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> LENKIJOJE PRADĖJO STREIKĄ
[j 30TŪKSTANČIŲ STUDENTŲ
F REikALAiUjĄ, ’ KAD BŪTŲ NUTRAUKTA KOMUNISTINĖ 

PROGRAMA IR ATLEISTI PRIMESTIEJI PROFESORIAI
; ūži1 T-rr*r-^. . A k .. \ - • i..... t.-... ... '.i.

VARŠUVA, Lenkija.— Dar ne pareigūnai jau anksčiau buvo , 
visi Lenkijos darbininkai. grįžo informuoti apie studentijos pa- j 

geidavimus. j

Patys studentai aiškina, kad j 
laikas esąs labai brangus. Jie.; 
privalo mokytis tikslius moks
lus, kurie gyvenime gali būti 
naudingi. Jie norį būti naudingi 
kraštui ir jo gyventojams. j

j darbą, bet pirmadienį prądėjd 
streiką 30,000 Lenki j cs stu
dentų. t' ■ ;

Studentai , jau anksčiau reika-. 
Javo' apvalyti universitetus nuo 
Maskvos primestų leninistihių ir’ 
marksistinių profesorių, bet visą 
laiką buvo įtikinti nenutraukti
mokslo ir turėti kantrybės, kol , 
vyriausyljė- susitvarkys su strei- 
kuajančiais . darbininkais ir So
lidarumo uhija.
•’i Šiandien reikalai, jau gerokai 
pasikeitė. - Komunistinė Lenkijos 
vyriausybė atėmė visas maišto 
privilegijas; - kurias turėjo Len
kijos komunistai ir administra
cijos. ..pareigūnai ir 'premjeras 
Jarųželš&d sutiko pakviesti Soli-; 
darumo unįj os atstovųs^į. vyriau
sybę. šiųb^įeikadu ę&a pastari-

“COLUMBIA” PAKĖLĖ
DOLERIO VERTĘ Į

HOUSTON, Texas. — Ameri
kos erdvių įstaigos administra
toriui George Page pirmadieni
pranešus, kad '‘‘Columbia” per 
dvi dienas atliko 95% jai skirtų 
pareigų erdvėje, tuojau pakilo 
JAV dolerio vertė.

Prieš “Kolumbijos” pakilimą 
reikėjo mokėti $420 už vieną un-

JAV Kariuomenes vadovybe ppjmete 2,UU0 kanų j Egipto dykumas. KariSi 
. turi priprasti prie karščio if^bai smulkaus smėlio. Kartais į dykumų 

/ oazę užeina arabo' vedinas kupranugaris.

ĮTAKINGIAUSIAS KOMUNISTAS KAL
BĖJO PARTIJOS CENTRO KOMITETUI

KANCLERIS SCHMIDT NORI SUVESTI 
PREZ. RE AGANA IR ĘRS2NEVA

OKIEOAI NORŲKADŪĘU ,PASIŽAD|TŲ NEV.ARTOTI
' AToSilNIU BOMBŲ EUROPOS A'

ISŠPROGDINO PENKIS 
ARABŲ NAMUS

BETLIEJUS, Okupuota Jor-

Mokyklos suolus metė
/ trys universitetai .

'. .. . : ■ r[ • y į

’ Pirmadienį-mokyklos suo-lus 
mėtė, trijų, .universitetų, studen
tai <ir pareikalavo pasalinti 
Maskvos primėstusŲpr^esorius.

■ Študi^esį turėjo' p'rašidėti pir -

įišldiŲ -kad'’išhtdenūją..jbjjs 
pašijūošūsi '..veikti. ^Varši^ps, 
VrMląycrr’ir.' R.žesoiŽ,' ūaiivęrsite

lavoj ~k^bū^.iš^(^tmois; -i|- 
brauklosŲrųsų: primestos-pask’ai- 
tfe-apiė' ihąrksizmą'; ir -leuiniž- 
rh£ 'Že to; studentai .Jiarėikąla- 
vpįv^ad ' bjįŲųūtl^sH Vi^ idęsty. 
tdfąę'pra^ėįę; ^marksiz
mą universitetuose. Jie dėstė 
materialistines' istorijos sąvokas, 
leninistinę filosofiją ir' proleta
rinės revoliucijos esmę. Jie rei
kalavo, kad Lenkijos istorija 
būtų kitaip- interpretuojama, 
negu buvo priimta iki-šio meto. 
Studentai negrįš į klases, • kol 
nebus atleisti “rusiški profe
soriai”.

Premjeras gavo studentų 
reikalavimus

Studentai savo reikalavimus 
įteikė premjerui Jarūzelskiui. 
Ten jie išdėstė visas studentų 
streiko priežastis, bereikalingas 
išlaidas ir norimas kraštui pri
mesti nesąmones. Studentai pa
citavę! kelių profesorių dėstytas 
mintis, kurių joks rimtas stu
dentas begalįs priimti. 7

Kitą savo rašto kopiją studen
tai. įteikė Lešek Valensai. Jie 
taip pat prašė Solidarumo uni
jos pirmininkui, kad , padėtų 
jiems apvalyti Lenkijos .univer
sitetus nuo svetimų. Kiti unijos

kad paskubintas nusileidimas 
buvo .dalinai.Įvykdytas dėl artė
jančios audros .iš Pacifiko ir pie-j 
tų Atlanto, kai “Columbia” ge- 
rai nusileido ir kai pranešta, kad nizuoį jvaWose Vakaru Vo-

* reikalauji;
ansiaink- 

auksaf unč 
ti užr$39u

BONA. — Vakarų Vokietijos s 
1;c" t kancleris Helmut Schmidt turi( 

naujų rūpesčių. Jis nepritaria' 
demonstracijoms, kurios orga-j

ĮSIKALBA GERIAUSIO 
VYNO SKONĮ

Prancūzija.PARYŽIUS,
Jau prieš kelis metus buvo pa
leistos- kalbos, kad Baujolais 

L (božolė) vvnas tampa pačiu ge- 
iąvimas ir- pasižadėtų nevartoti iau<^ Pr;ncūzijos 
atominių ginklų, ? j žinovai tvirtina, kad božolė
"Kancleris Schmidt sųsidome-. amas Burgundi-

jp vienu klausimu: kaip suvesti jčs vynuOgynU( yra ,pats ska. 
į pasitarimą prez. Reaganą iri Gausias vjmas. Pernai tvirtino, 
L. Biežne\ą. __  I ka(j božolė vynąs pakeičia savo

Šiomis dienomis Brežnevas ■ skonį tiktai po 15 metų. Tuo 
atvažiuoja..į Vakarų Vokietiją.' tarpu šį rudenį pirmasis psrū 
Jis rengiasi praleisti keturias girnas jau gauna labai gerą sko- 

j dienas, Schmidtas- turės progos- nį, geresnį > už- kitus. Lapkričio 
rauja'įąity<iBfįmas; Lpreziden-.' . Brežnevu aptarti visą eilę 15 dieną žmonės turėjo progos
tas Reaganas ateinančių metų klausimų, kurie liečia Sovietų paragauti pirmo' rūgimo vyną, 
pavasarį atvyks į Vakarų Vokie-J Sąjungos ir Vakarų Vokietijos, Jo spalva yra vaiski, žaliai mė

šlyną. Jis dar skanesnis po ant- 
•j rojo rūgimo. Bet kai pastovi 15 
metų, tai kito tokio skonio nėra.

kiefi^^r'yietose, ir reikalauja^ 
kad bū tų sustabdytas 4 apsigink-

■ ir pa

gesnės nęg^ūkaašŲy'...a

- VOKIEČIAI I%ėKIA ;

BONAįVI Vokietija. Vokie
čiu -sodąibęmkoratų. tąjpę yy-

tiją ir pasitars su kancleriu-H. santykius. 
Schmidtu. v ; . . ^^..Į

Vokiečiai nori žinoti iš prezi
dento Reagano, kokia yra Ame
rikos nuomonė apie galimą ato- j 
minį karą. Vokiečiai labai ašt- ’ 
riai šį klausimą svarsto ir ne
nori daryti sprendimo te ameri
kiečiu žinios.

i
— Mula Cromeini pasmerkė 

Saudi Arabijds taikos pasiūlymą 
Artimuose Rytuose. Jis esąs 
priešingas Koranui.

Helmut Schmidt

Atominis karas visus 
gąsdina

Paaiškėjo, kad atominis karas' 
I ypač gąsdina visus vokiečius. I 
! Matyt, kad to karo' prisibijo ir j 
pats kancleris Schmidt. Jis bū-1' 
tinai nori įtikinti prez. Reaganą 
ir Brežnevą, kad jiedu Europoje 
nevartotų atominių ginklų.

Sovietų Sąjunga turi atominių 
ginklų visame Vokietijos pasie
nyje. Rusų atominės bombos, 
gali pasiekti bet kurį Euro’pcs 
miestą ir jį sunaikinti, švedai , ...... - ‘........................ ... dominčiu teologija.išaisikno, kad narlaivyje, įplau-l
kus’ame į Karlskronos uostą ru-; Vyskupams buvo liūdna, kai 
sai turėjo 8 atomines tarpedas/kitas pranešėjas pasakė, kad 
Europoje ir amerikiečiai turi kiekvieną dieną vis mažesnis 
atominius ginklus. • jaunimo skaičius domisi kunigų

, , 1 seminarijomis. Kiekvienais me-
Kancleris žino kad tai bus ne Įais yjs mažjau mažiau jau. 

toks Lngvas. dalykas. Pirm.au-; nuolįu r,-tas. kunigajs 
šia juos re.kės įtikinti, kad jie:
nėra karo šalininkai. Jei kanc-, 1967 metais katalikų kunigų 
leriui pavyktų šitaip juos įti-; seminarijose buvo 8,157 moki- 
kinli, tada gal ir susitartų.

VYSKUPAMS DŽIUGIOS 
IR LIŪDNOS ŽINIOS

WASHINGTON, D.C. — Vys
kupams buvo, labai džiugu iš
klausyti žinias apie vis didesnį 
susidomėjimą teologiniais klau-

• simais. Prieš dešimtmetį ir 
anksčiau studijuojantis jauni
mas visai nesidomėjo tcolcgi- 

1 niais klausimais, o dabar atsi- 
1 randa vis daugiau žmonių, besi-

KALENDORftLIS

Lapkričio 18: Tomas, Lelrū-. 
na, Lizdeika, Alga, Domantus, 
Sklandė.

S|ul| teką 6:43, leidžiasi 4:28.

Kancleris Schmidt, išsikal
bėjęs su Brežnevu, rengiasi 

'jtikinti prez. Reaganą, kad 
abu susitiktų ir abu pasiža
dėtų išveiti iš Europos visas

niai, o 1979 metais buvo tiktai 
4,327. Vyskupai žinojo, kad sun-

— Lietuvis veikėjas, vakare ku jaunimą įtikinti stoti į kuni- 
išėjęs iš tavernos, sutiko du gų seminarijas, bet jie nemanė, 
negrus, kurie mandagiai papra-jkad norinčių įstoti į seminari- 
šė nuvežti juos namo. Kai nuve-'jas skaičius būtų tiek daug su- 
žė, tai liepė jam išlipti, gerokai mažėjęs.
apdaužė ir įsakė eiti namo., ------------------—

---- ---------------- — Izraelis uždarė dešimčiai
— John W. Hinckley, peršo- dienų palestiniečių laikraštį, ku- 

vęs, pręe. Reaganą, kalėjims'ris netiksliai aprašė arabų na-
bandė pasikarti, bet nepavyko, mų išsprogdinimą.

BĖDĄ VERČIA BLOGAM OR LT, GENDANČIOMS i 
ŪKIO MAŠINOMS
posėdin, pasakė L. Brežnevas.

Bei Brežnevas tuojau pridėjo, 
kad šių metų javų derlius labai 
blogas ir visiems krašto gyven
tojams kks susiveržti savo dir
žus, Brežnevas nelaukė žemės 
ūkio ministerio pranešimo'. Jis 
pats įsimaišė, įspėjo komunistų 

, partijos centro komiteto narius 
I apie artėjančių duonos stoka. 
Jis pasiskundė, kad šiais mitais 
buvo blogas c’ras, vėlyvas ir šal- 

i tas pavasaris, o vėliau vietomis 
didelės sausros, 
sunaikino javų derlių. Prie to 
prisidėjo atsakingų pareigūnų 
neapdairumas ir ž.mės ūkio 
įrankių laužymas ir taisymas 
darbo metu. Įrankiai turėjo būti 
iš anksto pataisyti, kad darbo 

j metu netektų gaišti laiko.

Niekam ne paslaptis, kad at
sakingi pareigūnai bus tardomi 
Ir apklausihėj'arFrtk'kodėt šie ne
paruošė įrankių ir kodėl jie taip 
lengvai buvo laužomi. Brežne
vas neminėjo, bet visi žino, kad 
visos Sovietų Sąjungos derlus 
jau buvo’ blogas paskutiniais 
dviem metais. Jeigu ne anksty
vos Lietuves bulvės, tai jau tre- 
Mąs pavasaris Maskva biTų be 
bulvių. Lietuva yra vienint l’s 
kraštas, kuris išaugino pa k.rlą 
javų kiekį vaistytas ūkiuose.

— Pavasari hkėj< gero 
derliaus ir laukėme šviež ų ja
vų, b:t blogas oras padėtį žy
miai apsunkino. Y:a pagrindo 
manyti, kad ateityje bus dar 
sunkiau.

SOVIETŲ ŽEMES

N. REAGAN NEPRISIMENA 
POKALBIO SU JAPONAIS
WASHINGTON, D.C. — PC- 

Į nia prezidentienė, Nancy Rea- 
j gan pareiškė laikraštininkams, 

kad ji neprisimena, kad ji būtų 
turėjusi pokalbį su japonų mo
terų žurnalo redaktoriumi. Ji j 
lik prisim-na, kad su žurnalo 
redaktoriais šįmet sausio mėne
sį padariusi kelias nuotraukas.

Pokalbio klausimas iškilo, kai 
prezidento patarėjo Richard Al
len seife viename voke, kartu su 
laišku, rasta $1,000. Kai pata
rėjas Allen keitė ofisą, tas vokas 
buvo paliktas tame seife ir vė
liau jis atsitiktinai aptiktas.

Patarėjas Allen atsimena, kad 
jis prašęs prezidentienę pasikal
bėti su japonų reporteriu ir kad 
reporteris jam atsiuntė, padėkos 
laišką, Bgt jis gąują'pHnigų'riė- 
pasišavinęs, padėjo į seifą ir už 
rairses.

kurios visiškai

dieni dešiniajame- Jordano ’upės 
krante-išsprogdino penkis arabų 
namus.; Izraelio kariai nc'ri, kad 

-galimai didesnis arabų skaičius! Baltųjų Kūmų 
pamatytų išgriautus namus. į rinusieji paliktą sei.ą ir

D. 'j. , ..... . įsieji $l',0(10, nularė visa rPirmadienj paleshniscių jau-.į.\- J . . J .
riimas tiek įsidrąsino, kad ** 
leido benzino butelius į prava
žiuojančius 'Izraelio sunkveži-1 
mi us. Avienų . ^ėlymas^ pa dė
jimas bo^jjų ari mėtymas gazo
lino butelių^privalo bųti sustab-

:ar^igūnai, tik- 
r radu 

kalą 
persiųsti Teisingumo depsrta 
mentui, Jkad teisėjai nuspręstų, 
ar. prezidento patarėjas Allen, 
paimdamas iš japonų žurnalistų 
tūkstantinę, n usikalto veikiau-
tiems įstatymams. .7.V / 

, , T -■ z f- . .-. ■ * . v , Allen yra įveltas į intrigasdytas. Izraelio kariarnpnori ies- .- • - pn^.:Vąlstybes sekretorių Haig.
į o dabar dar pastas buvusiame jo 

seife tūkštangš dolerių. Tai, esą, 
buvusi “padėka” už patarna
vimu. >

koti nusikaltusio' jaųfiijno: ^Tai 
esąs arabų reikalas.. Jie nutarė 
išgriauti arabų ^>'gyventuk na.- 
mus. t-’ ■_ !

— Los Angeles kalėjime lai
komas biznierius Marian Zacha- 
rauski privalės eiti į teismą už 
šnipinėjimą Lenkijai.

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
karo jėgos yra pakankamai stip-

šie Brežnevo žodžiai, p.'sakyt. 
susirinkusiems pesėdin kemu- 

) komitete 
nariams, pakenkė suvažiavimo 
nuolaikai. Brežnevo kalba su
kėlė nusivylimo nuolaikas.

Sovietų kariuomenė, policija ir 
valstybės tarnautojai gau 
kalingus maisto kiekius. 
111 esto gyv.nlojams bus 
.<iau. Kolchozų ir 
ventojai 
maisto, nors, bendrai paėmus, 
/įsame krašte bus jaučiama 
maisto stoka, kai pa*s aukščiau- 
ūesios tarybos pirmininkas taria 
iedi apie ariėjenėią maisto sto
ka ir trūkumus.-

Užsieniečiai žinojo apie mais
to stoką Rusijoj, bet jie nema
nė, kad ta steką gal; būti tokia 
didelė, kaip Brežnevas patiems 
komunistams dėdė.

ries, kad galėtu atmušti bet koki • n:slų partijos centro , _ . • i •

— Sovietu valdžia uždraudė Sovietu 
vienai savaitei Sovietų lėktų- partijos 
vams skristi į New Yorką.

įsiveržimą į Sovietų Sąjungos 
teritoriją, pirmadienio vakar?

Sąjungos komunistų 
centro komiteto na

riams, Maskvoje susirinkusiems

Leonidas Brežnevas visam komunistų partijos centro 
komitetui palakė, kad neužteks duonc's ir bus dak di
desnių ekonominių sunkumų, nes javai visai neužr- 

dęrėjo, o kai kur nepajėgė derliaus nuimti.

rei-

sun- 
sovchczų gy- 

turėii . daugiau

KATALIKŲ VY ’KUPŲ 
KONFERENCIJA

WASHINGTON, D.C..-Wash
ingtone prasidėjo gausi ir labai 
;vva kaialiku w'-kunu konfe
rencija, kuri, je bus aptariami 
patys svai oiaasieji katalikų baž
nyčios reikalai.

Konfercncijon suvažiavo' apie 
70 vyskupų. C.hicagojc buvo kal
bama, kad suvažiavusi ji pa:i- 
sakys apie kardinolą Ccdy, bet 
iki šio meto niekas apie jo 1 y ą 
neužsiminė.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $395.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto DON PILOTAS

iš

neš

do-

ATSARGA KAULŲ NELAUŽO

Dvi mažos mergaitės kalbasi 
apie šeimyninius reikalus.

— Kodėl, — klausia viena jų. 
tavo bobutė nuolat skaito bi

bliją?
— O, fnan atrodo, — atsako 

antroji, — kad ji rengiasi egza
minams į kitą pasaulį.

* # ♦

ŽADĖJO ATSILANKYTI

Kartą žmogelis pamatęs skęs
tantį žmogų, šoko upėn ir jį 
gelbėjo. Išgelbėtasis sako:

— Viską gausi, ko nori, 
esu Stalinas.

Išgelbėtojas atsisakė nuo
v anų, tik prašė viėno dalyko:

— Būk ant tiek geras, nepas
kelbk, kad aš tave išgelbėjau, 
nes žmonės mane užmuš!

* # &
GERIAUSIAS LAIKAS

nebuvo reikalinga
Auto šoferis klausia vienų 

praethaniį kaifnifetį;
— Kodėl jūs prie šios pav<r 

jingos vietos nepastatėte pers
pėjančios iškabos?

— Seniau ji buvo, — atsakė 
jam kaimietis, bet kadangi nie
kas neatsiliko^ tai ją-ir nuėmė.

* # *
NESIDERINA

Pasikalbėjimas 
Maikio 
su Tėvu 5

t

1

> Žmonės sako: Bėdoje pasi
šauk policiją. Mano žmonai 
“dauntaune” atsirišo batuko raish 
tis. Ji paprašė pasitaikiusį poli- į 
cininką. Jis atsiklauyė ir surišo 
raištį. Nusiėmė savo kepurę, link- ' 
telėjO galvą ir nuėjo. O man ir • 
neprašytas policininkas už tra- 
fiko pažeidimą pabaudos bilietą 
išrašė... Įf

• Moteriškė sako gydytojui, 
kad negalinti miegoti. Gydyto- J 
jas paklausia: — Ar tavo vyras 
gerai miega, — Ir dar kaip! Taip , 
knarkia, kad kaimynai į duris i 
barškina...

Mokytojas gamtos pamokoje 
klausią mokinio:

— Kada pats geriausias laikas 
vaisiams skinti?

Mokinys, gerokai pagalvojęs, 
atsako:

— Kada šeimininko nėra sode, 
o šuo pririštas.

— Be:, Petreli, juk gydytojas 
pasakė, kad neprivalai gerti 
i i aus prie valgio. 0 dabar ma
tau. jog valgant alus stovi prie 
tavęs.

— Ties sakant; žmonele, nu
imk valgį nuo stalo.

* ♦ ♦

KAM TAS TAIKOMA
— Ar tamsta neturi kokios 

nors knygos, kuri paskatintų ke
liavimą?

— Ar kokiam jaunuoliui, jūsų 
sūneliui? — paklausė pardavė
jas.

— Nė, tą knygą aš norėčiau į- 
teikti savo uošvienei.

-lt 4- i

KAS GIRDĖTI ŠIAULIUOSE*

Paleckinių žurnale “Švytury” 
tilpo tokia žinia:

“Maisto sandėlyje šiauliuosfe 
priviso žiurkių- Išnaikirilmui jt|, 
sandėlio prižiūrėtojai atgabena 
keliolika kačių. Prasidėjo kbvd) 
kuri baigėsi netikėtu žiurkių lai-* 
mėjiiriu

t

i

I

Kai velnias prisėda prie biedno piliečio 
Ir pradeda šnypšti į ausį pagundą, 
Pilietis kiekvieną į užeigą kviečia 
Ir dėsto last will, kol troškimas pabunda. ..

O kitas, pagavęs kur nors demokratą, 
Jam rodo Talmudo tamsiuosius šešėlius, 
Kol vargšas, netekęs kantrybės, iškrato 
Kapšiuką, kad pusgalvis dingtų pašėlęs...

Kai velnias apsėda, broleli, nėr juoko... 
Gyvoji bažnyčia padėti negali,
Kai bobai prireikia jaunesnio bernioko, 
Kai senis pamato iš tolo... medalį...

Kai velnias prisėda, broleli, žegnokis 
Ir šaukis skaisčiųjų seselių apiekos. .. 
Jei netiki žodžiui, kaip nori žinokis, 
Paieškok sau pekloj geresnės aptiekos.

Kai velnias raguotas krikščionį apsėda 
Ir pradeda uodegą sukti panosėj, 
Lietuvis lietuvį be druskos suėda, 
Ir ženklo nelieka — žinot nežinosi...

• Našlys prašo savo kaimynę, j 
kad pasakytų, kaip kavą išsivir
ti. Kaimynė išaiškina, kaip ka
vą reikia virti: Po kelių dienų 
ji paklausia: — Ar išvireikaip, 
tau sakiau. —Taip išviriau, kaip 
sakei- Pirmą dieną buvo labai 
skani, antrą — nelabai skani, o 
trečią labai neskani...

• Škotas įlipo I autobusą su 
savo dideliu šunimi. Sumo^ec į 
bilietą kaip pensininkas, šoferis < 
klausia: — Ar tavo tas šuo? — 
Mano, taip pat pensininkas. -- 
Jeigu taip, tai turi mokėti pusę 
pensijos už šunį.

• Jeigu neprivalgei, tai nepri
laižysi, — vabalninkėnų priežo
dis.

• Muzika geras dalykas: Vie- Į 
ni mėgsta muzika, o kiti triukš- • 
rną.

• Jeigu nebūtų veikimo, 
veikėjai neturėtų ko veikti.

• Gydytojai tvirtina, kad 
'ne pusė to. ką mes vaigome ir j
geriame, gali kenkti sveikatai. į 
Dėl to. kad beveik visa^ maistas J 
paruoštas kemenreiniu būdu su ; 
chemikalu priedas, kurį 
daugiausia vartoja.

tai

žmonės

pa riba i į 
Hitlerio ’

• Hitlerio. genocidas 
gė, o Maskvos — seka 
pėdomis. Tik toks skirtumas, 
kad sovietai nekaltus žmones 
kankina lėtesniu būdu, psichiat- 
rinėse ligoninėse ir trėmimuose. •

NĖRA REIKALO .

Du vyrukai kalbasi išeidami 
iš darbo:

— Apleisdamas ofisą, aš nie
kad nesinešu į namus rūpesčių 
ir iritacŲų.

— As taip pat. Jie manęs wau 
laukia namuose.

PALEGKINeJE MOKYKLOJE

Mokytojas: -—Rasakyk, Antą* 
nai. ką re škia,žodis katastrofa?

Antanas: — Aš nenorėčiau 
priminti apie žemės ūkį tarybi
nėje Lietuvoje...

KADA KYLA BAIMĖ

Vėlai vakare vyriškis sutiko 
merginą ir klausia:

— Ar jūs. panele, nebijote 
taip vėlai viena vaikščioti?

— Kol viena vaikštau, tai ne
bijau.

* * *
KALBŲ PALYGINIMAS į

Vienas mūsų kaimynas bridge- 
portietis aną dieną p’asitarė:

“A negaliu suprasti kodėl 
kai kurie lietuviai mano, jog jų 
kalba tokia gera, kaip ir kitos. 
Juk, pavyzdžiui, anglų ir lietua 
vių kalbų raidės ir garsai tie 
palys.

SKIRTINGOS PAŽICROS

1 Jauniervs žmonėms pinigai at- 
i rodo menkaverčiu dalyku, bet

• Tiktai atominis kai as tegn- ; įTT1onės pasensta ir maža be
lės išlaisvinti sovietu pavergt.<s p,^gų išleisti pinigus, pas

tarieji virsta jiems didžiausia 
branįcnyle. Oscar Wi.de

tautas. Don Pilotes

* * *
j veną negrų kaireą pribūna 

keliaujantis agentas- Besimai
šydamas minioje jis kreipiasi į 
vieną apysenį negrą: "Tėvai, gal 
it keisi man 10 dolerių?"

Negras: “Nt. ktn aš la’oai nuo- 
' rdžiai čeko,m už gaibę. taip

•• ' jV ■ (Va- 
et i: rife: dole ų turė-

MERGINŲ TARPE
eina i.— Tai turbūt yrapasakoja man, lot— Stasy

jis dažnai apie mane sapnuoja

— Maiki, pasakyk rtlan, kaip 
čia išeina, kad gydytojai baugia 

y ha rūkančius žmones Vėžiais it 
kitokiomis ligomis-, bėt valdžia 
nesitūpina rūkymo paVojūini.

— Matai, tėve, biznis yra pir
moje vietoje, o malonumas aht- 
roue. Valdžia iš tabako gaurių bi
lijonus dolerių, o tabako ptarhty-

■ , hė uždirba 17 . bilijonų dOtėfftfc 
Net trys senatoriai yra tabako

i ūkių savininkai.
i —- Ką žmonės darytų, % jeigu
’ neturėtų malonumo. Išgerti gero 
i snapso taip pat malonu, kaip ir 
parūkyti. Dėl geresnio apetito

! išgeriu bent porą čierkučių ir 
’ pypkę užsirūkau, tik visa bėda, 
kad šnapsas labai brangus, alus

' taip^pąt, Pensminkams tai tikras 
pasninkas... '

J — Atsimink, ką dr. Karalius 
• sakydavo: “Papasnikauti vieną 
savaitę, esą sveikai

! — Daktarai daug ką sako, kad 
nedaryk to, nedaryk to, o aš 
rau kas man patinka ir esu svęir 
kas. Atsimenu, kai mano tėvaš 
rūkė ir namie augino' tabaką. 
Matytum, kokie gražūs lapai, 
nors barščius virk, nė kirminai 
neėsdavo. Būdavo kai mano tė
vas užrūkys naminio tabako, tai 
visi iš gričios bėgdavome, taip 
akis grauždavo, o jis > sulaukė 
103 metus amžiaus, dar ir rogu-

, les vaikams padirbdavo.
— Tavo tėvas buvo išimtis, 

bet ne visi “tėvai” gyvena šim
tą metų. Rūkymas nėra geras da
lykas. — nesveika, o kitas, tai 
nuo rūkymo būna didelių nelai
miu — gaisrų, apsideginimų, miš 
kai išdega dėl numestos nuorū
kos. Blogų Įpročiu reikia vengti, 
visi blogai įpročiai yra kenks
mingi. Vietoj degtinės, reikia 
gerti pieną ir pasukas. Taip ir 
dr. Adomavičius sako.

— Ar tu, Maiki, žinai, kad pie
nas kainuoja tiek, kiek ir alus? 
Iš alaus nors malonumo turi, c 
iš pieno nieko. * Taip ar kitaip 
blogi laikai atėjo ir darosi dar 
blogesni. Prekių kainos nevieno
dos. Pav., kavos puodukas kai ;* 
kur kainuoja nuo 48 c. iki 75 c | 
Cigarečių pakelis paprastai kai
nuoja 90 c„ o kitur lupa daugiau, 
kaip dolerį.

— Matai, tėv’ė, reikm laupyti 
K^i eini į krautuvu, turi savo ki
šenių pa klausti. Žmonės pri
pratę išIaidmgM gyventi, tai pi
nigu jeigu Rei
kia ar nereikia, streikuoja. Ke
lia algas, kelia ir prekių kainas, 
ir taip “daina Be galo”. O visgi 
ateis “galas”... visiškas bankro-

t

rodeje tedalyvauja. Sakau, gal | 
vyrai parodą boikotuoja? Galeri- 
nojau, kad ne. Man sakė, kad vy
rai dailininkai išnyko, liko tik; 
kėli, o rtlotetų esą šimtai.

— Argi.galimas dalykas, tėve? j
— Galirhas. štai kitas pavyz

dys-, — solistų menas, — kur tik 
pasimauk, tik moterys dainuo
ja. O kęir vyrai? Maiki 
blogai laikai ir kultūriniam 
šauliui.

— Tai reikia džiaugtis, kad 
terys daro pažangą. Seniau 
tik pietus virdavo ir namuose; 
sėdėdavo. Dabar net Į karinome- į 
nę eina- Į

— Ja, ją.. . ir cigarečių dūmus t 
pučia daugiau už vyrus. I

— Užteks, tėve, ginčytis. Lik 
sveikas.

yraadad

ateind
pa-

mo
jos į

Kai velnias bažnyčioj apsėda kleboną 
Ir pragaro dūmų prileidžia jo širdį, 
Altorių pamiršta ir tuščią amboną, 
Ir nieko nemato, ir nieko negirdi...

Kai velnias bobutę cnatlyvą apsėda, 
Ji vyrą pamiršta ir vaiką palieka, 
Važiuoja slaugyti jaunystės susiedą, 
Turtelį paveržti, praryti kaip slieką...

Kai velnias davatką apsėda karščiaų.sią, 
Nežiūrint kurio ji tikėjimo btįtų^ 
Broleli, bėk nuo jos nors-^ėklon greičiausiai. 
Kad tąvo dūšelė be ženklo nežūtų. =

Kai velnias., prie ’vargšo šventykloj prisėda 
Ir pradeda gundyt, vis kišdamas bobą, 
Jo visą karjerą nekramtęs suėda,
Ir pragaru virsta bažnyčia ir troba. <

pažįs

Kai velnias apsėda ir žvengdamas jodo 
Jaunuolį, suėmęs į peklišką nagą, 
kalčiausią nujoja pas dukterį juodo, 
Kaip katiną baloj pražudo nabaga.

SENOVIŠKA DAINELĖ

Prisiminimui smagesnių vasa
ros laikų, pakartosime čia vieną 
seną lietuvišką dainelę, kurią 
jau esate girdėję:

Kas ant žirgelio,
to.
Viešais keleliais 

skraidys,
Kas vakarėliais

ant pabalno-

linksmai •

rūtų daržely
Mano mergele, tave lankys,

Oi, oi, kas Dievuliau mano. 
Kas vakarėliais tave lankys? 
Kas žalioj lankoj, prie Nerilu- 

nėlio.
Būry jaunųjų dalgelę trauks?

Kas trauks žagrelę po pūdy
mėlį.

Ir pusrytėlių atnešant lauks? 
Oi. oi, kas. Dievuliau mano, 
Kas vakarėliais tave lankys?

šioje damoje, kaip pastebėjo
te, yra išreikšta ilgesio, gailesčio 
ir daug gražių ^novės kaimo 
vaizdų.

— Maiki, tu rnan atsakyk dar 
vieną klausimą.

— kokį klausimą?
= — Kodėl moterys ptalehkia 

vyrus.
Kaip, kokiu būdū?

- Nagi va. Čiurlionio' Galai-!
’ joje. Ine.. vyksU' bendroji dailės 

<Jarbq paroda. Ten buvau ir ma
čiau gražių fneno darbų, bet kri
to j akį nioterys: moterų dai-

- - HfHnkių. o tik tryx -ryni toje pa-

MENININKO PROBLEMA

GAL PAMAŽU PRIPRAS

Vienas kolchozininkas Ukmer 
’ gės rajone laimėjo loterijoj ož- 
,ką-
Į Parsivežė namo, bet nėra kur 
jos padėti.

Šeima gyvena viename kam- 
bariuky, kuriame tilpsta virtu
vė, miegamasis ir valgomasis. 
Žmona nerimaudama pastebi.

— Netinka įvesti ją į vidų.
— Kodėl ne? Ožkutė galės 

priprasti prie visų patogumų — 
atsakė vyras.

ĮK

TIKRI VARGAI

t Škotas skundžiasi anglui:
; — Kiekvieną kartą gerdamas 
arbatą aš smarkiai nukenčiu.

— O kame tas viskas pasireiš
kia?

— Nes. jeigu geriu namuose, 
į puoduką įmeta vieną šmotuką

cukraus. Jeigu geriu pas 
tarnus, tai įmetu tris šmotukus.

— Man vis dar neaišku...
— Labai paprastai. Mėgstu 

arbatą pasaldytą dviem šmotu
kais cukraus!

* 4= *

UŽMASKUOTA TIKROVE

Viena senyva moteriškė, kuri 
sugrįžo iš Vakarų į “tarybų” 
Lietuvą, parašė savo dukrai 
Amerikoje:

“Mano akys apsilpo ir viskas 
atrodo gana blogai. Sunku ir 
veik neįmanoma bus prie to pri
prasti...”

* * ♦
Be jokios naudos

— Sveikinu! Girdėjau, kad su
silaukei algas pakėlimo.

— Taip, pakėlė, bet iš to nie
ko gero nebus.

— Kaip tai?

Draugas užtinka Pablą Picas- 
~o stovintį prie vieno savo gdr- 
tesn'li paveikslų- ir giliai užsi- 

mąsčiusj.
— Kis atsitiko 

draugas.
— Nepatinka man nosis to vy

ruko mano paveiksle.
— O ar negali jos pataisyti? ,
— Galėčiau, bet nežinau, kunZ 

ji yra-

paklausia

Draugas jau mažai tekvėp joja, bet policija vis neatsako.
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Pagerbtas ALTo veikėjas T. Blinstrubas
kienė, buv. L. T. Sąjungos pir
mininkė, Aleksas Laikūnas — 
Dirvos redakc. vardu, ilgametis 
ALTo veikėjas kun. Ad. Stasys, 
Br. ir Vyt. Mikliai, Dana ir Algis 
Vanagai — giminių vardu. Svei
kinimus raštu perskaitė minėji
mo pravedėjus J. Jurkums.

Kan. V. Zakarauskas sukalbė
jo maldą prieš vakarienę. Kon
certinę programos dalį atliko 
solistė Roma Mas‘i nė. Ji daina
vo tik tautines dainas, kurios 
ir skambėjo kaip paties gerbia
mu sukaktuvininko gilios tauti
nės minties atgarsis. Mastienė

. T. . Etinstrūbas, nenuilsta m: s 
visuomenininkas Nepriklauso
moje Lietuvoje ir išeivijoje, il
gametis ALTo veikėjas, buvo 
savo draugų vienminčių pag:r’> 
tas, 75 metų amžiaus sukakties 
proga, š.m. spalio mėn. 14 dier.ą 
Tautiniuose namuose.

Sukaktuvininką T. Blinstrubą 
spalvingai apibūdino jo idėjos 
draugas, buvęs ALTo pint in- 
kas E. Bartkus, su humoro prie
du papasakodamas apie jo nu
eitą visuomeninį kelią Nep. Lie
tuvoje ir išeivijoje. Kalbėtojas 
pabrėžė sukaktuvininko idėjinį, 
visuomeninį pasišventimą tautos dainavo: Kur banguoja Ncmu- 
labui. Pasidžiaugė jo asmens 
dvasinėmis vertybėmis, jo aukš
ta morale, kieto principo verty
be ir dar pažymėjo jo malonaus 
charakterio bruožus.

Sukaktuvininką sveikino cent
rinių, didžiųjų organizacijų va 
dovai, organizacijų atstovai, idė 
jos draugai, paskiri visuomenės 
veikėjai, giminės. Visi linkėjo 
sukaktuvininkui sveikatos ir ne
pavargti visuomeninėje veikloje, 
dirbti, kol Lietuva bus laisva ir 
pats galės tąja laisve pasi
džiaugti.

Sveikinimai žodžiu
V; Mažeika — L. Tautinės Są

jungos vardu, V. Šoliūnas — 
L. Krišč. Demokratų vardu, A. 
Juškevičius — Reorganizacinės 
L.- B-nės vardu, Gr. Lazauskas 
— ALTo ir Liaudininkų vardu, 
Ž. Juškevičienė — LŽS Chica
nos skyr. vardu, J. Jurkūnas — 
Korp! Neo Lithuania ir Tautinių 
Namų vardu, ir kt 
Į Raštu sveikino Lietuvos gene
ralinė konsule J. Daužvardienė, 
Antanas ir Marija Rudžiai, R. 
Liet. B-nės centro’ valdybos var
du — dr. V. Dargis ir gen. sekr. 
Įg; Serapinas, Vilties draugijos 
vardu — dr D. Degėsyš, E. Če-

nelis (žodžiai Ks. Vanagėlio), 
Ruduo (F. Chopin), Sugrąžin
kite man laisvę, Tėvynės ilge
sys, Tėviškės dainą (N. Dostel) 
<r muz. Br. Budriūno sukurtą 
Valio!. Po lo — Ilgiausių metų. 
Solistės paskleisti melodingi! 
dainos garsai maloniai nuteikė Į 
visus minėjimo dalyvius, mi-į 
nutėlei visų jų mintį sugrąžino 
į toli paliktą mielą tėvynę Lie
tuvą, kur banguoja Nemunėlis • 
ir Šešupė miela plaukia... Solis-’ 
tė buvo apdovanota spalvingų' 
gėlių puokšte, kurias įteikė O.! 
Daškevičienė, LTS centro val
dybos narė.

Sukaktuvininkas T. Blinstru-' 
bas buvo' ne tik pagerbtas, bet 
ir .apdovanotas. J. Jurkūnas iri 
Daškevičienė, visų dalyvių var
du, jam įteikė dovaną — Mar-

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA, VOKIETIJOJE

Mes neneigiame lenkų dvasiš-< 
k/os nuopelnų lenkų tautai — 
jie tikrai labai reikšmingi. Len
kijos dvasiškija vaidina svarbią 
rolę ne tiktai religinio, bet ir vi
suomeninio bei politinio gyveni
mo srityse, daug svarbesnę nei 
visoje eilėje kitų šalių. Juo la
biau tad keista ir nelogiška, kad 
lietuvių kova dėl gimtosios kal
bos savo parapijos šventovėje, 

! pastatytoje jų senolių rankomis, 
laikoma nusikaltimu, •’ o lenkų 
'tautos gynimasis XIX š. (pvz.

JURGIS JAŠINSKAS

SPAUDOS
(Tęsinys)

1S’81 m. spalio mėn. 4 d., buy. 
Lietuvių Enciklopedijos admi
nistratoriaus A. Lileikio rūpes
čiu, buvo sukviestas būrelis 
bostoniškių ir artimesnių vieto
vių lietuvių P. JButėncf rankraš-

PABIROS

čįulionienės kei arnikos kūiinį. \vrzesnia prie Poznanės 1901- 
1902 m.) laikomas didvyriškumų.

Mūsų visuomenėj ' dauguma 
yra tikintys cmonė^^jd jokiai

T, Blinstrubas neliko skolingas: 
šiltai, mielai visiems padėkojo.

Po vaišių visi dalyviai dar lu-
rėjo malonią progą ir smagiai. sjęaucju girdėti ir rpa^įčikaip- 
pasišokti, orkestrui grojant. šo-j£O|į $ejnų parapijoj kunigų nuį 
ko iki vėlyvos nakties. i e^a nuo Kristaus mokslo. No-

Valio!, ilgiausių metų linkime Į rėtusi čia paklaugtj: ar tik Sėi- 
visuomenininkui T. Blinstrubui,) nP parapijoj? Juk naivų.ir vai- 
nnniiilcf omoni AT T' ai iii • . . -«•. inenuilstamam ALTo veikėjui.
L : . Z. JUS.

1

f 1 SEINŲ LIETUVIAI TEBEKENČIA
į Lenkijos lietuvio pareiškimas Varšuvos televizijos 

atstovui, Seinų lenkų reakcija
- (Tęsinys)

. Bet jeigu jau lietuviškų -pa
maldų Seinuose klausimas išėjo 
viešumon, tebūna apie jį žino
ma ir daugiau, bent tiek, kiek 
leidžia šio mūsų leidinio kuk
lios skiltys. Ligi šiol apie tai ne
rašėme.- Gal nedrąsu buvo už- 
ilitidyti stipresnį, kad.- padėtis 
cįgr labiau nepablogėtų. “Tam
sybių pilies” kariaunos juk daug 
j^ur '-esama — Seinų parapijos 
lįfetuvių diskriminaciją pergyve
name skaudžiai, nes tai liečia ir 
iuus visus, nes tai mūsų tautos 
ii: mūsų kalbos išniekinimas.

Nors kovos prieš lietuvius bū- 
‘ dai ir, formos Seinuose pasiro- ■ 
dė žemiau betkokio kultūrinio ’ 
lygio, ir sunku tai pakęsti, da-i 
lyko esmė yra daug gilesnė ir ! 
rimtesnė. Juk siekiama, kad 
Seinų parapijos lietuviai, nete
kę kantrybės, panaudotų ko
kias nors neleistinas ir neetiš
kas kovos priemones ir susikom-

įgalima mus vadinti save lietu
viais, rūpintis savaisiais reikalais 
ir mums priklausomom! s teisė
mis.;-

Gąsdinimai iŲiėtuvos respųįilyč 
ka neatgrasp, nfes ten gyvęrųį-^tl 
sų .žihoneš. Noriu pasakyti' datįj 
gia'tb— gyvena ten ir lenkai,-^šo? ': 
kosi' lenkiškose mokyklose, :8kai-. 
to ten .leidžiamą kasdieninę-len
kišką spaudą, dainuoja, -ir šoka, 
savuose lenkiškuose menb kolek- 

. tyvuoee, laisvai'meldžiasi ‘savo 
"gimtąja kalba tose pačiose šveii- 
tovėše,'kaip irlietiiviair 
j^tDeją,' lehkų'7dv^išlžai, nenori 
žinoti;-kad Seinų'parapijos lie
tuviai yra vienintelė Europoje 
bendruomenė? kuriai atisako 
ma teikti religinius patarnavi
mus gimtąja kalbą (pamaldūs 
parapijinėje šventovėje,-’’ krikš4 
tai,' sutuoktuvės.'ir pam). ' . /..

■i. - .. . .''.'.I: ,■ \

p: Šitaip dalykai atrodo; kai re-

tinio. palikimo sutvarkymo rei
kalu. Be jau paminėto, tame-su-, j 
sirinkime dalyvavo: Ona Ivaš- 
kienė, Antanas Gustaitis, A. Ma
žiulis, St. Santvaras,. J. Sonda, 
J. Vembrė, J. Vizbaras - Sudū- 
vas. Jie apžiūrėjo tą palikimą, 
aptarė jo sutvarkymo būdą ir 
tuo reikalu buvo surašytas all 
tinkamas aktas-protokolas.

kalbininkai vertino, vertina.»ir rugsėjo mėn. 15 (šiokią dieną, 
vertins mokslininko Petro Butė
no rankraštinį palikimą.

j Bostoniškiai, atrodo', savo pa 
reigą atliko. Jie, įvertindami to 
palikimo reikšmę ir gausą, nu
tarė prašyti “Alkos” archyvo

j vadovybę paskirti Petro Butėno 
j rankraštiniam palikimui išsau- 
’ goti atskirą patalpą — kambarį

ir jo nuomai apmokėti sudėjo ( 
tam tikrą dolerių sumą. |

* * * ■ i
3) Sutemos ir pragiedruliai 
Bostono lietuvių aplinkoje

1979 m. gegužės mėn. 15 die- 
' ną beveik 75 metus iš Bostono 
! pas savo skaitytojus keliavęs sa
vaitraštis KELEIVIS paskutinį 
kartą aplankė tuos skaitytojus 
ir negrąžinamai nukeliavo “Vė
lių Kalnelin”.

Atsisveikinant su juo, Kaimo
Jurgio lūpomis, buvo ištarta:

“... visų labiausiai pasiges 
; Tavęs (Keleivi), viena gausiau

sių ir veikliausių. Bostono ir 
apylinkės lietuvių kolonija, va
dinama lietuviškos išeivijos 
Atėnais. Pamatys visi .čia gyve
nantieji lietuviai, kokios gūdžios 
ūkanos uždengė tą lietuvišką pa
dangę, Tavęs netekus!...”

Tai nebuvo spėliojimas, bet 
gyvenimo realybės konstatavi
mas. Dabar Bostono' ir apylin
kės lieluviai. tarpusavio ryšiams 
palikyti, svarbesnėmis žiniomis 
pasidalinti ar kokius bendro 
pobūdžio pranešimus norėdami

antradienį), šį neapsižiūrėjimą 
jau buvo vėlu atitaisyti ir dėl to 
minėjime, kuris buvo pravestas 
rugsėjo 13 dieną, atsilankė ap
gailėtinai mažas skaičius lietu
vių. Tą faktą gan vykusiai api
būdino to parengimo programos 
vedėjas jaunuolis Aidas Kup
činskas: “...matote, kas atsi
tinka, kai paminėjimas rengia
mas 13-tą dieną”.

Tiesa, So. Būstcne esanti lie
tuvių katalikų šv. Petro parapi
jos vadovybė retkarčiais išlei
džia parapijonams skirtą biule
tenį, kuriame šiek tiek būna ir 
ne bažnytinius reikalus liečian
čių pranešimų bei žinių, bet tai 
yra “lašas jūroje”. Tuo labiau, 
kad tame biuletenyje esančios 
žinios didžiąja dalimi praneši
mos anglų kalba.

Be. paminėtų Bostono lietuvių 
susižinojimo priemonių, čia vei
kia dvi lietuviškos radijo valan
dėlės :viena vedama neišsenka
mos energijos vilniečio Petro 
Viščinio, ir antroji vedama šia
me krašte ganiusių, augusių ir 
atitinkamus mokslus baigusių 
Valentinos ir Stepono Minkų. 
Tos abi valandėlės jau turi se
noką praeitį, siekiančią, ne kelio- 
liką, bet dešimtis ■metų. Sakysi
me, V. ir St. Minkų lietuviška 
radijo valandėlė po metų ar dve
jų švęs' 50 metų “auksirėš5” su
kaktuves, o Petro Viščinio “Lais
vės Varpas” neužilgo didžiunsis 
“sidabrinėmis” — 25 metų - 
veiklos sukaktuvėmis.

(Bus daugiau)

« padaryti, grabaliojasi, kaip ak
las aplink sieną ir dėl to Bos- 

Palikimo sutvarkymas buvij tone, be nuo'savo 'spaudos perio- 
atliktas per tris dienas. Tvarky- ( dinio leidinio, “ir- tamsu, ir juo- 
4bjūi, skirstydami P. Butėno , da”. Prisieina naudotis, archaiš- 
rankraščius — parašytus straips- komis susisiekimo priemonėmis: 
nius,; plačios apimties kalbinius n°rint sukvįesti lietuvius į įvai-

i ir Lietuvos ■ istoriją gvildenan-.
.čius veikalus, pvz., “Praeitis sukaktuvinius ir pan. parengi- 

rateičiai”, “IHdlomėjo aisčiai”, mus,; išsiuntinėjami atvirlaiškiai 
..atsiminimų,- beletristinėje for- arba naudojamasi Chicągoje, 
■mdję parašyti pluoštai, o ypa- New Aorke, Clevelande ar net’ 
tingai gausią kalbiniams ir is- Kanadoje išeinančia periodika. 
toriniiife rėikalms "naudotiną- Užtat dažnu atveju tie-praneši- 
medžiagąr stebėjosi jo įruošta-; mai ar kvietimai adresatus pa- 
biu darbšįumu bei “vienuolis? siekia tada, kai “šaukštai būna 
kų’’ .ąįsidayimu lietuviškiems PQ pietų”. — pavėluotai. .
reikalams.-Visi tie kalbininko ir Pasitaiko net tokių pokštų: 
istoriko Petro Butėno rašto dar- _ šiemet Bostono Lietuvių Bend- 
bai ir medžiaga jau yraperduo- ru°menės atitinkamas vienetas 
ta minėtam “Alkūs” archyvu^ rengė rugsėjo mėn; 8 d. (Vy- 
Pafname. ,. ..... j tauto Didžiojo .karūnavimo) nlį-į

To archyvo tvarkytojai, tur^- P? j imą,; Apie, tą parengimą buyo 
darni dar ir kitokių larbų, pėr. PrĄPęšta .tplpnūd Ęostifeb; įšėį- 
ėilę metų nepajėgs paruoš^? na—ioję. lietuviškoje/spatidpje' 
spausdinimui, todėl šiuos žodžius ir nurodyta klaidinga to parėn- 
rašntis siūlostūo reikalu susidd-'- gimo.data.—- rugsėjo 25 d, :šią’ 

-mėti mūsų Lituanistiniam Iną-į; klaidą pastebėję. minėjimo ren-; 
titutui, Lietuvių Istorijos SąjuŽ^ gėjai šokosiją atitaisyti’, nųr<>

rius meninius, literatūrinius,

SENIAUSIAS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS

Ilgoką, laiką buvo manoma, 
jog pirmutinis letuvių kalba lai
kraštis pasirodė Tilžėje 1832 m. 
sausio mėn. Jis buvo vadinamas 
“Nusidavimai Apie Evangelijos 
Praplėtimą Tarp Žydų ir Pągo- 
nų”. Jį leido kun. Pričkuš Kel
kis.

Lietuvių spaudos istorijoje šis 
spaušdinyš atsižymėjo tuo, kad 
jis išsilaikė 80 metų. Bet tai ne
buvo pirmutinis laikraštis lietu
vių kalbą. .

Toji garbė, tikrenybėje pri
klauso kitam periodiniam leidi
niui — “Nusidavimai'Dievo Ka
ralystėje”,'' pradėtam- spausdinti 
Tilžėj .1822 metasį-4t^r*-yra - de-

kiška būtų manyti,’ kad -lietu-_ 
vių diskriminacija Seinų para
pijoj vyksta be ąugštesnės Iej>, 
kų dvasiškių valdžios pritžKfho, 
o gal ir inspiracijos. ' Seinų pa» 
rapijcs lietuviai -buvo ksetpęsi 
nekartą į augščiausias •' lenkų; 
Bažnyčios Įstaigas, išdėstydami 
savo skriaudas ir prašydami jas 
atitaisyti.

P- Malinovska rašo: . Gai
la, kad mieli broliai lietuviai ne- 
pabandėte gyventi Lietuvos res
publikoje. .. prieitute atitinka
mų išvadų”. “Tamsybių pilies” 
stovykloje turėtų juk būti žino? 
ma: jeigu ir nepabandėme, tai ] rpsiėšypasfcir^es lietuvių, 
gal nebuvo reikalo. Turėtų bvg.( diskriminacijbspri^tone? Mūriją 
žinoma, kad nepasiprašėme.prie-' i tačiau negalima-ūžmiršti, kad nę- 
globsčio Lenkijoje.. Mes čia gi-] visuomet laimi-blogis. Dažnai ji?

vai ir protėviai, čia mūsų tėviš- Į ten, is kur yra rsejęg. Labai tm-J
promituptų prieš visuomenę bei augę, g-mė ir aug-<y^£ų tė- jūra 'kaip bumerangas — grįžta^ 
prieš' bažnyčią arba, nustoję ■ ... . r-»- ; *-i, .

’ — — i"- —---------------- 7 -------- i. ' • ’ e . -

vilties, liautųsi kovoję Ir vienu, Ne antroji, ne trečioji, bet karnų pavyzdžiu'gali čia būti; hit 
pirmoji. Ir jau vien tas faktaslętižmas.

prieš bažnyčią arba, nustoję 
vilties, liautųsi kovoję Ir vienu 
ir kitu atveju lietuviai pralai
mėtų savo kalbą, kultūrą ir tau

tybę.

širod^’anaš laikraŠtatas.
■t’/’’-v -

~ Vą,: ;iš To .džiaugsmo įšsi- 
_. _ „ .. .. :___ -_____  - . plepėjau^ipne'.ir žmoiia patyrė

gai ir kitiemsjpanašaus pobūdžio? dydami,- kad parėngim&s įvyks apie tą pakėlimą;J.’; L-"/ -•’/? 
vienetams ir ateitį. į talką “AV- j------- —— •• .................

darbininkamš^ Ateitis parodyk, i NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS 
kiek ir kaip mūsū istorikai ir . . -■ ■■•

p— • LltekaTORA,' lietuvių literatūros, meno -ir mokslo 
J m- metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vince 

Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Rankčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V« 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės Ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
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

fe, bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82.

• L1±XL u V IŠKAS IS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Jx 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliuetruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina

'• KĄ LAUMES E£M£, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83. b * '**!’•

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupraf- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises.

yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

t SATYRINES NOVELĖS, M. ZoeČenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 ?«L knygoje yn .40 sąmojingų novelių. Kaina $2,

Knygoi gannainoi Naujienose, 173s So. Halsfed St, Chicago,

-
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g - SIUNTINIAI Į LIETUVA
< . MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

į 2608 West 69th St, Chicago, HL. 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MARIJA NOREIKIENĖ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St, Chicago, ĮH. 60629 ♦ TeL 925-2737 jįl

V. KALA N TINAS

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

• teriSIINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAT SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara Šiokiadieniais nno

EK JMJHkMAN, B A., Registruotai valrtiainr*?

MM J*

r’

Inž. UODAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

' ATEINA LIETUVA,

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

ir patarė mums toliau studijuoti.'

Kaina $25. Kieti viršeliai.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

KM

$ 
♦
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Nepavyko sukelti suirutes Egipte
Kol Amerikos astronautai “Columbia” erdvėlaiviu 

skriejo 168 mylių aukštumoje aplink Žemę ir paskubomis 
bandė ir registravo kaitaliojamas orbitas, JAV lėktuvai 
nuskraidino kovai paruoštus karius Į Egiptą. Pradžioje 
buvo paskelbta, kad Amerikos kariai skrenda į Egiptą 
trijų savaičių manevrams, bet tikrenybėje jie skrido pa
dėti naujai Egipto vyriausybei konsoliduoti turimas pozi
cijas ir pastoti kelią Libijos tankams, jeigu jie įsiveržtų 
i Egipto teritoriją.

Sovietų valdžia davė Libijos diktatoriui pustrečio 
tūkstančio tankų, kad galėtų pavergti Čadą ir priartėtų 
prie.;,Sudano ir Persijos Įlankos strateginių centrų. Libi
jos diktatoriui pavyko pevergti Čadą, suimti Čado prezi
dentą, atgabenti ji Į Tripolį ir pasirašyti sutartį Čadui ad
ministruoti ir Įjungti Į Libijos teritoriją. Tai įvyko be
veik be šūvio,, nes Čado vyriausybė, susirūpinusi krašto 
ūkio reikalais, naujais ginklai ir kariais beveik nesi
rūpino.

Libija Čadą būtų prarijusi, kaip Sovietų Sąjunga pra
rijo Lietuvą, Gudiją, Ukrainą, Gruziją ir kitas kaimyni
nes valstybes. Libijos diktatorius būtų likvidavęs visus 
atsakingus Čado pareigūnus, jeigu naujai išrinktas Pran
cūzijos prezidentas būtų nepaprašęs paaiškinti, kuriais 
sumetimais Libijos karo jėgos — pirmon eilėn tankai ir 
aviacija — Čadą akupavusios, dali pareigūnų sušaudę, o 
patį prezidentą išvežę Į Libiją. Prezidentas Mitterrand 
paklausė Chadafi, ką jis mano apie Prancūzijos nuta
rimą atsisakyti kolonisto teisių Čade, duoti vietiniams 
gyventojams galimybę sudaryti vyriausybę ir apmokyti 
valstybės tarnautojus siekti demokratinės tvarkos, kad 
patys gyventojai Čade savarankiškai tvarkytų savo rei
kalus. Pagaliau paklausė, ar Prancūzija atšaukė savo 
ginkluotas pajėgas iš Čado, kad Libija ten pasiųstų savo 
tankus ir Čadą paverstų Libijos kolonija?

Prez. Mitterandas palaukė Chadafi atsakymo, bet 
nelaukė, kol Libija oficialiai atsakys Į notą. Prez. Mit- 
terrandas liepė Libijos diktatoriui atšaukti visas Libijos 
kuro jėgas, Įskaitant tankus ir aviaciją, kad Čadas tu
rėtų teisę pats tvarkyti savo reikalus. Libijos diktatorius

žinojo, kad niekas jam tokių teisių nedavė ir kad turi 
atšaukti savo karius iš Čado, jei nenori prancūzų avia
cijos ir laivyno smūgių.

Libijos diktatorius turėjo dešimt dienų savo karo 
jėgoms atšaukti iš Čado, bet jis pasistengė tai padaryti 
per septynias dienas. Jis neturėjo, kur siųsti iš Čado trau
kiamų tankų, tai pradėjo juos grupuoti Egipto ir Sudano 
pasienyje. Atrodė, kad Libijos tankai buvo ruošiami Egip
to invazijai. Turint galvoje 1,350 fanatiškų Egipto tiky- 
bininkų areštus, prezidento Anwar Sadato nužudymą. 
kelių kariuomenės vadų sužeidimą ir visame krašte kilu
sią suirutę, susidarė Įspūdis, kad Egipte gali kilti maiš
tas prieš kariuomenės vadovybę. Egipto tikybininkai 
buvo ruošiami sunaikinti Egipto kariuomenės vadovybę, 
kaip fanatikai islamiečiai sunaikino Irano kariuomenės 
vadovybę. Generolams nebuvo galima veikti, kai šijitai, 
Sovietų agentų vadovaujami, pradėjo šalinti ir naikinti 
Irano kariuomenės vadus.

Didžiausioji laimė, kad prez. Sadatas savo dešiniąja 
ranka buvo pasirinkęs aviacijos generolą Hosni Muba- 
raką, kuris skyrėsi nuo Irano šacho kariuomenės vadų. 
Viceprezidentas Mubarakas suprato, ko siekia fanatiški 
tikybininkai, apie save sugrupavo Sadatu patikėjusius 
kariuomenės vadus, pakirto kelią šijitų įsigalėjimuiv ir 
pradėjo ruošti atsparumą visuomenėje.

Dar prieš Sadato nužudymą, gen. Mubarakas buvo 
Washingtone ir Įtikinėjo Amerikos kariuomenės vadovy
bę ir politikus apie reikalą duoti reikalingus ginklus, pa
galbą ir apmokymą tuojau, nelaukiant susitarimų ir ofi
cialių dokumentų, kad nebūtų pervėlu. Tiktai Sadato nu
žudymas atidarė akis visai eilei politikų. Jie suprato, ko 
norėjo Mubarakas, ir kaip ta pagalba buvo reikalinga 
Egiptui.

Prezidentas Reaganas, sekretorius Haig ir kiti JAV 
pareigūnia suprato galimą pavojų ir prižadėtą paramą 
Egiptui neatidėliojo, bet siuntė galimai greičiau. Egiptui 
buvo reikalingi didieji radariniai lėktuvai, kad galėtų 
žinoti, kas darosi Egipto ir Sudano pasienyje. Egiptas 
žinojo, kad Amerika neturi pakankamai didelių žvalgy
binių lėktuvų, bet už poros dienų Egipte nusileido du 
radariniai lėktuvai su reikalingomis pakaitomis. Iš kur 
jie atsirado Egipto padangėse, niekas dar ir šiandien 
nežino. Pasakojama, kad vienas atsirado iš Vakarų Vo
kietijos, o antrasis Egiptą pasiekė iš Pietų Korėjos. Lėk
tuvai ir šiandien patruliuoja Egipto ir Sudano erdvę.

Lapkričio 8 dieną iš Georgia valstijos išskrido 25-sios 
divizijos tūkstantis kovai paruoštų karių. Jie vežė ne 
tiktai kovai dykumose reikalingus ginklus, bet ir apsau
gą, maistą bei vandenį. Didieji Amerikos lėktuvai vienas 
po kito leidosi ir iškėlė Egipto žemėn karius ir ginklus. 
Praeitą savaitgalį Egipto dykumose iškeltas kitas JAV 
karių dalinys. Nusileidusieji užėmė šešių ketvirtainių 
mylių dykumos plotą, pasidarė aerodromą, palapines, 
sandėlius ir pasiruošė kovai artimiausiame pasienyje, 
jeigu būtų reikalo. JAV lakūnai saugo nusileidusius 
karius.

Pradžioje buvo pasakojama, kad kariai skrenda į 
Egiptą trijų savaičių manevrams. Dabar pasakojama, 
kad Amerikos kariai padėtų egiptiečiams, jeigu Libijos 
tankai drįstų peržengti sieną ir Įžengtų Į Egiptą. Nusiųs
tieji kariai yra pasiruošę mestis kovon ir pastoti kelią 
besiveržiantiems Libijos kariams, rusų diriguojamiems.

Amerikos karių skubus atsiradimas Egipte pataisė 
Egipto karių nuotaikas. Jie yra pasiryžę kovoti prieš Įsi
brovėlius ir pavartoti ginklą prieš krašto viduje sukurs
tytus maištininkus. Šiandien Egipto kariuomenės vadai

tautų ir valstybių. (Žrūr. The 
New York Times, 1981. 9. 23)

Išvadoje tenka pasakyti, kad 
Vakarų valstybėse vis daugiau 
ir daugiau reiškiasi savarankiš-

VLIKo veiklos gairės besikeičiančioje 
tarptautinės politikos konjunktūroje

(Tęsinys)
Prez. Reaganas siekia pakeis

ti santykių bazę su sovietais. 
Tatai jis išreiškė savo kalbose, 
krašto gynimo programoje ir 
savo laiške Brežnevui (Ž. The 
W.P. 1981.9.25): “Ir dabar, 
— skaitome The W.P. vedama
jame, — savo laiške Brežnevui 
jis sako, kad JAV siekia “tikrai 
pastogių ir konstruktyvinių san
tykių’’, pagrįstų Maskvos susi
laikomu “siekti vienašališko pra
našumo’’ Trečiajame pasaulyje 
ir “rankas šalin nuo Lenkijos” 
politika. Tiems konstruktyvi
niams santykiams pasiekti Rea
gan siūlo “dialogą... liečiantį 
geopolitines problemas, derybas 
vedančias į ginklavimo sumaži
nimą ir dėl atominių raketų Eu
ropoje”. . *

Iš esmės, prez. Reagano ad
ministracija gtįžla prie “Con
tainment” politikos, vestos Tru- 
mano ir Eisenhowerio metais. 
JAV tikslas — sudaryti koalici
ją sulaikyti sovietinį plėtimąsi. 
Santykiai su Treciuoju -pasauliu 
šiandieną grindžiami ne žmo
gaus teisių įgyvendinimo atsie- 
kimais, kaip tatai- bu-vo bando
ma taikyti Carter administraci
jos, bet greičiau taip vadinamu 

■“Strategic consensus”. ,
Į šiuos JAV siūlymus atsaky

damas A. Gromyko Jungtinių 
Tautų asamblėjoje griežtai pa
smerkė JAV politiką. Jis kaltino 
ją pradėjus karą prieš Afganis
taną, kriminalines intrigas pneš

Kubą ir karinę provokaciją prieš 
Libiją, d taip pat JAV kišimąsi 
į Lenkijos vidaus reikalus. Gie
dodamas seną giesmelę, jis kar
tojo:

“Mes niekam neprimetame 
mūsų socialinės sistemos. Tau
tos pačios nustato, ir turi nu
statyti, jų likimą. Tai buvo ir 
liks pagrindu mokslinės pasau
lio perspektyvos, kuri veda mus 
tiek vidaus, tiek užsienio poli- 
tikoie.

Tuščios yra pastangos, tam 
tikrų sferų Vakarų valstybėse 
kištis į reikalus socialistinių 
valstybių. Tos pastangos daro
mos, ypač kiek tai liečia Lenki
jos Liaudies Respubliką”.

Ir ta proga, Gromyko pacita
vo Varšuvos paktd valstybių pa
reiškimą:

iipakartota, kad sočia- 
hstinė Lenkija, Lenkijos jung
tinė darbininkų partija gali tvir
tai remtis brolišku solidarumų 
ir parama Varšuvos sutarties 
valstybių- Lenkijos jungtinės 
darbininkų partijos . atstovai 
pabrėžė, kad Lenkija yra ir liks 
socialistinė valstybė — stiprus 
ryšys bendroje socialistinių vals
tybių šeimoje”.

Ir toliau jis tvirtino, kad So
vietų Sąjunga niekam negrasi
nanti ir kad svarstant tarptau
tines problemas sovietai pilnai 
pasikliauja tautų laisvės ir prog
reso idėjomis ir principais ne
priklausomybės gerbimo visų

kūmo tendencija. Kai tuoj po 
karo, V. Europa buvo amerika- 
nizuota, ir dominavo visose sri
tyse, tai dabar anot vieno žur
nalisto įsigali frankonizacija, t. 
y.? bandymas vesti savarankiš
ką tarptautinę politiką, (kaip 

1 pa v. Artimųjų Rytų konflikto 
tvarkymas, detantės plėtimas/ 
pacifistinis judėjimas ir t. t. 
Todėl Nato blokas, šiandieną ne
bėra toks tvirtas, kaip jis yra 
buvęs-

Tas pats reiškiasi ir R. Euro
poje. Po karo R. Europa buvo 
sovietų nukariauta ir kolonizuo
ta. Dabar Lenkija siekia nuo so
vietinės sistemos atsipalaidoti, o 
ir jeigu taip galima pasakyti šu- 
silenkinti, susidemokratin|i.

Pasidalinimas įtakų zonomis, 
sutartas Jaltoje, ryšium su įvy- 

’ Hrais 1 Lenkijoj ir JAV nuolati
niais spėjimais sovietams nesi
kišti į Lenkijos vidaus reikalus, 
šiandieną atvirai kvestionuojąs 
kaip ir vad* Brežnevo doktrina. 
. Kitas parodoksalus vystymasis 
Europoje yra/ kad Lenkija ir 
Prancūzija, eina priešingomis 
kryptimis: Lenkija stengiasi at
sipalaiduoti sovietų jai primestos 
ekonominės sistemos ir faktiškai 
denacionalizacijos, tuo tarpu 
Prancūzijoj plečiama nacionali
zacija. Lenkijos jaunimas žiūri 
į vakarus, prancūzai ieško savo 
sist.emos pakeitimo komunistų 
pagalba. Anot žurnalistų Row
land Evans ir Robert Novak 
(THe W. P; 1981. VII. 8): “Len-
kų jaunimas, gimęs ir indoktri- 
nuotas komunistams valdant da
bar žiūri į tarpukario 1919-1939

yra Įsitikinę, kad rusams nepavyks sukelti suirutės Egip
te. Greita amerikiečių pagalba parodė ne tik prezidentui
Mubarakui, bet ir gausiai 43 milijonų tautai, kad galima I m. periadą ne kaip reakcijom i e- 
pasipriešinti ir patiems modemiškiausiems maištinin rių laikotarpį kaip tai atvaizduo-
kams. Maskva nepajėgė pasaulio pavergti proletarais. 
Maskva nepajėgs pavergti atsilikusių tautų fanatikais 
šijitais. Šitas persilaužimas Egipte yra pats didžiausias 
laimėjimas Artimuose Rytuose.

ta jų mokyklinėse knygose, bet 
kaip į dvi dekadas tikros nepri
klausomybės ir reliatyvaus pas- 
tuvumo”.

(Bus daugiau)

V. Pr.

SUKILLAIAI IR SUKILĖLIAI
■ (Tęsinys)

Kaip ten bebūtų, bet Lietuvos sukilėlių va
das Kasparas Maleckas, caro amnestija pasinau
dodamas, grįžo iš Prancūzijos 1895 metais i te
besančią Rusijos okupacijoje nukankintą Lietu
vą ir apsigyveno Lietuvos sostinėje Vilniuje. Jo
je išgyveno iki pat savo mirties.

Mirusio Lietuvos sukilėlių vado Kasparo Ma- 
lecko kūnas buvo palaidotas Vilniaus Rasų ka
pinėse. Jo apleistas ir niekieno neprižiūrimas ka
pas galima rasti netoli muziko Juozo Banaičio 
kapo.

Sukilėlius Maleckus smulkiau prisiminiau, ka
dangi gerai pažinojau jų ainius, gyvenančius 
Skiemonjų valsčiuje, ir Vastapų mišką, kuriame 
turėjau progos medžioti.

Sukilėlių Maleckų Vastapų dvarelis ir kiti 
jiems priklausę turtai, okupacinės rusų admi
nistracijos buvo atimti, bet tik nuosta’biu būdu, 
laikui bėgant, jie vėl “grįžo į lietuvių rankas. 
Nepriklausomos Lietuvos laikais buvusio Vasta
pų dvarelio žemėje turėjo ūkius pik. Drazdaus- 
kas, vedęs mokytoją Kisielytę, Sližys, pik. Itn. 
rr.ž. Ralio Sližio giminaitis, Kemėšis, Kisidis ir 
kiti. Pats buvusio Vastapų dvarelio centras pri
klausė Kisiei ” šeimai, kuri yra Vastapuose gi
musiam Sibiro Kankinio prof. dr. ir kan. Fabijo

Kemėšio giminės. Jis mirė tremtyje 1954 m. sau
sio 21 d. Sibire, Mariinske (Krasnojarsk’e).

SUKILĖLIŲ DAINOS
Negali būti abejonės, kad lietuviai sukilėliai 

neturėjo savo žygio ir kitų kovos dainų. 1794, 1831 
ir 1863 metų lietuviai sukilėliai bus turėję sa
vo grynai lietuviškų žygio dainų, iš seno, dar 
iš karališkos laisvos Lietuvos užsilikusių arba 
ir jų pačių sukurtų, kaip, pavyzdžiui, Žemaiti
joje teisėjavusio teisėjo Klemanto 1794 m. su
kurta ir prieš maskolius kurstanti dainelė “Klau
syk tu vaikuti muna”... Arba vėl, kito jau au
toriaus tais pačiais metais pasirodžiusi: “Die
vas mumi apžiūrėjo, kaip tik Kosciuška atėjo”....

Kaip žinia, tais metais Kosciuška vadovavo su
kilėlių kovoms su rusais. Reik priminti, kad Ta
das Kosciuška, šlanimietis, tarnavęs Lenkijos, 
bet ne Lietuvos kariuomenėje, iš kur veržte 
verždamasis grįžti Lietuvon, prašėsi lietuvių ne
pamiršti, jog ir jis esąs ne lenkas, bet lietuvis 
(prf. M. Biržiška, “Lietuvių tautos kelias”, 
I t., 191 p.).

Ak, turėjo dainų ir 1941-52 metų laisvės ko
votojai — partizanai, gindami Lietuvą nuo rau
donosios Maskvos ponų priespaudos. Tyliai, ty
liai dainavo jie, būdami žaliojo miško prieg
laudoje:

“Sėk seselė žalią rūtą,
Kad Lietuva laisva būtų...

Kad Lietuva laisva būtu, 
Kad ji niekad . nepražūtu. . .

\

Lietuviai tremtiniai komunistinės .Rusijos 
valdomame Sibire. 

* * ♦

Lietuvos ir lietuvių tautos 
naikinimas

!
Senosios Lietuvos gyventojai Įsiveržusių 

priešų naikinimą, žudymą ir trėmimą jau paži
nojo iš senų senovės. Tuometinė Lietuva buvo 
iš visų pusių užpuldinėjama mongolų, šeštame 
amžiuje atsiradusių rusų ir net iš už jūrų ma
rių atsibastančių normanų bei atsiųstųjų kry- 
žuočių ir kalavijuočių. Betgi, bene didžiausią 
nelaimę pirmą kartą istorijoj lietuviai pergy
veno 1654-67 metų laikotarpyje, kai 1655 m. Kė

dainiuose pasirašius sutarti su Lietuvos karali
ją valdančiais didikais — Jonu Radvila ir kitais 
— Švedijos karaliaus Karlo Gustavo X kariuome
nė, atkeliavusi iš Livonijos, okupavo visą Žemai
tiją ir kai Maskvos valdovas Aleksis, prisidengęs 
ukrainiečių sukilimo prieš liachus skraiste, kurie 
jį prašė pagalbos, 1654 metais pagrobė buvu
sias, bet toumet jau lenkų valdomas Lietuvos ka
ralijos sritis iki pat Beržinės (Berezino) upės, 
o jau sekančiais 1655 metais okupavo priešo ne
pažinojusį Vilnių, Gardiną, Kauną ir geroką
Aukštaitijos dalį

Sukilę žemaičiai 1656 m. sugebėjo švedus iš 
Žemaitijos išvaryti. Pasak Vilniaus universiteto 
prof. dr. B. Dundulio raštų, paremtų pasigirian
čiais švedų šaltiniais, vien tik ties Šiauliais bu
vo sunaikinta 200 žemaičių sukilėlių ir į nelais
vę paimta 2000, kurių 500 švedai pasiuntė j Ry
gą darbams, o likusius — kardais sukapojo.
Bet visdėlto, ir po tokių švedų laimėjimų, jie 
jau nebegalėjo pasilikti Žemaitijoje: jie pasi
traukė už Dauguvos Į Livoniją, tepasilikdami 
stiprioje Biržų pilyje. Tačiau ir ją prarado re
guliariai Livoniją, tepasilikdami stiprioje Biržų 
pilyje. Tačiau ir ją prarado reguliariai Lietu
vos kariucmenei puolant Taip sukilę Žemaitijos 
sūnūs atsikratė okupacinio švedų jungo.

(Bus daugiau)
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JEI KUOMET pasaulio isterijoje buvo laikas, iš kiekvienu 
reikalaujantis rimto ir neprietaringo apovare<.ymA, «,ai tas 
yra dabar. Protavimas gi, kad ir gudriausias, negsui sutema vu 
lies nė vienam, jei nebūtų galima rasti Kusi nors tiarų pamatų 
savo protavimui statyti.

Pastebėtina, kad šiandien pasaulis, jokios vilties neturėda
mas, slenka kur vėjas pučia, ipyausios žmonijos jūromis, .\epa- 
žaDoto saumylumo jėga stengiasi varyti Dangų oauzomųjį laivų 
pirmyn, bet jo lėta pažanga daroma Da uksio, lyg kad laivo 
vairas būtų sulūžęs arna žuvęs; loaei jiuimnKai neoezino, kuria 
kryptimi jie kebą uja. Milijonų širdys sianaitn yra apimtos bai
mes ir išgąsčio, kuomet jie pagalvoja apie oaisenynes, Kokios bei 
kada gan Kristi ant taip labai suvargintus žmonijos šeimos.

Kurie domitės, prašome parašyti auvMia^sių. oausite uovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti Sv. Rastą.

SVcwTO rašto TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart vnicago, IL 60632

UK. PAUL Vs DARGIA
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS

uwaiciBM VirvcrsniM

VALANDOS: •—# darbo ttiėnorala u

DKA. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS.

SPSC1ALYBS: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 r d Streat 

į. Valandos pagal susitarimą,

1729 South Halsted Street, Chicago
■ ! 1 • V■

’ i

Leonardo da Vinci “Paskutinė Vakarienė ’

ZIGMAS I. GURA

AUKLĖ

CHARLES STASUKAHIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME

Fel 226-1344

SUSIRINKIMU
JIMAS

Žemaičiu Kultūros klubo p ries me
tinis nariy susirinkimas įvyks trečia
dieni. lapKi’icio 18 cLr 1 vaL popiet, 
Ane?es Kojak salėje, 4500 S. Talman. 
ivariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir valdy
bos rinkimas 1982 metams. Po susi 
rinkimo — vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Lietuviu Žagarės klubo priešmeti- 
nis narių susirinkimas įvyks sekma- 
cLenį, lapkričio 22 d., i vai. popiet 
Anelės Kojak salėje, 4500 S.,Talman 

i Avė. Nariai kviečiami atsilankyti, nes
i\Įj' *4- xttz- m a o yra svarbių, reikalų aptarti. Bus vai-IMLI? RANK PLECKAS aybos rinkimas 1982 metams. Po su-

OPTOMETRISTAS

: UETUVISK^

26U W> 7lę St. TeL 737-5149 

iurina akiš. priuiko akinius 

ir •‘conuct leaser\

smukimo — vaišės.
Rožė Didžgalvis, rast.

PRŪSŲ- DAINELĖ

em. - ■ .!■ „I , ... ■■ ■

hr. LLOiNAS BEWUTlb 
f' ’ INKSTŲ, rUSLBS fR 

prostatos Chirurgu a 
26M WEST Mrd &T&EEt

Vaiaimos; gauriuL 1^4 popiet, 
..eiviriao. o—1 vak vat. 
utu* čeietoštt; // *-2s«o, 

RuMMMtcijw r«i«M *4S-5545

Kai aš jojau per girelę, 
Medžio -šakos linko, 
Krint raselė iš.medelio 
Ant bėro žirgelio.

Kai prijojau prie dvarelio, 
Prie rūtų darželio, 
Pamačiau ten mergužėlę— 
Skaisčią, kaip saulelę...

r l u ft i DA

— Oi mergele, or jaunoji, 
Ko taip nusiminus?

> Ar išmynę kas darželį, —
1 Rūtas ir- jurginus'“?

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

lakų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

— Niekas nelankė, neišmynė 
Manojo darželio,
Tik liūdėjau nesulaukiant 
Savojo bernelio...

Kiekvienais metais pasireiškia 
apie 900 smarkesnių žemės dre
bėjimų, — tvirtina JAV Vidaus 
reikalų sekretoriaus įstaiga.

PtKK KAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilni apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. tEKEįlAS. *)tL 925-8063

Norėk ragaišio, bet žiūrėk 
duonos.

(Tęsinys)
Pestalozzi charaktęringu- 

mas, sfekant Rbusšėau šūkį 
“atgal į gamtų” ir škiridilt le
miamą vardmėitt motinai nė 
tik ugdyriiė, bet ir aplamai 
gyvenime.

Montessori ypatybė ta^ kad 
ji pusę savo gyveninio pasky^- 
rė ieškodama blogio- kaip li
gos,... versmę. Gautos išvados 
ją įtikino, kad beveik visų ne
gerovių pradžia — vaikas. To
dėl antrąją savo gyvenimo pu
sę — per 40 metų — paauko
jo žmonijai aiškindama, kad 
gėrio, sveikatos, pastovios tai
kos šaltinis yra vaikas, tik ap
saugojus fd psichofizinės plė
tros teises, galima susilaukti 
žmonijos atgimimo. Jos pastan
gų branduolys — padaryti ga
lą amžiais besitęsiančios ko
vos, tragiškų nesusipratimų 
tarp vaiko ir suaugusio. Esą, 
auklėjimo tikslas, kad žmo
gaus asmenybė Įsigytų savo ne- 
prikiausbmumų.

Auklėjimo arba mokymo 
praktika siekia jau gana senus 
laikus. Formalio auklėjimo pa
vyzdžiai konstatuoti Egipte. 
Mokymo dalykais buvo? — raš
to darbai^ etika, filosofija, eti
ketas ir gimnastika.. Kinijoj 
taipogi jau 2300 .m.- prieš Kris
tų buvo praktikuojamos mo
kyklos. Po . Konfucijaus ten 
auklėjimas buvo pagrįstas mo
kymu atsiminti Konfucijaus 
šventę, raštą. Auklėjimo -tiks
las buvo — paruošti žmogų 
dirbti viešose įstaigose. Moder
ninė auklėjimo- idėja gavo pra-

džių Graikijoj. Atėnų mokyk
lose bkvo šie dalykai — poe
zija, muzika, skaitymas, rašy
mas, drama, istorija, gražby
lystė; gamtos mokslai ir gra-1 
matika. Graikų filosofas Pld-* 
tonas pataria vaikus mokyt ne
naudo jarit ‘jėgos ir griežtunib, 
bet imtis priemonių, kurios ža
dina jų protą, tokiu?būdu tiks-

ras Makedonietis, 356—323 pr. 
Kr. .Aristotelio auklėtinis, yra 
pasakęs, jog gyvybę gavau iš 
tėvo, bet už gerą gyvenimų 
skolingas mokytojui.

Romėnai auklėjimo dėsnius 
pasisavino iš graikų. Viduri
niais amžiais mokyklos buvo. 
steigiamos vienuolynuose. Mo
kymas buvo koncentroujanias 
i etiką ir discipliną. XII am
žiuj jau prasidėjo ir univer-, 
si tetai, pavyzdžiui, Paryžiaus. 
Susikristalizavo tikrieji moks-i

liausiai patiriant kiekvieno vai- - lai — teologijos, medicinos, tei- 1 
ko bet kokį sugebėjimą ir pa-i sės, dailės. Renesanso laikais 
linkimą. Platonas, 
prieš Kristų, ištikimiausias So
krato draugas, Vienas iš giliau
sių rr Įtakingiausių vakarų pa
saulio mindytojų. Ir naujaisiais 
laikais Platono įtaka yra gyva 
jau vien dėl to, kad Platono 
raštai yra itaudojami kaip fi
losofijos tekstai visuose univer
sitetuose. Tai rodo, kad jo nu
matytos problemos tebėra ak- į GOLDBLATT BANKRUTUOJA, 
tualiOS ir dar šiandien tebe-. 
laukia šprėildimo. Jo idėjos! 
skatinančios žmoniją dirbti ge-! 
rovės ir fėisvbčs labui. Jo vra 
projektas tobulai valstybės san
tvarkai. Aristotelis, 384—322 
pr. Kr., jau tvirtino, jog pasaulis 
bėttiri pradžios nei pabaigos. 
Biologijoje stebėjimo medžia
gas tiirtihgumu niekas Aristo
teliui neprilygo ligi XVI am- 
žiaiis. Aristotelio logika yra 
dar ir šiandien galvojąs moks
las apie sprendimų santykius 
ir.iš jų daromas išvadas. Gno-, 
sėblbgija — pažinimo teoriją 
— Aristotelis remia savo bui
ties mokslu. Jo yra ir etikos 
mokslas apie žmogaus tikslą, 
gėri ir dorybes, esą žmogus 
tai gali įvykdyti tik draugėj su 
kitais žmonėmis.

Jau imperatorius Aleksand-

427—347 valstybės pradėjo ypatingai ru
pintis, švietimų. Pasireiškė žy
mūs pasaulinio garso pedago
gai: Pestalozzi, Froebelis, Mon- 
tessi, Dewey, kurie sugalvoda
vo vis naujų mokyklų patobu
linimui ir įvairjoms auklėjimo 
reformoms.

(Bus daugiau)

UŽDARYS KRAUTUVES

Į CHICAGO, Ill. — Goldblatt 
bendrovė, 60 metų Chicagoje 
vedusi sėkmingų biznį ir turė
jusi 14 didelių krautuvių, dabar 
praneša, kad dėl pastarųjų me
tų didelių nuo'stolių bankrutuo
ja ir rengiasi uždaryti penkias 
krautuves miesto centre.

las krautuves, kurios neša di
desnius nuostolius.

Krautuvėse tarnavusieji žmo
nės tvirtina, kad didžiausius 
nuostolius krautuvėms daro 
vagys.

— Jei Karpovas laimėtų dar 
vieną partiją, jis gaus $260,000, : 
o Korčnojus gautų $160,000.1 
Dabar Karpovas pirmauja 
santykyje.

R. VILIAUS

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

1 ENT A USIA H? DIDJIAUSLA LAIDOJIMO IŠTAIGA

-16IJ5-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tri. *27-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AlR-CONDliTONED KOPLYČIOS

I
Į

TĖVAS IB SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

Apdraustas perk ra u sty mas 
is įvairiu atstumu- 

ANTANAS VILIMAS
T* P 376-1832 arb* 376-5996

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapiu Kaina $5. Minkšti . _ 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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•TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE--* £KC£PT- WKNK'S 
M/V/NG. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE.
UNEXPECTED/

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS SOME CHICAGO MOTOrt ČUjt ON
šeštadieniais ir sekmalieniais 

nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš musę studijoj 
Marquette Parke.

, Vedėja —- Aldona Daukus 
Telef.: 773-1543

SLOW

U54 So, HAl^'lfeb STREET

GEORGE F
3319 So. LITUAN1CA AVĖ.

%
l 
t

PETRAS BIELIŪNAS 
d4S So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayeUe 3-3572

BtTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave^ CJcėro, RL T«L: OLympic 2-10*1

fi — Naujienos, Chicago, ’8, Hl. Wednesday, November 18, 1981 j

i
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

JEAN VANCE ir GEORGE S0RIN4

Aikštės automobiliams pastatyti

*

f

AMfiULANSO 
PATARNAVIMAICUcs«N

Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių 

S«oci>cij<M

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS 
(LACKAWHXi

2424 WEST 69th ŠTRĘK1 . eVfepuOlk- MŽli
11628 so ui n West highway, p&io» hiii», m >74-441 v

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

EXPRESSWAY DRMMr

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
’ CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai
KAZt BRAZOŽlONYTt 

Programa* vtdija

Kasdien nuo pirmadienio iki pen k 
tidies! o 8:30 vai. vakaro 

VUoe laidos iš WCEV stotie* 
bangi 1450 AM.

St Petersburg, FU., 12:30 vai. t> P 
U WTTS stoties, 1110 AM bano

v 2646 w, 71st Street

Chicago, n&toė 6062S 
TėleL 778-5374

GET EVEN ON THE

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER 
WHO- TRIES TO 
HIGHWAY.

TeL lArda 7-ltU

•MOW DO SEAT KELTS ‘ ; 
HtLP TO PROTECT YOU 
IN AN AUTO ACCIDENT?

•ACCORDING TO THE
INSTITUTE FOR SAFER 

^LIVING, AMERICAN MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGAINST : 
PARTS OF THE CAR, LESSEN 
m DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAk 

URV1VALAND INCREAS 
CHANCES.

Tel-: YArda 7-11J8 . lljf



Marquette Parke Lietuvių Namų Savi 
ninku sąjungos susirinkimas

Vicepirmininkas Juozas Skei- sekusiu pikniku. Buvo nemažai
Visiems nuoširdžiai dė

kojo, ypač biznieriams, parėmu- 
dems fantais ir kitomis verty
bėmis.

Kasininko n buvo ir tiksli 
apyskaita bus patiekta kitame 
susirinkime.

Pagaliau pasisekė sudaryti no 
minacijų komisiją, kuri patieks 
ateinančiam susirinkimui valdy
bos kandidatų sąstatą. Į ‘komi
siją įeina J. Jasiūnienė, R. Si- 
nokaitienė, J. Kapačinskas.

Į šį susirinkimą neatvyko P. 
Ankus, musų atstovas prie 8-ojo 
policijos distrikto. Taipogi ne- 

į buvo ligonių lankymo vadovės 
O. Ankienės.

St. Patlaba buvo nuvykęs pas 
aldermaną F. Brady pasiteirau-

I ti apie likimą tų dviejų namų,

vys prieš 8 vaL vak. Marquette svečių. 
Parko parapijos salėje pradėjo 
susirinkimą ir sveikino gausiai 
susirinkusius dalyvius. Pranešė, 
kad pirm. J. Bacevičius negalįs 
susirinkime dalyvauti.

Perskaitė dienotvarkę. Priini 
ta. Prašė minutės atsistojimu 
pagerbti mirusį narį A. Marei- 
jeną. Pareikšta šeimai užuo- 
įjąuta. - ‘

Priimtas naujas narys J. Beiš
kils. Jam atsistojus, plojome.

zPonia Katehenė perskaitė spa
lio 17 d. susirinkimo protckolh. 
Priimtas. Protokolai pasigėrė
tinu i

J. Skeivys pranešė, kad šiame 
suvirinkime pakviestas dalyvau 
ti H. Sikorski. Jis yra pigių bu
tų kolonijos plėlimo pirminin
kas. Supažindino. Tąja proga B. i kuriuos nupirko S.W. Fed. Esą, 
Vinęlašienė perskaitė raštą, kurį 
Liet. B-nė tuo pačiu reikalu 
įteikė H. Sikorskiui. Kiek pa- J 
diskutavus, J. Skeivys sampro-! 
tavo, kad visos organizacijos 
turėtų aktyviai įsijungti į kolo-j 
nijos gynimo reikalą. Susirinki
mas pritarė. J. Skeivys priminė mų savininkų draugijos veiklą. 
J. Bagdžiaus pasiūlymą net pi 
ketuoti, esant reikalui.

Prisimenu, p. Rimkus po aš- > nuomininkų sutartis, policijos 
tuonių metų bylinėjimosi dėl pi- ’ iššaukimą, apsisaugojimą nuo 
gių butų kolonijos, pranešė, kad užpuolimų kalbėjo St. Vanagū- 
bylos nelaimėjome, bet atitoli- nas, P. Galinauskas, Jasinevi- 
nonie tą pavojų, kuris grėsė čius, Gahnaitis, J. Stonkus, R. 
Marquette Parkui. Advokatai Simokaitienė ir kiti, 
kainavo $32,000. Ten buvo įsi
jungę, berods, 12 organizacijų. 
Dauguma pasisakė prieš inte
graciją.

Pirmininkaujantis J. 
prašė M. Tiškevičienę pranešti nys. 
apie jos akiplėšimą. Atėmė $27. Į Šumanas kandidatuoja į prie- 
Kaimynui A. Kasakaiciui išnešė miesčio delegatus, kurių bus 6. 
$400. Iškviesta policija atvyko Prašė finansiniai paremti, nes 
po> pusės valandos. Apiplėšė du surišta su namžomis išlaidomis, 
balti jaunuoliai. Sužalotų ne
buvo.

J. Skeivys pasidžiaugė nusi-

REAL ESTATEh

Namai, tutr.i — P»rd4» 
JtEAL ESTAT1 FOR £

MmmI, Žemi — Perdavimui 
UAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMIN 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKEJIMAIf 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: •

MUTUAL FEDERAL SAVIN!
PETRAS KAZAXAUSKAS, Prezidentas

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

MV

1. PERSIRENGĖLIAI IR KAUKININKAI

(Tęsinys)

• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

neužilgo paaiškėsiąs jų likimas 
Ir valdyba bus informuota. Mus 
globoja ir senatoriaus Frank Sa
vickas.

J. Skeivys prašė pagerbti ko
respondentus, kurie per spaudą 
informuoja visuomenę apie na-

Įvairiais klausimais, liečian
čiais mūsų kolonijos užlaikymą,

J. Skeivys, sklandžiai prave- 
' dęs susirinkimą, visiems dėkojo 
ir kvietė pasivaišinti kavute ir 

1 pyragaičiais. Susirinkimas baig- 
Skeivys tas 9 vai. Dalyvavo 125 asme-

Mes jo kandidatūros balsavime 
i nedalyvausime. Ji remia Cicero 
respub. Kimbartas.

Vienas vyras apsirengia81)
kokiu prastu skylėtu sijonu, ant 
galvos užsideda sietą, išsisuodi- 
na veidą ir eina palei kiemus, 
kiti su vytimis jį varo. Tai yra 
“Gavano vorymas”. Jo nemuša, 
tik varo. Jis irgi turi vytinę ir 
kai jis atsigręžia, tai visi palydo
vai tuoj bėga atgal. Priėjęs prie 
kiekvieno lango, Gavėnas sako:

Nevolgykit lašinių,
Turiu peilį ba kriaunų.

Jeigu Gavėną varant, kas nors 
jį paliečia, tai visi varytojai 
puola su vytimis jį ginti. Kiti 
stengdavosi Gavėną vandeniu 
aplieti, palydovai gindavo. Per
ėjus per visą kaimą, Gavėnas 
nusirengia, lieka tik puišinas, 
tada jį perveža rogelėmis per 
visą kaimą: jis sau sėdi, kiti tem
pia ro’geįes. Išvežę galan kaimo 
išverčia. Prieš 14-15 metų taip 
darydavo Puponių km., Kupiš-

Dalyvaukime parapijos Festi
valyje lapkričio 21-22 dieno
mis. K. Bankus

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE GEROVĖS KOMITETAS
4018 FRANKLIN ROAD, PITTSBURGH, PA 15214

ATSIŠAUKIMAS I VISUS SUSIVIENIJIMO
LIETUVIU AMERIKOJE NARIUS

Broliai ir Seserys:

Artėja nominacijų j SLA Pildomąją Tarybą metas. SLA Gerovės Ko’mitetas vėl kreipiasi 
į Jūsų sąžines su brolišku prašymu: dalyvaukite Susivienijimo Lietuvių Amerikoje nominacijose, 
kurios įvyks Jūsų kuopose 1981 m. gruodžio-December mėnesį.

Demokratiškuose rinkimuose ir narių aktyviame dalyvavime juose glūdi fraternalizmo dva
sia. Kiekvienas Susivienijimo nan’s privalo balsuoti už savo organizacijos vadovybę ateinančių 
trijų metų kadencijai, tuo tiesiogiai dalyvaudamas tinkamiausiu kandidatų pasirinkime ir tuojpa- 
reikšdamas visiems, jog Susivienijimas yra visų jo narių organizacija!

Broliai ir Se^ės, SLA GerOvės Komitetas nori atkreipti Jūsų dėmėsi į devintojo dešimt
mečio rūpesčius. Dabar, kaip niekuomet anksčiam mūsų Susivieniiimo vadovybė privalo būti pa
tyrusių asmenų rankose. Pradėjome nauia dešimtmetį, kuris reikalaus iš pareigūnu* didesnio ati 
durno ir apdairumd, kuris reikalaus ne vien noro, bet ir sugebėjimo sekti naujas ekonomines ten
dencijas ir susipažinti su naujais valdžios potvarkiais.

Tad nominuojant kandidatus j Pildomosios Tarybos pareigūnus turime atsižvelgti i jų orga
nizacini ir administracini patyrimo, i iu supratimą Susivienijimd ir aplamai lietuvių visuomenės 
reikalų bei rūpesčių, i ju sugebėjimą svarstyti ekonominius, visuomeninius ir Susivienijimui nau
dingus sprendimus. Ir pagaliau, kandidatai savo veikloje ir mintyse turi pademonstruoti norą ir 
sugebėjimą dirbti darniai, broliškoje nuotaikoje, su visais Susivienijimo veikėjais.

Sekantieji kandidatai pakartdtinai mums pademonstravo savo tinkamumą ir kvalifikacijas 
tapti išrinktais į SLA Pildomąją Tarybą. Siūlome nominuoti sekančius kandidatus: z " >

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA '

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

kio v. ir man dar teko kartu 
būti. (Pap? Br. Minkevičius, 
24 m.a., užr. J. Balys, 1942).

82) Seniausią rašto žinią apie 
Gavėną paliko užrašęs Kossa- 
ževvskis savo “Lituanikoj”, ra- 
šytoj apie 1852-63 m. (žr. TD 
III p. 127). Jis rašė: “Gawenas 
w Wilkomierskim i Poniewiez 
kim znacy jakiekoš ducha czyli 
geniusza...” Lietuviškai užrašė 
tik vaikų gąsdinimą: “Wajkaj 
wajziekit! szitaj gawenas; kas 
su mejsa walga, tujaus pjaun.”

83) Svėdasų apyl. Užgavėnė
se kariamas Gavėnas (tarm. sa
ko ‘gavanas’J. “Gavėnu aprodo
mas gyvas vaikutis, dažniausiai 
piemenėlis. Gavėnui parėdyti pa
naudojama nudėvėta rudinė ar 
kokia sena skranda, kuria apvel
kamas piemėnėlis, ir šiaudai, 
kad pasidarytų baidyklė, panaši 
į lašinių paltį ar kumpį. Gavė
nas turi vaizduoti lašinius, kurie 
pasibaigus mėsėdžiui laikomi 
nereikalingi, todėl išvaromi iš 
namų. Taip parėdytą Gavėną 
varo per visą' kaimą iš kiemo 
kieman, visaip' juokindami žmo
nes ir dainuodami tam tikras 
dainas. Paskutiniame kieme Ga
vėną veda klojiman pakarti. 
Klojime pasakomą graudi ora
cija, išdėstant visokias lašinių 
blogybes, — kad jie gavėnioj 
kvepėdami neduosią žmonėms., 
tinkamai pasninkauti, — todėl 
reikalinga juos pakarti. Visiems' 
pritariant, paskelbiamas, lašinių 
korimo dekretas. ,Tuojau suriša 
vadelėmis ‘lašinius’ ir permeta 
per klojimo bąlkį į .šiaudus”. 
(MsRt 1936 nr. 16; plg. MsLk 
1940 nr. 5) . ' ' ’

84) Gavėnia visiems būdavo 
sausas pasninkas. Jei kas paste
bėdavo vaikus mėsą ar pieną 
valgant, sakydavo: “Nevalgyk 
f)iehą,' mėsą — Gavėnas pilvą 
perrėž ir žardin padžiaus”. (Ku
piškis, ŪkPt 1935 ,nr. 9).

85) Saulutei įspindus, kaimo 
gatvėje tvykso* liūgai vandens, 
o nuo jų atsimušdami spindu
liai ,arba stačiai švystelėję pro 
langą, kaip nuo veidrodžio atsi
mušę, žaidžia trobelės -sienoje, 
tada aukštaičių sakdma: “Gavė
nas peilį-galanda”. (MsLk 1940 
nr. 7 ir 10). v '

86) . Jei kas gavėnioj su mėsa 
valgo, tai tam Gavėnas peilį ga
landa. Dusetos, LTA 70c/1055.

87) Per gavėnią reikia pas
ninkauti, nes kitaip Mirus Ga
vėnas prapjauna pilvą. Pandė
lys, LTA 716/217.

88) Jei gavėnioj su mėsa val
gysi, tai per Velykas. Gavėnas 
nupjaus liežuvį/ Dusetos, LTA 
70c/898.

89) Gavėnas jra, kai peilį ga
landa (galąstuvo brūžavimas ar 
peilio žvilgėjimas) ir mažus vai-

— šiandien, lapkričio 18 d., 
Brother Rice mokykloje,* 10001 
S. Pulaski Road, Chicagc’je, bus 
pagerbti"sportininkai, kurie vei
kė nuo 1930 iki 1950 metų. Vie- "dinis,. tik $38,500. 
nas iš jų yra Vic Yanz (Viktoras 
Yanząnaitįs), gyv.
Parke. Jis dalyvavo Pasaulinia
me Lietuvių Kongrese 1935 m. 
Lietuvoj, Kaune, kaip Olimpia
dos dalyvis — Amerikos lietu
vių sportininkas.

— Biržėnų klubo metinis su
sirinkimas šaukiamas lapkričio 
22 d., sekmadienį, 1 vai. popiet, 
Lietuviu Evangeliku Reformatu 
parapijo’s salėje, 5230 So. Arte
sian Ave. Po susirinkimo — vai
šės. Valdyba kviečia visus bir
žėmis su šeimomis bei artimai
siais

Arti 73-čios ir Campbell 2 butų me-

Arti 71-mos ir Francisco 2 butų mū- 
Marųuette rinis.

I Ten pat — 4 butų mūrinis.
1 — ■ 

Brighton Parke 2 butų mūrinis.

Be to, turime gerų rezidencijų 
pa j aminių nuo 4 ligi 40 butų.

ir

ELEKTROS ĮRENGIAU 
PATAISYMAI .

Turiu Chicagos miesto lai 
Dirbu ir užmiesčiuose, gr 

garantuotai ir sąžiningi 
KLAUDIJUS PUMPUTI 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

gausiai dalyvauti.

CICERO

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Pirkite senoviškai
j • 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar-

Į 'juette Parke. Sena kaina $52,000

1404 kutu mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

Gruodžio 2 d. 6 vai. vak.
So. Court, valdybos vicepirm. 
Onutės Vyšniauskienės namo 
apatiniame aukšte, įėjimas iš 
kiemo, įvyks visuotinis metinis
SLA 301 kuopos narių susirin-i 
kimas; bus nominuoti kandida
tai į Pildomąją Tarybą ir ren
kama kuopos valdyba 1982 me
tams. ' ’•

Metinis visuotinis Cicero jūrų 
šaulių kuopos “Klaipėda” narių 
susirinkimas su Algio’ Regio pas
kaita^ “Mūsų pareigos Mažajai 
Lietuvai” Įvyks 1982 m. sausio 
mėn. 24 d. 12 vai. parapijos'sa

• Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

• Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai

! švariai užlaikytą mūrinį namą
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.

/

4

ALTo Cicero skyrius gavo su
tikimą, kad 1982 nr vasario mėn. 
6 d. 12 vai., Lietuvos Neprikišu 
somybės šventės proga, šauliai 

•iškels Liėthvos tautinę vėliavą
"prie Cicero miesto valdybos, ku- 
M i’šbuš:prikelta visą savaitę.

Vasario 7 d. bus minima Lie
tuvos Ncpnk]ansomybės paskel
bimo šventė. 10 vai. 30 min. pa
maldos, o po jų-minėjimas para
pijos salėje.

Sovietų Rusijos daromas lietu
vių tautos naikinimas bus mini
mas birželio mėn. 13 d. 10 vaL 
30 min-, pradedant pamaldomis, 
o vėliau paskaita, ir baigiant me
nine d ai imi. parapijos salėje.

S. ‘ Paulauskas

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St. . 

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

Prašom palikti.savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

“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 
auterių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUO 
Tiktai $120 pusmečiui aut or 
Liability apdraudimas peni 

kam s. Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AV 
TeL 523-8775

Dengiame ir taisome vi 
šių stogus. Už darbą į 
tuojame ir esame apdr

ARVYDAS KIEL)
6557 S. Talman Aver 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1

Laikrodžiai ir teangenj
Pardavimas Ir Taisymu 
2646 West 6?th Stratf 
TaL REpubllc 7-1941:

7 “ -..-y /

Siuntiniai į Lietu 
ir kitus kraštui 

t P. NEDAS, 4059 Archer Ay 

Chlcigo, III. 60632. T«L YA')

Notary Public
INCOM! TAX SERVICE 

4259 S. Maplav-ood. Tai. 2» 
Taip pat daromi vertimai, gi 
BkvUtimal, pildomi piilatyboi 

tymai Ir kitokį blankaL

HOMEOWNERS POLK
F. Zapolit, Aeent 

w. wth »t

40642, . 424-M54
i d: m anfl Casual! y Con\

ENERGY

i SLA Prezidentus

GENEVIEVE MEILIŪNAS
EUPHROSINE MIKUŽIS

SLA GEROVĖS KOMITETAS

Šio sąrašo kandidatams, šiems asmenims vadovaujant, Susivienijimas praskins naujus ta 
kus į organizacijos šviesų šimtmetį!

Niekas taip mielai nesileidžia 
papeikiamas, kaip tas, kas dau-1 
giausia užsipelno pagyrimo.

KAIP SUDARO

— Naujienos, Chicago, 8, I1L Wednesday, November 1&

illhl

Advokatas 
GINTARAS P. CEPtN. 

Darbo vilando*: nuo 9 tiL 
iki 6 vaL vat Šeštadieni r 

i 9 vaL ryto iki 12 vaL d. 
Ir paįal susitarta*.

TU. 776-5162 arba 776-8
T64J West 63rd Strte 

Chleaco, ID. 60629

PAUL P. DARGIS ...............
ALEXANDER J. CHAPLIK

CHRISTINE AUSTIN ...
JOSEPHINE MILLER ... 
DR. DANIEL DEGĖSYS

... i SLA Viceprezidentus 

.......... į SLA Sekretorius 
....... ....  i SLA Iždininkus 
.....  į SLA Iždo Globėjus 
....... j. SLA Iždo Globėjus 
į SLA Daktarus Kvotėjus

kūs gąsdina, kad gavėnioje mė- 
soš nevalgytų, nės Gavėnas nu
pjausiąs liežuvį. Salakas, LTA 
1593/134.

(Bus daugiau)
(J. Balys — L. Kai. šventės)
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Too reikalu jums gali 
padėti teisininko Prano 
paruošta, — teisėjo Al p 
WELLS peržiūrėta, "Sūd 
šleista knyga su legališl 
formomis.

Knyga au formomis g 
ma Naujieną administra




