J • FANNIE MAT SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D, SUHLKAN, RcgUtruotaj vslstlnmkaa

TeL 476-2206
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50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEIT 
ATEINA LIETUVA,

IPS

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
- < LITERATCRA, lietuvių litera tūtos,; meno; -ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio. V. Kašubos, A. 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 pusk, kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS G Y VeNIMAS, 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

• LIETu VISK ASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą; Labai 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina W.

• K4 LAUMES LEME. rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

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

• SATYRINES NOVEI.ES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 p*L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82

Knygos gaunamo* Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
(E BO6O8. Užsakant pa itu, pridėti doJerj porai utimo (Maldoms,
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JURGIS JALINSKAS

SPAUDOS PABIROS
ČIGONO IR “VAIDILOS AINIO 11” GUDRAVOJIMAI

Dar ir prieš Antrąjį pasaulinį 
karą Lietuvoje gyveno nedide
lis skaičius (apie 1.500) čigonų. 
Tai savotiška klajoklių giminė 
arba tautybė. Vasaros metu jie 
gyvendavo pamiškėse arba pa
krūmėse pasistatytose palapinė
se. Tokios jų gyvenvietės būda
vo vadinamos taborais. Žiemos 
šalčiams artėjant, čigonai prisi
glausdavo pas geraširdžius kai-

mo gyventojus ir pas juos su
laukdavo žiemos pabaigos, o pa
vasariui išaušus, čigonėliai vėl 
išsikeldavo gyventi į gamtos 
prieglobstį savo taboruose.

Apie šią klajoklišką gentį Lie
tuvių Enciklopedijos IV-tame to
me 133-188 psl. yra atspausdin
tas ilgas straipsnis, kurio vieno
je vietoje šitaip pasakyta:

. Paskutiniu metu Lietuvos

riausias Draugo tvarkytojas, pirmą dieną skelbimui pasi
rodžius, labai nejaukiai jautėsi. Jis pasakojo, kad tai 
esąs KGB agentų darbas. Jie Įsibrovė Į vidų. O kai pa
klausė, ar jis jau pašalino Įsibrovusius Maskvos agentus, 
tai galvą pirmyn pastūmė, rankas išskėtė ir nieko ne
atsakė. : ”

Vienas. tėvelis, visą laiką glaudžiai bendradarbiau
jąs su frontininkais, leido gandus, kad P.S. esąs pats 
Pranas Garšva, kun. Rimšelio paskirtas Įtakingiausiu 
moderatoriumi. Toks gandas yra naudingas P.G. Kada 
jis nori, tai pasirašo P.G., o kai kalba kita tema, tai pasi
rašo P.S. Bet kas turėjo progos kurį laiką pasekti P.G. 
Įžanginius, kas yra susipažinęs su jo mokykla, tai žino, 
kad P.G. nepajėgs parašyti informacijos apie komunistų 
propagandą. Ne Garšvos plunksnai, ir ne P.G. galvai.

Tokio Įžanginio neparašys ir kun. Rimšelis. Kaip 
lenkai neleido jam tapti generolu bent vienam terminui, 
taip žinių stoka jam neleidžia rimtesnio straipsnio pa
nagrinėti.

Visą lietuvišką spaudą mėgstąs skaityti žemyn žings
niuojąs mūsų tautietis, vakar telefonavo, tvirtindamas, 
kad Garšva jau. atsiprašė.

—Ko atsiprašė? ' . ■, ‘ .
— Na,: visų, atsiprašė. P.S. pasakė, kad garsinimas 

pateko per klaidą. ' ;; :
— Tai kaip jis atsiprašė?
— Jis pasakė, kad redaktoriai jau buvo išėję, o gar

sinimą paskelbė Amerikoje gimusi moteris, apie politiką 
nieko nenusimananti.

Reiškia, kalta nieko neišmananti šeimininkė. Ją ga
lima ir pašalinti. Niekas nieko nepasaką Dėl šeiminin
kės neverta ko nors atsiprašinėti. Jie nieko neatsiprašė 
iki šio meto, jie nieko neatsiprašinės ir ateityje. Neatsi
prašytas nei vysk. Brizgys, neatsiprašyti saleziečiai, kun. 
Suginto pažįstami ir Įžeistieji “teisybe” apie vysk. Brizgi, 
kun. Kubilių, kun. UrbelĮ,.ir kitus. Draugas nurodė kelią, 
kuriuo žmonės, kaip rugiai, plaukia, perka knygą ir pa
tiria “teisybę” apie tokius dalykus, apie kuriuos ir ne
svajojo.

Nejaugi Draugo leidėjai mano, kad P.S. rašinio apie 
komunistų propagandą užteks? Amerikos lietuviams 
reikia Draugo vadovybės paaiškinimo, kodėl tokie da
lykai dedasi katalikų marijonams patikėtoje spaudoje.

Kodėl Draugo redaktoriai laukė ištisą savaitę? Ko
dėl parašė Įdomų straipsnį apie visiems lietuviams žino
mą komunistų propagandą, bet nepasakė nieko, kas da
rosi Drauge? Visi žinome, kad prie šimučio tokių da
lykų nebuvo. Kodėl jie šiandien iškyla? Pasitikėjimui 

I atgauti reikalingas Įtikinantis, nuoširdus paaiškinimas.

Kodėl taip ilgai laukė?
Praeitos savaitės pradžioje Draugas Įdėjo, kaip jis 

pats skelbia, “okupanto išleistų šlykščių šmeižtų” garsi
nimą, o šios savaitės pradžioje tiktai priminė, kad re
daktoriai jau buvo išėję, kai garsinimas buvo atneštas, 
o kai sugrįžo Į redakciją, tai tos šlykščios okupanto pro
pagandos nepastebėjo.

Draugo redaktoriai skaitė Draugą pirmadienį, kai 
buvo ruošiama antradienio laida, bet jie nematė, kad 
pas juos atsirado agentas, kuris pakišo toki “biaurų” 
garsinimą. Redaktoriai skaitė dienrašti antradienį ir to 
garsinimo nematė.

Antradienį visa Chicaga kalbėjo apie Draugo re
daktorių padarytą didžiausią savo žmonių išpurvinimą, 
bet redaktoriai drebiamo purvo nematė, jis jiems ne- 
dvekė. Kodėl ant rytojaus to mėšlo nenušlavė, jei jis buvo 
toks šlykštus, okupanto agentų užneštas ir visa eilė Įta
kingiausių katalikų ir kitų veikėjų ištepta. 0 gal ten 
buvo teisybė pasakyta? Gal katalikų spaudą pagrobu
sieji tiek buvo smarvės paveikti, kad nebežinojo, kas da
ryti ir purvą nušluostyti?

Bet jei turėsim galvoje, kad Draugo priešakyje sėdi 
fanatiškiausieji frontininkai, kurie, nepajėgę užvaldyti 
nepriklausomos Lietuvos, atvyko Amerikos lietuvių val
dyti; jeigu turėsime galvoje, kad frontininkai nori, kad 
kunigai nesikištų Į visuomeninį darbą, bet klausytų fron
tininkų, tai vargas tam dvasiškiui, kuris ryžtasi būti 
naudingas lietuviams parapijiečiams; vargas tam klebo
nui, kuris žiūri ne Į frontininkų, bet į parapijos reikalus, 
tai tokio ir Į pasitarimą nepakviečia. Frontininkai nie
kins kunigus, kurie jų neklauso, bėgs iš parapijų, jeigu 
nesiryžta jų Įsakymų vykdyti; frontininkai paleis gan
dus prieš vyskupą ir tuos kunigus, kurie patys naudoja 
paties Dievo jiems duotas galvas; jie leis savo spaudoje 
šmeižti nepaklusniuosius, nesvarbu, ar bus rašoma tiesa, 
ar rūkais nudažyta.

Kai turi galvoj frontininkų vartojamą bolševikinę 
taktiką, tai tada aiškėja, kodėl visą savaitę laukė, kol 
įdėjo informaciją apie komunistinę propagandą.

Kunigo drabužių nemėgstąs nešioti kunigėlis, vy- Tyla klausimo teigiamai neišspręs.

čigonai beveik visi vertėsi ark
lių prekyba ar mainikavimu, o 
taip pat jų gydymu. Čigonams 
uždirbti padeda čigonės, burda- 
mos iš rankos ar iš kortų, šok
damos, elgetaudamos. Vagiliavi
mas būtų galima laikyti net či
gonų verslu, nes šioje srityje 
jie tikri specialistai. Tuo jie ne- 
sigėdina: laiko sau leistina jau 
nuo senų laikų, nes “kai Dievo 
Sūnus buvęs prikaltas prie kry
žiaus, viena čigonė, norėdama 
sumažinti 3am kančias, pavogu
si vieną vinį, kad netektų pri
kalti atskirai kiekvienos kojos...”

Ir Lietuvoje į mažesnes čigo
nų, ypač čigonių, vagystes lietu
viai gan atlaidžiai žiūrėdavo. 
Dažnu atveju tas vagystes pa
lydėdami sąmoningu juoku ar 
patyčia. Iš kitos pusės ir patys 
čigonai, dėl savo vagysčių besi
teisindami, naudodavo apsuk
rius, juokingus argumentus. Ir 
šioje srityje jie pasižymėdavo 
nepalyginamai vaizdžių sąmo
jum ir vaizdžia logika. Užtat 
Lietuvoje kursavo daugybė 

(anekdotų apie čigonų vagystes 
ir jų sugebėjimą dėl tų vagys
čių išsiteisinti.

Žinoma, už stambesnes, pvz., 
arklių vagystes čigonai patekda
vo į teismą. Ir čia jie pasižymė
davo iškalbos vikrumu ir sofis
tinio pobūdžio argumentacija 
bei logika.

Kaip šiandien atsimenu mano 
gimtajame kaime kursavusį pa
sakojimą apie čigono, pavogusio 
ūkininko arklį, teisminę bylą ir 
jos eigą:

Teisėjas klausia vagišių čigo
ną: “Ar prisipažįsti pavogęs šito

ūkininko arklį?’’
Čigonas: “Jūsų šviesybe, pone 

teisėjau, kaip mane gyvą mato
te, aš to arkliuko nevogiau. Man 
sąžinė neleidžia nė mažiausio 
svetimo daiktelio pasisavinti. 
Tai kaipgi aš išdrįsčiau tokį di
delį arkliuką vogti.?”

“Tai kokiu būdu tas arklyš 
pas tave atsirado?”

“Agi, jūsų gailestingoji švie
sybe, aš jį pamestą radau. Atsi
tiktinai einu paryčiais; gąnyk- 
los taku, o ant jo stovi pames
tas, nuliūdęs, galvelę nuleidęs, 
virvagaliu surištomis priekinė
mis kojomis arkliukas. Mielašir- 
dingas gailestingumas mano šir
dį pripildė: atrišau arkliuko 
kojeles trinantį virvagalį ir, už
sėdęs ant to arkliuko, paprašiau 
jį pasijudinti. Ir kad jūs, pone 
teisėjau, matytume, kap tas gy
vulėlis apsidžiaugė!. .. Ne žings
neliu, bet šuoliais parlapatavo į 
mano taborėlį. Taigi, jūsų švie
sybėje, ne mane už mano gai
lestingumą reikėtų koravoti, bet 
šitą asabą į turmelę pasodinti 
už negailestingą gyvulėlio pa
metimą ir užmiršimą plynoje 
ganykloje..

Nežinau, ar “Vaidilos Ainis II” 
yra turėjęs kokius nors giminys
tės ar draugystės ryšius su čigo
nais. bet kad jis sugeba naudotis 
čigonišku apsukrumu ir jų sofis- 
tiška iškalba, tuo kiekvienas 
Naujienų skaitytojas gali įsiti
kinti, perskaitęs š-m. liepos mė
nesio 25-27 d. Naujienose at
spausdintą jo rašinį, pavadintą 
“Vaidilos Ainio teisinė padėtis 
ir vaidmuo”.

Pasirinkęs savo atkirčiui į ma
no pasisakymą dėl jo neteisėto 
“Vaidilos Ainio” slapyvardžio 
pasisavinimo (žr. š.m. birželio 
mėn. 23 d. Naujienas), iki nuo
bodumo nuvalkiotą posakį — 
“Jupiteri, tu pyksti? — Reiškia, 
tu neteisus” kaip motto, pačia
me pirmajame to rašinio sakiny
je piškina, čigonišką iškalbą ir 
logiką primenančią, tiradą:

“Pirmiausia sveikinu narsų 
vyrą Jurgį Jašinską — tikrą 
sporto * pedagogą, (esu buvęs 
laisvoje Lietuvoje ne. vien spor- 
Ito —fizinio auklėjimo—, bet ir 
karinio parengimo mokytoju ir 
šios profesijos nesigėdinu — JO 
išdrįsusį pakelti plunksną net 
prieš dipl. dvasininką, palaido
jusį tragiškai žuvusią Liet. Žur
nalistų S-gą, ir dėkoju jam už 
man suteiktus, kad ir neužtar
nautus -titulus: plėšikas, vagi
šius, kvailys ir žioplys”.

“Vaidilos Aini II-sis”, neme
luok! Nes Jašinskas savo pasi
sakyme dėl Tamstos “Vaidilos 
Ainio” slapyvardžio pasisavini
mo, ne tik apie kokį nors “dipl. 
dvasininką, palaidojusį tragiškai 
žuvusią Liet, žurnalistų S-gą, 
(nei tą Žurnalistų S-gą kas nors 
numarino, nei ją kas palaidojo, 
nes ji tebėra gyva ir jos nauja 
valdyba buvo išrinkta iš Chica
go] e gyvenančių žurnalistų tar
po, o taip pat mano pasisakyme 
visai nebuvo pavartoti žodžiai — 
“kvailys”, “plėšikas” — J.), ne
kalbėjo ne tik apie “dipl. dva
sininką”, bet ir apie kokį nors 
eilinį tos S-gos narį neužsiminė, 
aiškiai pasakydamas: “Ne mano

(Nukelta į penkta puslapį)

X.Y.
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(Tęsmvs) »

Jie virto nariams parazitu. Tad čia iš bendro
sios narių kompetencijos, iš elementarinio galios 
nariams sui generis parazitu. Tad čia iš bendro
sios narių kompetenciojs, iš elementarinio galiosr 
šaltinio, jisai pats pasiima tiek kompetencijos ir 
viešosios galios, kiek jis pats nori, kiek jam pa
čiam tatai atrodo reikalinga. Federacijos centro, 
virtusio jungtinės valstybės centru, kompetencija 
nepareina nuo narių, ji nėra jųjų dispozicijoje. 
Ji tebėra atributyvinė, bet nebėra deleguota ar 
pavesta: ji yra pagrobta iš bendrosios narių kom
petencijos. Skirtumas labai ryškus ir reikšmin
gas. Konfederacijoje, kuri yra laisvas kelių vals
tybių junginys, kompetencijos tarp centro ir na
rių susiskirstymo šeimininkai yra jos nariai, ku
rie tebėra suvereniniai. Federacijoje šio suskirs
tymo šeimininkas yra pats centras, kuris čia na
riams yra valstybinis viešpataująs centras. Fede
racija tai atlieka federalinės konstitucijos nuo
statais; šioje konstitucijoje, kurią pati per savo 
centro valdžios organus nustato, ji savo kompe- 
H'iiciir jžfiksuoja. šioji gi konstitucija su visais 
avo nuuMatJs yra nariams privaloma ir aprė- 

zia jųjų galią.
Kaip gi tatai *a Sovietų Sąjungoje? Ar kons

titucija čia šiuo atžvilgiu yra federacinė ar kon- 
i federacinė, ar ji yra valstybinė, j kurią yra Įterp
tos “respublikos”, kaip valstybės daliniai, ar lais
va kaip tarybinis šių suvereninių respublikų jun
ginys; ar Sąjungos kompetencija jai yra respub
likų pavesta, ar jos pačios imperatyviškai pasi
rinkta. Kaip dažnai būna sovietinėje teisėje, i š| 

.klausimą galima atsakyti ir.“taip”, ir “nė”. Ir 
| vienas, ir kitas atsakymas, nors jie diametrališ- 
1 kai priešingi, galima pagristi tam tikru, rodos, 
I aiškiu, konstituciniu tekstu. Kadangi dviejų prie
šingų atsakymų Į vieną klausimą teisės srityje 
būti negali, tai aiškaus sprendimo nėra.

Jei mes pažiūrėsime Į Sąjungos konstituciją, 
tai pamatysime, kad 14 str. ji pati numato Są

jungos (jos vyriausiųjų valdžios organų ir jos 
valstybinio valdymo organų asmenyje) kompeten
ciją. Iš to tenka spręsti kad Sąjunga pati šią kom
petenciją sau parašiusi, nes ši kompetencija yra 

• jos pačios išleista, o ne narių jai suteikta. Šią iŠ- 
jvadą juo labiau patvirtina šios konstitucijos 15 
str., kad tiktai už šio 14 str. tiksliai išdėstytos 
Sąjungos kompetencijos ribų reikšmės ir veikia 
respublikų “suverenumas”. Vadinas, šis “suvere
numas” neapima Sąjungos kompetencijos, tad ši 
kompetencija nesanti Sąjungai respublikų dele
guota. Rodos, išvada’būtų aiški: kompetencijos 
suskirstymo konstrukcija esanti federacinio, o ne 
konfederacinio pobūdžio.

Bet jei mes dabar pažiūrėsime Į sąjunginių 
respublikų konstitucijas, tai mūsų išvada bus vi

siškai kitokia. Iš tikrųjų Lietuvos TSR konstitu
cija (jos 13-tas str., 2 skirsnis) aiškiai ir katego
riškai sako, kad tai Lietuvos Tarybų Socialistinė 
Respublika (taip pat kiekviena kita sąjunginė res
publika), remiantis šios respublikos konstitucija, 
“jižtikrina”, vadinasi, paveda, sutinka perleisti 
Sąjungai tą jos atributyvišką kompetenciją. O 
tatai reiškia, kad kompetencijos suskirstymo 
konstrukcija yra visiškai konfederacinė, ir kad 
Sąjunga savo kompetenciją gavo iš respublikų, 
o ne pati ją pasiėmė. Ir jeigu taip būtų, tai iš tik
rųjų junginys būtų buvęs laisvas.

Tad kaip gi yra iš tikrųjų? žinoma, tai, kas 
pasakyta, Lietuvos TSR konstitucijoje, yra tik 
propagandai, respublikų laisvės efektui. Nežiū
rint i tą skubų pareiškimą, Lietuvos TSR konsti
tucijoje faktas lieka tas, kad Sąjungos kompeten
cija vis dėlto yra suformuluota Sąjungos konsti
tucijoje ir kad ši'konstitucija yra imperatyvinė 
visoms respublikoms: griežtai subordinuota vi
soms respublikų konstitucijoms (Sąjungos kons
titucijos 15, 16 ir 26 str.). Respublikų laisvės efek
tas gali likti. Teisinės išvados bus daromos ne iš 
jo, o jisai galima cituoti ir rodyti, kaip tikras 
laisvo respublikų santykio pavyzdys. O pagaliau, 
kaip dar pamatysime, visa tai Sovietų Sąjungoje 
iš viso yra nesvarbu,'nes visa tai, ką sako viena 
ir kita konstitucija ir ką gali daryti Sąjunga ar 
sąjunginė respublika, — tai tebėra tiktai scholas
tinė teisinė spekuliacija, bet ne veikli teisinė tik
renybė: ir tai tedėl, kad visą, tiek Sąjungos, tiek 

respublikų organais daro ne tie Įvairūs organai, 
bet vienas vienintelis veikėjas —^kompartija. Tad 
ką kas daro arba turi teisės daryti, remdamasis 
konstitucinėmis kompetencijos suskirstymo kate
gorijomis, tatai esminės reikšmės neturi. Kai vei
kėjas yra vienas, tai visas suskirstytas kompeten
cijas jisai vienas ir naudoja. Tad dėl kompeten
cijos suskirstymo neaiškumų, kompetencijos 
konfliktų niekuomet nekils. Tatai paveikia iš vi
so nerūpestingą konstitucijos nuostatų traktavi
mą. Rūpi efektai, propagandiniai Įspūdžiai ir 
manevrai, bet ne realus konstitucinių instrumen
tų tinkamumas valstybės veiklai tvarkyti.

3. Pagaliau visų ryškiausias, karališkai 
laisvaš, yra trečiasis konfederacijos momentas 
Sovietų Sąjungos konstitucijoje. Tai garsioji 
kiekvienos sąjunginės respublikos “teisė” laisvai 
išeiti iš Sovietų Sąjungos”, ši teisė yra užfiksuota 
tiek pačios Sąjungos konstitucijoje (17 str.), tiek 
sąjunginių respublikų konstitucijose (Lietuvos 
TSR Konstitucijos 15 str.).

Jeigu mes sakome, kad federacija (jungtinė 
valstybė) tuo iš esmės ypač skiriasi nuo konfede
racijos (valstybių sąjungos, kaip laisvo kelių su
vereninių valstybių -junginio), kad federacijoje 
centras virto ponaujančiu nariams, valstybės jų 
centrų subordinavusių juos, kaip savo dalinius.

(Bus daugiau)
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKATTIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

s
- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1&441931 metais Šiauliuose pastatyta Maisto įmonė.

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

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

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

OR P4TTL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wwttherti CevMnunlty klintie** 
Medicina* direktorių*

VALANDOS: 1- 9 darbo dienom!* ir

TEL 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 rd Street 

Valandos pagal susitarimą

del lietuviškos
VALGYKLOS ‘RŪTOS’

Pradėdamas rašyti apie lietu
viškas valgyklas Marquette Par
ke, trumpai užsiminiau ir apie 
Rūtos valgyklą, kuri randasi 

* prie Western gatvės, tarp Lith- 
I uanian Plaza Court ir Marquette 

’’ ■ Road. Paliesdamas pačią Rūtą 
Į teparašiau tik vieną sakinį: 
j “Kaip dabar laikosi “Rūta”, ne- 
! turiu jokio supratimo, nes dalį

sI
i

1B
i i

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

SPAUDOS PABIROS

(Atkelta iš 4 psl.) Į 

pareiga to rašinio turinį komen
tuoti. Tą gali padaryti jame pa- • 
minėti asmenys (vienas jų — 
Balvočius —laiške Naujienų re
dakcijai Tamstos melą atšaukė 
— J.) ir mūsų periodiniai leidi-1 
niai”. Pasilaikyk, Gerbiamasis, ■ 
tuos melus sau ir savo “užtarė- j 
jams”, jeigu tokių Kalifornijoje • 
yra.

Besistengdamąs savo vagystę,! valgytojų jau sudard juodieji“, 
jo išsireiškimu — “pasiskolini
mą” užtušuoti, “Vaidilos Ainis užprotestavus 
U’ į pagalbą pasišaukė maždaug { kams, ir jį palaikius dideliu vai- 
prieš 2.000 metų Romos imperi- | gykios šmeižimu, tegaliu pasa- 
joje galiojusį įstatymą dėl sla- kyli tik tiek: 
pyvardžių pasisavinimo: “Pagal ‘

Už tokį sakinį labai stipriai
Rūtos savinin-

1. Parašiau visišką teisybę,
senovės Romos privatinę teisę į toje valgykloje mačiau prieš 
(ius privatum), mirusio auto- ( jįu mėnesiu, pats ten valgyda- 
riaus slapyvardis yra net legaliai j mas 
paveldimas primus inter (pir
masis tarp lygiųjų) principu, o 
kai dalykas virsta post factum 

Dr. LEONAS SEIBUTIS (t.y., kas nors pradeda naudoti
mirusio slapyvardį), tai tas pir- į”Iį'"ne"s klie” yra” tokie’pat

2. Visiškai neturėjau jokio 
noro' valgyklos šmeižti, nes pa
sakymas, kad dalinai ją lanko’ ir 
juodieji žmonės, nėra joks šmei-

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880,
IUxiclenci|«« 448-5545

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS 

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

masis eo ipso jau tampa primus 
omnium (pirmasis iš visų) ir kol 
jis gyvas, kitas asmuo pasinau
doti jo slapyvardžiu negali, nes 
toksai dvilypumas jau būtų ne
legalus”. Prieš šitą senovės Ro
mos imperijos įstatymo pacitavi- 
mą, “Vaidilos Ainis II” įterpė 
išvada: “... a.a. v------------ -
neužsakytas gynėjas... nežino, 
kad tokia “byla” nėra teisminė, 
t.y., neturi jurisdikcinės galios.”

(Bus daugiau)

žmonės kaip ir baltieji.
3. Jei visa tai “Rūtos” savi

ninkai skaito šmeižtu, tai nuo
širdžiai atsiprašau.

4. Linkiu šiai lietuviškai val
gyklai daug sėkmės ir kartu ga
liu pasidžiaugti, kad joje valgau-

namo -L-L įutiuv) . -

Juliaus Janonio I hetuv>a> ka* kurluos >os val’ 
gius labai giria.

Juozas Žemaitis

tt. GELZLN1S

IEVOS SIMONAITYTĖS 
LITERARINĖ-POLITINĖ 

KŪRYBA
(Tęsinys)

Mes žinome, kad perredaguotų “Šimonių“ nuo 1945 iki 
1958 metų išėjo keturios laidos, kad dvi paskutinės laidos buvo 
po 15.0U0 egzempliorių ir kad kiekviena knyga buvo (apvalai) 
400 puslapių. Tad, leidę, kad ir pirmdsios dvi laidos išėjo 
po 15.000 egž.,'gauname viso 60.000 knygų po 400 puslapių; 
o lai davė 24.OQO.UO9 (dvidešimt keturis milijonus) puslapių 
komunistiškai indoktrinuotos medžiagos.

Paimkime kitą pavyzdį —- “Pikčiurnienę”, šita apvalai 
300 puslapių apysaka išėjo lietuvių kalba 8.000 ir 15.000, ir 
15.000 ir 25.000 — rišo 63.000 egzemplidrių. Rusų kalbos 
laida — 75.000, kinų kalbos tiražas — 213.000. “Sovietskaja 
Literatūros“ tiražas — anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų ir 
ispanų kalbomis, po 15.000 kiekviena, sudaro 426.000 knygų 
po 300 puslapių, kuriose yra 127.800.000 (šimtas dvidešimt 
septyni milijonai ir astuoni šimtai tūkstančių) puslapių ko
munistiškai indoktrinuotos medžiagos.

O dabar eikime prie trečio pavyzdžio, prie Simonaitytės . 
šešių “Raštų” tomų:

Pirmas,
Antras,
Trečias,
Ketvirtas, 400 psl. tomas, 15.000 laida davė
Penktas, 440 psl. tomas, 15.000 laida davė 
šeštas, 436 psl. tomas, 15.000 laida davė

Mažeika &* Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
400 psl. lomas, 15.000 laida davė
470 psl. tomas, 15.000 laida davė
300 psl. tomas, 15.000 laida davė

6 mil. pusi.
7 mil. pusi.
4% mil. pusi.
6 mil. pusi.
6y2 mil. pusi.
6y> mil. pusi.

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DĖMIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
.... Td. •27'1741 — 1742

90.000 knygų davė 36% mil. pusi, 
komunistiškai indoktrinuotos medžiagos.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefone 523-0440

“NAUJIENOS” KIEKVIENO 1
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Ketvirtasis pavyzdys bus “Autobiografinė Trilogija”, prie 
kurios pridėkime “Gretimas Istorijėles” bei “Paskutinę Kū
nelio kelionę” ir gausime tokį vaizdą:

‘O buVO taip”........... 376 p. tiraž. 25.000 = 9.4 mil. pusi.
Ne. ta pastogė” ..........408 p. tiraž. 15.000 = 6.1 mil. pusi.
‘Nebaigta knyga”...... 428 p. tiraž. 15.000 = 6.4 mil. pusi.
Gretimos Istorijėles” 130 p. tiraž. 15.000 = 2 miL pusi. 
‘PaskutinėK. kelionė” 274 p. tiraž. 25.000 = 6.7 mil. pusi.

Viso 95.000 = 30.6 mil. pusi.
PERKRAUSTYMAI

I

K

I 
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JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

The New-Way Apple Pie
SOPHIE BARČUS

✓

GARSI X K I i es

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 376-5994

’159 So. MAPLEWOOD AVE. ' 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTt 

Programom

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Vitos programoj is WOPA, 

1490 IdL A« A4.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Telaf.: HEmlock 4-2413

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

PATS SKAITYK IR DAP KI
TUS PARAGINK SKAITYTI j 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS“ j

/
1 1 I

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Here*i real, homemade apple pie made a new >ray tibat’e 
Ught, refreshing and chills in the refrigerator in about 2 houm. 
Thanks to a handy container of thawed Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping, the pie filling is a fluffy mixture 
of spices, chopped apple and pecans, and tart complement of 
lemon flavor gelatin. To make life easier, use a packaged crumb 
crust and eliminate aZJ baking for this luscious pis.

Anther Apple Pie
1-1/2 cupa coarsely ehoppad

2 
2/3 
1/4 
1/8 

2 
1

1/2
1

peeled applet (abuui 
2 medium)

cup chopped peeant 
baked 9-ineh gr*ham 

cracker crumb crutt,
^cooled

pactatf* (3 ot.) lemon 
flavor gelatin 

tablespoon* suęar 
cup boiling Water 
teaspoon Cinnamon 
teaspoon nutmeg 
cups Ice cubes 
container (8 oa.) frozen
whipped topping, thawed

Dissolve gelatin and sugar Completely In boiDng water, 
atirring 3 minutes. Add spices and ice cubes and stir constantly 
until gelatin is thickened, about 2 to 3 minutes. Remove any 
unmelted ice. Using wire whip, blend In whipped topping; then 
whip until smooth. Fold In apples and nuia. Chlft, it neeetsary, 
until mixture will mound. Spoon into pie cruet. ChBl 2 hours. 
Garnish with additional apple slices, if desired.

N’ofe^Dip apple sVces in lemon juice to prevent darkening.

Jeigu sudėsime visų viršuje parodytų pavyzdžių sumas, 
gausime tokius galutinius rezultatus:

Šimoniai ........ ................. 60.000 knygų — 24 mil. pusi.
Pikčiurnienė ..............  426.000 knygų = 127 mil. pusi.
Raštai............................. 90.000 knygų = 36^ mil. pusi.
Trilogija ......................... 95.000 knygų = 30.6 mil. pusi.

Viso: 671.000 knygų —228 mil. pusi.
Štai, ko davė mūsų Ievutė maskoliams ir komunistams!

Patiektieji pavyzdžiai neparodo visos Simonaitytės kū
rybos. Daugelio knygų galėjo būti daugiau laidų, daugiau 
vertimų į svetimas kalbas, apie kuriuos mes dar ^neturime. 
duomenų. Todėl patiektieji pavyzdžiai tėra kelrodžiai, telei
džia mums spėti ir nujausti koks stambus yra Simonaitytės 

įnašas į komunistų propagandos literatūrą.
Savo publikuotų knygų skaičiumi ji toli pralenkė savo’ 

komunistiškus lietuvius kolegas ir pasidarė svarbiausiu mas
kolių diriguotos propagandos šaltiniu. Kaip iš kokios kalnų 
versmės pjudo iš jos kūrybos tai, ko maskoliškai-komunistiš- 
kai propagandai reikėjo: praeities niekinimas, nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybės kreivas perstatymas, jos apšaukimas 
“fašistine“ ir “buržuazine vyriausybe’’, laisvės kovotojų par
tizanų “banditais“ pavertimas. Ji su malonumu apdailino 
Klaipėdos krašto lietuvninkų kraustyuiąsi į Vokietiją, nu

juokė trėmimus į Sibirą ir džiaugtsi naująja “laisve“.

(Bus dagiau)

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mylimam broliui

VYTAUTUI VINTARTUI

miros,
seseriri dr. ALDONAI VAJ4ENEI LABOKIENEI ir jos 
šeimai re ški'mv nuoširdžią užuojautą.

DALIA ir KAZYS BOBELIAI su šeima

¥

A

i

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

AM6ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Lietuviu 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

P. J. RIDIKAS
W54 So. JHALSTKD STREET

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

Teltf. 476-2345

let lArdi 7-1111

■w
 W

K
FW

BUTKUS - VASAITIS
1446 tM. atKb Ave^ Cicero, IM, OLympic 2-10GJ

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetU J-3572

GEORGE F. RŪDMINAS
33U S®. LITUANIC4 AVB. Tel.: YAH. 7-UM . in»

STEPONAS
(LACKAWICZ)

2424 WEH1 8TRKKT REĮmbfio 7-1211
11®2M SOUTHWEST HIGHWAY. FMoe HHh. IM. >74-4411

LACK IR SŪNŪS

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3397 Sn. LBUANICA AVĖ. TeL: TAnb 7-S401

te
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DETROITO NAUJIENOS
KULTŪROS KLUBO PARODĖLĖS IK VAIŠĖS

Parodėlė Įvyko rugpjūčio 27 <1. 
International Institute, Kerby Į 
Street. Parodėlėj Įvairių ekspo
natų, iš čia ir iš Lietuvos, išdės-' 
tymu rūpino'si klubo narė Vik- i 
torija Norvilaitė. Ją lankiusieji Į 
svetimtaučiai pasidžiaugė jos! 
įvairumu: gintarais, drožiniais, | 
tautinėmis lėlėmis bei šiaudinu- i 
kais.

Radijo klubo vadovybė kvie- 
ia visus Ik-lroito ir jo apylin- 

alsi-kių bei Windsor# lietuvius

1981 
ligo-

— Chicagcs Lietuvių Spaudos 
klubo poatestoginis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 4 d. 7 vai. vak. 
Lietuvio Sodyboje, 6515 So. Ca- 
lifornia Avė. Visi nariai ir pri
jaučiantieji prašemi gausiai da
lyvauti. Bus aptarti Įvairūs svar- 

reikalai, pd to seks pasitari-' - 
mai ir diskusijos. S. K. V-ba < Namai, Žemi — Pardavimui , Namai, žatni — Pardavimai 

REAL ESTATE FOR SALS | REAL ESTATE FOR SALE

Kaip ir visuomet, užkandžius 
prie kavutės parūpino Antanina 
Jonyniehė: iškepė lietuviško sko
nio raguotį bei įvairių sausainių. 
Vaišėse dalyvavo Inteernaticnal 
Instituto vadovybė ir dalis lan
kytojų. Tokias šeimyniškas vai
šes Institute ruošia visos tauty
bės atskiru laiku. Tai gražus pa
protys ir girtinas.

Pagarba Detroito Kultūros 
klubui.

MIRĖ M. TYLAS

Po ilgos ir sunkios ligos, 
metų rugpiūcio mėn. 22 d. 
ninėje mirė visuomenininkas ty
mokytojas Matas Tylas, sulau- j 
kęs 83 mi tu amžiaus. Buvo pa-' 
šarvotas Vai. S. Bauža laidoji
mo koplyčioje. Laidotuves tvar
kė laidojimo direktorė Y. S. Za- 
parackienė. •

M. Tylas buvo kilęs iš Lietu-

ST. BUTKAUS ŠAULIŲ 
VEIKLA

St. Butkaus šaulių kuopc's vi 
jdovvbė skelbia foto konkursą. v " 1 
Tikslas — išleisti šv. Kalėdų, į 
Velykų, Gimtadienio, Vardadie- 
hio ir kitomis progomis sveiki
nimo bei užuojautos atvirukų. 
Visose lemose turėtu vvrauti lie-. - i
tuviški motyvai. Premijos: 200', 
150, 100 ir 50 dolerių. ' į
; Dėl informacijų, kreiptis i V. 
Tamošiūną, 2327 Carper, De
troit, Mich. 48209, tel. (313) '
^43-6027. !

vos, rokiškėnas, baigė Marijam- ’ 
polės mokytojų seutinariją, mo
kytojavo Duokemsyje. Antros! 
okupacijos metu, kaip ir dange-: 
lis, pasitraukė iš Lietuvos Į Vo
kietiją. Gyveno lietuvių s.tovyk-j 
tose. Ka;p mokytojas, stovyklose 
mokytojavo. . {

191!) metais persikėlė Į Ame-’ 
piką ir apsigyveno Detroite, čia !

ir dirbo automobilių 
Dirbdamas įsijungė Į 
visuomeninę veiklą.1

Kaip mokytojas, mokytojavo • 
šeštadieninėje šv. Antano para- 4 
pijos mokykloje. i

M. Tylas buvo švelnaus būdo : 
žmogus. Pokalbiuose jam netrū-I 
ko humoro’. Mokykloje jį mėgo; 
ne tik bendradarbiai mokytojai, ' 
bet ir mokiniai. :. j ’

Atsisveikinti atsilankė būrys j 
mokytojų, draugų bei pažįsta- Į 
mų. Giminių Detroite neturėjo.

I Laidojimu rūpinosi globėja St. į

įsi kure 
Įmonėje 
vietų via

* * *
RADIJO KLUBO GEGUŽINĖ i

Gegužinė Įvyks rugsėjo 20 d. Kaunelienė. 
Dievo Apvaizdas parapijos kie-I 
me. Prasidės tuoj po pamaldų 
11:30 vai. Radijo klubo moterys 
svečius vaišins lietuviško skonio 
maistu: kugeliu, balandėliais, 
koldūnais, o vyrai — šaltais gė
rimėliais.

. ^2 l • r * r- •-••*✓»*-..-*'♦***»*•*' ‘ // • *; *-, ,***

švyturio Jūrų^šaĮ^ų..^^^ “BilėnaPAatidengtas ir pa
šventintas Žuyusieip^ Laisvę Kariams paminklas

Ū \ -4 j* [>■?v nuotrauka)

Dr. Anna M. Baiiunas 
ir Dr. M. A. Mirza, 

Akių gydytojai, 
nuo š.m. rugsėjo mėn. 1 dienos 

perkėlė savo ofisą iš 
G3rd St. ir Francisco Ave.

j naujas patalpas
6959 SO. PULASKI ROAD. 
Priėmimo valandos pagal 

susitarimą.
Telefonas 735-4600

“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

Chicago, IE 60629.

DRAMBLYS ĮDOMESNIS

A. Einšteiną, pirmą kartą bu- 
' vusĮ New Yorke, vežiojo' po 

miestą automobiliu, ant kurio•išū ^įihkulevičiene' laikę 
šaipūnės restoraną ir delikate- ^uvo didžiulis transparantas..

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
.PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS |
K NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS dJI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI. 2.2J
rLSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 ”

Arti 73-čios ir Campbell, 2 butų medi- 
nis, didelis kiemas. Tik $38,500.

Marquette Parko apylinkėje liuksusi
nis 12 butų. Parduotas.

Arti 69-tos ir Rockwell mūrinis, 
butų. Parduotas.

Brighton Parke mūrinis — 3 butai 
krautuve. Parduotas.

Dar turime pirkėju ir geru 
namy investavimui.

2

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman A«e. 
Tel. 927-3559

Skambinti tel. 436-7878

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:.

. A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVI 

TeL 523-8775ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

<6Tai yra.garsusis prof. Einstein”. Į 
Nuo šaligatvių į pravažiuojan
čius buvo mėtomos gėlės.

— Kaip tau visa tai atrodo, 
į Albertai?. — tyliai ir susijau- 
1 dinusi klausė Einšteiną žmona, i

— Visiškai kaip cirke, — at- į 
____ __________ — Žiūrėti If

„šty ipąrdutftuye^ tapo Naujienų 
,.prehųmerąt3ą0ujn Įr rėmėju. Už- 
'Sis^kydam^^ą^vieneriems me- 

doleriu auką.
' i

Ai V SU P eters-.
ikino Albertas Misiūnas; Lie- siustą šimtinę: $45 sake. Emstemas. _ ..

finansinę paae- dramblį ar žirafa, tikriausiai, bū-»
^C ^rie.“et^e^rTenum5rat0S tų kur kas įdomiau, negu į se-1

stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar- 
~uette Parke. Sena kaina $52,000

Su vėlic’niu atsisveikino ir ra-Į 
žančių sukalbėjo šv. Antano pa
rapijos klebonas kun. Alfonsas 
Babonas; mokytojų vardu atsi-

L-

— Nuoširdus dėkui S- R.T&zsi? 
lui ir jo mielai žmonai Marijai^ j 
Willow Springs, III., už nuoląti- 
nę paramą. Dėkui už dabar at-,.,

tuvių Fondo vardu'— Antanas i
Be to, bus kepamas 1 Grinius; Detroito Lietuvių Orga-, ramai. 

šašlikas, kuri keps pats klubo . nizacijų Centro ir Amerikos Lie- j •» 
pirmininkas K a z y s Gogelis; j tuvių Tarybos vardu — Antanas t 
jam talkins Vincas Kanka!is. Bus J Bukauskas.
ir kitu paįvairinimų. į Rugpjūčio 26 d., po šv. Anta-

Veiks ir turtingas laimėjimų! no parapijos bažnyčioje įvyku- 
stalas: Laimingieji galės išban-1 siu gedulingų pamaldų,i Mato 
dyti $avo laimę. Į'

Tuoj po pamaldų nesiskubin-į Sepulchre 
kite į . namus, o užsukite į sma- poilsiui, 
gią gegužinę.

numeratai; ir $55 Naujienų ,pa<

Bronius Zabukas, St. Pe- 
. tersburg Beach, Fla., Lietuvos 
kariuomenes kūrėjas - savanoris, 
čikagiškiams gerai žinomas vers
lininkas, pastaruoju metu kartu.

kūnas buvo nulydėtas i Hely.
“v- “ ’

amžinam na Valerija, giminės, globėjai 
bei draugai. Į velionius, duobę 

I Nuliūdime liko mylima žmo- buvo Įbertas žiupsnelis žsmės 
===================== . iš Lietuvos. •

* I Matai, ilsėkis ramybėje!
A. BukauskasDR. ANTANO J. GUSENd RAŠTAI

Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr, A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
; mėty Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą____________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, j y priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ________________

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
2MONĖS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik_

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

dedant §1 persiuntimo išlaidoms.

18.00

54.00
83.00

52.00

173J So. EALSTED ST., CHICAGO„IL 6C5C8

LAM Y*AM MCO CCHOCM, 
AM OOVDqSm 
TWr JUMf C* > AMP >A Į 
W»BJ K«X«D C* MOTO *. 
vrw>cu» *< T**» LAK 
CKAALXC M. HAYTI/ 
RSCKDQNT V THC OVCAM 
ucrc*cujcl z>K»r=»vfts 
TC> E® F i>po6aau-y AA-CJM 
Fea CXMXC3M MOS* THAT 
®WCOL IS M CTCC4CM

Notary Public

Insurance, Income Tax

Pirkite senoviškai
i

pridėjo $20 auką. Dėkui už ją ir 
už nuolatinę paramą. A -'

.. •— Vytaiitęs Tomkus, Jund Lenkų liaudies respublikoje

Dirbtuvės vedėjas pasišau
kia Kovalškį if i jam piktai pra 
neša, kad yra atleists iš drbo. 
Kovalskis pritrenktas bando 
aiškintis ir Įvyksta sekantis 
“dailogas“: :

— Ponas drauge vedėjau, už 
ką'? Aš gi net vėliausioje eise
noje ištisą’ valandą nešiau Lė. 
nino paveikslą..:.

Į — Taigi, taigi, apie tą visas 
J reikalas ir sukasi. Vienoje rar 
; koje nešei Lenino paveikslą, c 
! ką atroje?

— O antroje nešiau savo 
mažuti šunvti....

. — O ką numetei, kai aš 
, sukau, kad mesk tą. gyvuli 
|lm?l

Beach, Fla.* -buvęs sėkmingas 
motelių savininkas, pratęsdamas 
prenumeratą, parėmė Naujienų 
leidimą $10 auką. Dėkui.

— Ponia P. Gronski iš Mar- 
ęįuette Parko, pratęsdama pre
numeratą, savo ' gerus linkėji
mus atlydėjo $10 auka. Mikas 
Šulmistras iš Montrealio atsiun
tė dolerį už kalendorių. Dėkui.

s For constipation 9 
you’ll call it * 

“The Overnight Wonder”
- Evet-feel uncomfortable with,j^ur laxative? 

Then its time you tried the gentle medicine they 
call “The Overnight Wonder”

Its today s EkIax? and it relieves the discom
forts of constipation by helping restore the body’s 
own natural rhythm. Try it tonight. You’ll like the 
way you feel in the mpming!

Chocolated dr pilis. Ex-Lax is
Wonder" . '*

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia Ir turtingiausia lietuviu tratemallnė ©r- 

ganiLadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems, kurie tuos 
.. darbus dirba.; v

- k v ■ v
8LA —Ikmokėlo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri* 

apdraudę savo nariams. <•

SLA — apdrautffia pigiausiomis kainomis. StA netaiko pelno, na- 
. riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

5LA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo'ir ju gyvenimo pradžiaL

KLA—vaikus ipdraudžią pigia terminuota apdraudė: ui 
$1,000 apdraudos sunig temoka tik S3.00 metama.

5LA—kuopq vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite* 
J navo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA Įsirašyti * » •" •

Galite kreipti! Ir tfedal 1 SLA Centra:

. LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Mew Yert, N. Y. 10001

TO. Oil) MJ-Blt

ną profesorių.

su- 
ša-

O Tūla moteriškė skundžias! 
savo draugėj, -kad jos vyras nie- 

■ kad nepastebi kai ji Įsigyja ką 
• nors naujo iš aprangos, bet jis 
! pastebi nors ir mažiausią smulk
meną pas kitas, moteris.

— Nieko nuostabaus, — atsi- 
; liepia draugė, — nes tamstos 
j vyras žino kas yra užpakuota, 
‘ dėl to nekreipia dėmesio į užpa- 
, kavimą. . 1

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

g 2 buty mūrinis namas, naujas

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

> Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St. 

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

Prašom palikti savo telefono nu
meri automatiniame aparate.

miscellaneous 
įvairūs Oalykxl

o .
ANY RODDING AND 

DRAINING-— $30.

If not open — no charge.

CALL 656-8387

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

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

t

Dengiame, ir taisome visu rū=' 
šiy stogus. ,Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustu

ARVYDASKIELA 
i6557 S. Talman Avenue 

/ Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas tr Taisymas 
2646 Wast 69th Street 
TaL REpublk 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

Netuy Public
INCOME TAX SERVICS

4259 S. Maplewood. Tol. 254-745*
Taip pat daromi vertimai, giminiu 

I iškviotim*!, pildomi pilietybės pra
šymai ir kiteki blankaL

HOMEOWNERS POLICY
Zapciix. Ager.? 

T203& W. 95th St 
Evirp. Pirk, III. 
40642. . 424-1654 s

State Farn Fire and Casualty Company I

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vtL ryt» 
Iki 6 vaL rak. šeštadieni nuo

S vaL ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal «n ai tarimą, 

TU. 776-5162 arba 776-51«
2649 We»t 63rd Street

Chloro. 01. 60629
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