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Over One Million Lithuanian 
In The United States

BAUDŽIA NEDIR I US KONTROLIERIUI
GHICAGOS BANKAS PARŪPINO 
PASKOLĄ SOVIETŲ SĄJUNGAI

ŽINOVAI JĄ LAIKO LENINO VIRVE KAPI 
' •’ 7 ' TALISTAMS SMAUGTI

CHICAGO, Illinois. — First 
Chicago korporacija trečiadienį 
patvirtino • žinią, kad parūpina 
$25 milijonų .paskdlą SovieĮų 
Sąjungai pirkti vamzdžių tiesi
mo-- įrankiams -iš -Caterpillar 
traktorių gamyboj bendrovės. 
Ji yra First Chicago banko koš- 
tiūmeris. šio banko užsienio pa
skolų skyrius tikrumoje suorga
nizavo paskolą. Prez. Reaganas 
iav ė leidimą parduoti 100 vamz
džių įleidimo žemėn mašinų už 
10 milijonų dolerių. ;

Sovietų žiniomis/mašinos bus 
panaudotos < ’ trijudse ’ didesnio 
masto projektuose. Tikrumoje, 
Sovietų" Sąjunga jau; praeitais 
metais derėjosi su -Caterpillar 
bendrove dėl- minimų- priemonių 
pirkimo. Još buvo' numatytos 
panaudoti ‘ 3,000 - mylių dujų 
Y.amzdžių^linijoš statybai muorSi-

POPIEŽIUI PADARYTA’ 
OPERACIJA

_ ROMA. —į. Trečiadie: 
meili ligoninėje' padarė popie
žiui JoriuL Pauliui“ IT’ galutinę- 
operaciją. Vyr. ^medicinos štabo’ 
gydytojas dr.. Emilio Tresalti 
pareiškė,, kad operacija užtruko 
valandą, nesusidarė jokių kom
plikacijų. ir ligonis jaučiasi ge
rai. Už 10 dienų bus išleistas iš 
ligoninės, jo už dviejų, menesių 
bus pilname : pajėgume. Tačiau 
popiežius Jobas Paulius' II galės 
atlikti, beveik . normalų darbą, 
būdamas vasaros namuose Cas- 
tel Gandolfo, Romos pietuose. 
Vatikano, žiniomis, popiežius no’- 
ri išleis^ -treciąją encikliką apie 
socialinį teisingumą. .

Operaciją darė šeši, gydytojai, 
vadovaujami dr. Francesco .Cru- 
citti. Vatikano valstybės sekre--t-• T'*:’-“'.--*:.■ “"s- :• 
torjaus pavaduotojas msgn.' E. 
Mąrtinęz Somald . laikė mišias 
popiežiaus kambaryje ir meldė
si, kad operacija pavyktų.

■i.

RUOŠIA LAIŠKUS KIEKVIENAI 
NEDIRBANČIAM KONTROLIERIŲ

AMERIKOS DARBO FEDERACIJOS PIRMININKAS KP 
STREIKUOJANTIEMS

sitariis dėl pirkimo sąlygų,- pra
dėti šios- linijos darbai buvo nu
traukti. Ta linija Scfyiėtai norė
jo. pristatyti • Sibiro, natūralias 
dujds Vakarų 'Vokietijai.. .. 
i .Tačiau Amerikos ekspertai 
abejoja tokiu. Vakarų .Vokietijos 
valdžios, jAmutarimuv ^įiadarąnt 
savo . kžĮaštą. •priklausomu t nuo 
Sovietų Sąjungas.tiėkiii^irįjį iš- 
n'audająn’t politiniair^Ut&slams.:

Jau prez_ Cart^SF.a^minist'rą- 
cija ^pažadėjo, parduoti.' ^Sovietų 
Sąj angai .žeriĖei?kašti.ri)ašmU; už 
apie bilijižiąfŠbleriųj tačiau nęx. 
hųvovspšf^rtą.; dėl. pirki&o sąi 
lygų“ PrW..-Carteris? nutraukę^' negali; mokėti 'labaiVdidęlių
grūdų, pardavimą dėl; Afganis
tano’.okupacijos;.minimo leidimo 
nepanaikino, nės - vamzdžių;;fka- 
simo žemėn. įrankiai nebuvę lai
komi aūkšfdsibs .technologijos 
gaminiais^ ' O

BAIGS KANADOS , 
;;BĄŠTO STREIKĄ^,

dosApašto' paia^^jąs AW^Ss^^r 
-■trečažehį-'^r'^aneš&^ikrašŲąinį. 
kamšy; ^^to-va^o-
vybė^^^rądėjb pašitąrimns 
ilgai ėiitahč^1 Jpąglo' tarnautojų 
streiko -pab^ą'A - '■ i ■

Kanada- tui-i -23,0d^k»pašlo tar- 
nautojų. Kanados pašfevadoyy-

ORIGINALI STREIKO PRIE-' 
MONĖ VOKIETIJOJE

MIUNCHENAS (UPI).—Va
karų- Vokietijos operų chdrai 
paskelbė streiką, reikalaudami 
didesnio atlyginimo. Metiniame 
Miuncheno Operos festivalyje, 
Bavarijos valstybinės operos 
choras, atlikdamas R. Wagnerio 
dperos Die Meistersinger von 
Nurnberg, antradienį trečiame 
veiksme nedainavo, bet tik ju
dino lūpas. Miuncheno teatro 
kalbėtojas pareiškė, kad publi
ka buvo daugumoj, nepatenkinta.

algą tarhaūtdjS>ms. Kanada turi 
labai dideles -dis'tkncijas, - kurias 
paŠtiniūkai-t^ūri "įveiktį.-j. Kana
dos pašto vadovybė viena negali 
vesti -derybų su streikuojančiais 
patšininkais. Turi būti kattu.iž
do’ atstovai, kurie moką visiehis" 
valstybės tarnautojams.

Streikas prasidėjo birželio 
30 dieną, o derybos nutrūko 
liepos m'ėn. 17 d.

— New Orleans federalinis 
teismas apkaltino tris mafijos 
atstovus. Jų vadas buvo Carlos 
Marcello.

— Vakarų Vokietijoje liepos 
mėn. .neteko darbo .12,500 pra
monės darbininkų. Dabar ten 
yra .1.25 milijono bedarbių. Jiė 
sudaro'5.3% dirbančiųjų.

KALENDORfiLIS

Rugpiūčio 7: Kajetonas, Var
pa, Drąsa, švaistas.

Saulė teka 5:50, leidžiasi 8:02.

Prez. A. Sadatas vakar pa
kvietė amerikiečius vasaros 
atostogas praleisti Egipte, 
patyrinėti praeitį, aplankyti 
piramides ir senus kapus, 
daug pasakančius apie Egip
to praeitį. Egiptiečiai ame
rikiečius labai šiltai priims 

jr Viską parodys.

LAND BANDO PADĖTI

WASHINGTON, D C. — Pre
zidentas 'R. Reaganas apgailes
tauja, kad tokie geri žmonės kaip 
lėktuvų pakilimo ir nutūpimo 
kontroliuotojai, taip lengvai lei
dosi įkalbėti, kad jie privalo lau
žyti savo' pažadą nestreikuoti, o 
dabar bando išardyti susisiekimą 
lėktuvais, laiškų ir prekių per- 

! vežimą. Kas supranta padarytą 
. Į klaidą, gali pasiaiškinti ir grįžti 

į darbą, bet kas neatėjo iki ket- 
' Į virtadienio, tai prezidentas yra 

j priverstas jį atleisti iš tarnybos, 
j Prezidentas Reaganas. trečia- 
• dienį jau įsakė valdžios pareigū- 
Į nams paruošti kiekvienam kon
trolieriui laišką, kad jis, sulau
žęs pažadą, yra atleidžiamas iš 
darbo. Prezidentas žino, kad 
daugelis galės kreiptis į teismą 
ir. aiškintis, ko’dėl jis negalėjo

— grįžti į darbą. Jeigu neatvyki - 
______ ____ _________ _ _____' mąKbus pątęisi^apias^tai. mažai 
SKRENDANČIUS LĖKTUVUS įtei-smas galės padaryti,'nes 

. WASHINGTON, D.C. — Ket- bėrius, gaudavo iš jų raštu pa-
- virtadienį visus didžiuosius. JAV darytą ’ pažadą niekad nestrei- 

aerodrbmus i perėmė 700 Ainerė- kuoti.
• kos kariai, lėktuvų kohtrolieriai. j Kontroli^iąįvilgus' metus* n?- 
, Dalis karių tvarko Washingto- ..streikavo, jj^gaudavo 30 ir 40 

no, Chicagos, New Yorko, DeūL fūkstančįųAdolerių į metus. Jie 
siantUviską/kad Vytautas Skuo-j ve^ ir kjty miestJ aer0^^s'; būtyAįįar gavę naujų leng- 

. Amerikos aerodromuos^, taip yatų,—jeigu nebūtų sustabdę ir 
, pat dirba-250 koiitrolieriūr’inst
ruktorių. Jie išmokėMabar strei- kimuLLJie' reikalauja pal^fti 

akuojančius kontrolierius. Nuo dideles algas, d’:iyek kių reformų, kad protest;
į ketvirtadienio judėjimas Amen- vi^stįeikd diena kraštuf neša 
> ko's aerodromuose tapo sau- 20 milijonų dolerių nuostolio.
1, I Prezidentas R. Reaganas pa

reiškė, jog .'kontrolierių unijos 
vadovai, - suorganizavę streiką 
nekreipė dėmesio. Į vyriausybės 
argumentus, bet atitraukė iš 
darbo 13,000 kontrolierių ir ne 
sirengia atstatyti susisiekimo’ ir 
prekiųi transporto lėktuvais. 
Prezidentas nustatė laiką praei
tam trečiadieniui. Pirma painai 

J na turėjo atvykti } darbą iki de
šimtos valandos ryto. Kas neat 
vyko, tas buvo atleistas iš dar
bo. Valstybė negali samdyti tar 
nautojų, laužančių savo žodį. Jie 
gali paklausyti agitatorių ir pa
skelbti streiką kraštui pavojin

Baltų Laisvės pažymėjimas įteikiamas Kongreso atstovui Edward Derwinskiui už nau
dingą pasidarbavimą. Iš kairės siolvi estas Martin Suuberg, lietuvaitė Gailė Tamošiū
naitė, komiteto pirmininkas Maido Kąri, estė S ven Paul, latvė Vita Terauds, Kongreso’ 

^atstovas E. Derwinski, direktorius John Bolsteins ir lietuvis Jonas Bobelis. ?

BANDO. IŠLAISVINTI iŠ RUSŲ V' 
KALĖJIMO VYTAUTU SKUODĮ

PREZ'. CARTERIUI RAŠYTAME LAIŠKE SKUODIS SAKĖ, 
KAD JIS GIMĘS CHICAGOJE 1929 M. KOVO 21 D.

Stephen Palmer pareiškęs 
Kongreso komitetui, kad prez. 
Reagano administracija dąry-

WASHINGTON, D.C. — Vy- 
tautaąA'Skuodis 1979 m. lapkri-. 
eięt- :28; d. prezidentui C arterini' 

gj^fame laįs£e sakė, kad jis gr 
•‘"iriė- Chicagoje 1929 m. kovo 
'21 (ližną ir buvo pakrikštytas 
Benedikto ScOtt vardu Vilniaus Kr -
Aušros' Vartų katalikų bažny
čioje,'esančioje 2327 West 23rd 
Place.. ■

1930 metais tėvai jauną Skuo
dį parsivežė į nepriklausomą Lie
tuvą, kur jis baigė mokyklas ir 
tapo Vilniaus universiteto hidro
logijos ir geologijos profesoriaus 
pavaduotoju. Jis būtų ir toliau 
ten profesoriavęs, jeigu rusai, 
nekreipdami dėmesio' į, pagrin
dines žmogaus teises, nebūtų jo 
išvežę į Mordaviją, kur paskyrė 
prie įvairių prievartos darbų.

Visas šias žinias VLIKo lei
džiama Elta kelis kartus buvo 
išsiuntinėjusi lietuviškai ir kito
kiai spaudai, kad atkreiptų kraš
to gyventojų ir vyriausybės dė- 
fesį apie Skuodžio likimą. T

Rugpiūčio 6 d. Chicago' Sun 
Times korespondentas Patrick 
Oster -pranešė, kad Atstovų Rū
mų komitetas išklausė Valsty
bės departamento pareigūno 
Stephen Palmer pranešimą apie 
V. Skuodžio likimą. Korespdn- 
dėnlas Oster praneša, kad Kali
fornijoje yra sudarytas specia
lus komitetas, A. Mažeikos va 
dovaujamas, Skuodžiui padėti.

Trečiadienį Washingtone buvo 
suorganizuota “Laisvės diena”, 
ryšium su apklausinėjimu. Ne
trukus Chicagoje bus organizuo
jama demonstracija prie namo, 
2131 W. 23rd PI., kur Skuodi: 
gimė, ir vėliau susirinkę žmo
nės nužygiucb iki Chicagoje 
esančios Vilniaus Aušros Vartų 
katattkų bažnyčios.

Vytautas Skuodis pareiškė, 
kad jis gimė Amerikoje ir save 
skaito Amerikos piliečiu. Jis.yra_ 
ištikimas Amerikos principams 
ir gins savo protėvių žemės

dis butų išleistas iš Rusijos ka
lėjimo. ' -V ; . • ’

KARIAI KONTROLIUOJA AT-

SADATAS SIŪLO TAR' 
SU PALESTINIEČIAI

WASHINGTON, D.C. — 
to prezidentas A. Sadatas [ 
šė spaudos atstovams, k; 
patarė prezidentui Reagan 
timųjų Rytų .taikos reikah 
dėti pasitarimus su bu v 
Jo'rdano teritorijoje gyv 
čiais palestiniečiais. Jeigu 
vyks susitarti su palestini 
tai Artimuose Rytuose nep 
sirūe taikos.,

Prez. Reaganas atsakęs 
jis nesitars su palestiniečiai 
jie nebaigs kovų prieš. I; 
Jie turi atsisakyti vartojan 
roro veiksmų, neužpuldin< 
raelitų gyvenviečių. Kol p, 
niėčiai viešai nepareikš, k; 
sieks ta'ikiai sugyventi su j 
liu ir to “pareiškimo nesil 
tai nėra jokia prasmė si 
tartis.
. Egipto prezidntas kvietė 

rikipčius atvykti į Egiptą ii 
pažinti su kraštu ir seną 
kultūra.

— Lenkai baigė viešus ,p 
tus Varšuvoje dėl maisto t 
mo. Solidarumo unijos

■ pakenkę krašto aviacijos susisie- tarsis su komunistų pe 
sekretoriumi. Bus siekiam

pasikartotų..

gesnis.
Didesniuose aerodromuose Juo

FLORIDA SUSIRŪPINO 
VAISIŲ MUSELĖMIS

TALLAHASSEE, Fla. (AP). 
Floridos gubernatorius Bob Gra
ham trečiadienį pareiškė susirū- tas telefonas, kuriuo buVę kon- 
pinimą vaisių muselėmis ir pa- trolieriai gali pranešti, jeigu nd- 
ruošė specialias priemones gali- retų grįžti-į darbą. Vyriausybės 
mai reikiamai kovai. JAV Agri- atstovai tarsis sii paskirais kon- 
kultūros departamentas prie; tro’lieriais, norinčiais grįžti į 
Tampos esančiuose vaisių lau- ( darbą. Nebus jokių kalbų su or- 
kuose rado tris vaisių museles ganizavusiais streiką ir raginu- 
— dvi vyriškos ir vieną moteris-1 siais kitus streikuoti ir atsisakiu- 
kc’s giminės. Departamentas norisiais įsakyti baigti streiką, 
ištirti, ar jos yra vaisingos. Jei j-------------------
būtų vaisingos, tai reikštų, kadPRATĘSTA GRŪDŲ PIRKIMO 
apylinkė jau gali būti užteršta , SUTARTIS SU SOV. SĄJUNGA 
ir tada reikėtų pradėti malathidn t T7TT,X,. . . .. . ., ., , . .. t VIENA. — Austrijos sostinėjechemikalu akciją. I. , £ .. .. , ,j įvyko trijų dienų derybos tarp

Betsy Adams iš Agrikultūros JAV ir Sovietų Sąjungos dele-
departamento .'pareiškė abejoji- gacijų dėl grūdų pardavimo. ‘ gu momentu ir pakenkti krašto 
mą, kad musėlės galėjo.'būti j pa-; JAV atstovas W. E. Broch III 
dėtos tyčia į jas gaudyti spąstus.1 trečiadienį pranešė, kad sutartis 
Į Tampos aįiylrhkę atvyko 25 pratęsta vieneriems metams, 
inspektoriai ~Įr padėjef daugiau Rudenį delegacijos vėl susirinks 
spąstų — kartoninių dėželių su: ir svarstys ilgalaikę sutartį, 
seksualiniais muselių kvepalais.

' STREIKAS PAKENKĖ 
ŽUVIES PRAMONEI

Kontrolierių streikas pakenkė, 
žuvies pramonei bei prekybai, j 
Vėžėlių mėgėjai kontinentų rities- ■ 
tuose greitai pasiges savo mė
giamo skanėsto, nors jie tinka
mose sąlygose gana ilgai išsi
laiko.

; — James Brady, buvęs Baltų
jų Rūmų Spaudos sekretorius, 
antradienį buvo labai smarkiai 
sukrėstas, bet -jau atsigavo. Tai 
buvo smegenų sukrėtimas.

— Staten Island prokuroro Į 
21 metų amžiaus dukra buvtf 

I pagrobta, suraišiota, įdėtąjį va- 
I žiuojantį automobilį ir pakeista. 
I Jos mašina trenkė į medį jr nu-

Iš Lietuvos kadaise vėžius eks- j laužė merginos nugarkaulį.
portuodavo į Šveicariją trauki-! 
niais. Juos sudėdavo į dėželes ir 
apdėdavo dilgėlėmis.

— Erdvės raketas pradėjusi 
statyti Texas bendrovė paleido 
pirmą raketą, kurios pusėj liko 

.'•-a- Florencijos mieste Italijos žemėje, o priešakis pakilo 3,000 
policija areštavo 27 m. merginą pėdų ir dingo. ... ;
Kristiną Marigo, įtariamą prem- -------------------
jero Aldo Moro pagrobimu ir — Ketvirtadienį aukso uncija 
nužudymu.. kainavo $38§.' .

Prez. R. Reaganas nustebino 
visus aerodromų kontrolie
rius. Užvakar juos atleido iš 
darbo ir iš valstybinės tar
nybos, o vakar pasiuntė 700 
karių kontrolierių j dides

nius aerodromu?.

— Izraelio parlamentas p 
tino Begino vyriausybę.

gynimo reikalams, bėt už 1 
liau turės atsakyti.

Prokuratūra, patraukė te 
kelių valstijų streiko koi 
narius. V~Chicagcs kontn 
streiko komiteto organiaz 
ir valdybos narys Stevf 
Wallaert buvo nuvežtas ; 
mą. Jam teisėjas įsakė 
streiką ir liepti kontrc'lie 
grįžti į darbą. Teisėjas p- 
Wallaertui 60 dienų kai 
kai jis atsisakė baigti si 
Be to, teisėjas paskyrė j< 
$1,000 baudą už kiekvieną 
ko dieną. Kiti 8 komiteto 
gavo už pirmą dieną $25( 
rą — $500, o trečią die 
$1,000 baudą.

Teisėjas Aspen išdėstė, 
žalą streikas neša preky 
žmonių susisiekimui. Pati 
privalės mokėti po $500,( 
kiekvieną dieną, o nuo p 
dienio, jeigu streiko nebai 
unija mokės po milijoną ( 
kiekvieną dieną.

Unijos vadovybė prašė 
unijų pagalbos, bet visas • 
mas yra kiekvieno koi 
riaus parašas ir pažadas r 
kuoti. Amerikos darbinin 
deracijcs pirmininkas Kii 
kitų pareigūnų lydimas, 
žiavo į O’Hare ir kurį la 
p.ketavo.

Vyriausybė samdo nauji 
trolierius visame krašte, 
kuojantieji nemanė, kad 
dentas ir prokurorai taip 
tai elgsis su pasižadėjimų 
tojais.



Tuo pasinaudodamas J. Šoliū- pasiryžusi 
nas, encikliką pritaiko ir neka
talikiškai, nekrikščioniškai vals
tybe. Japonijai. Jis sako: “Japo
nija, atmestusi nusigyvenusius 
“izmus”, kaip “Time” žurnale 
aprašytieji darbininkų klausimo 
sprendimai atatinka encikliki- 
nius nurodymus, žengia krikščio 
niškojo socialinio teisingumo ke
liu. .. nuo pat mažiausio viene
to ligi stambiausios multi mili
joninės ir multi tautinės bendro
vės niekas nebus daroma tol. 
kol visi įveltieji klausime žmo
nės nesutiks su sprendimu”.

Čia J. Šoliūnas visai klaidin
gai aiškina. Jo minimos encikli
kos niekur nepasisako ne tik už 
bendrą, bet už privačią nuosa- j yra 40“ 
vybę ir iniciatyvą.o privati nuo- 
vybę ir iniciatyvą. Privati nuo- 
talizmo pagrindas. Tiek Japoni
joje, tieke ir Amerikoje visa ūki
nė sistema remiasi privačia nuo
savybe ir privačia iniciatyva- O 
tai yra kapitalistinė santvarka— 
kapitalizmas, jo nekenčiamas 
“izmas”. Tiek Amerikoje, tiek 
ir Japonijoje, kol darbininkai 
nesusitaria su darbdaviais dėl 
atlyginimo ir darbo sąlygų, dar
bas nevykdomas. Kur yra tei
singesnis darbininkų atlygini
mas, J. Šoliūnas nepasako ir ne
patiekia jokių duomenų. Būtų 
turėjęs pasakyti kokį procentą
— nuošimtį pagamintų gerybių
— gaminių (goods) gauna Japo
nijos darbininkas ir kokį nuo
šimtį Amerikos darbininkas ir 
koks nuošimtis lieka darbda
viui. Kitas dalykas yra, kurio J. 
Šoliūnas taip pat nepasakė, tai 
kiek vienam gyventojui (per 
capita) atitenka pajamų iš bend
ros bruto tautinės produkcijos 
(Gross National Production — 
GNP) Japonijoje ir kiek Ameri
koje. Iš to būtų galima spręsti 
apie gyvenimo standartą vienoje 
ir kitoje valstybėje ir kur geriau 
sutvarkytas šalies ūkis.

A. PLEŠKYS

J. ŠOLIŪNAS NETEISINGAI AIŠKINA
(Tęsinys) Toliau J. Šoliūnas su pasigar

džiavimu teigia: “Japonija yra 
ekonomiškai užka

riauti pasaulį. Priežastis labai 
aiški”.

Gal jam ir aiški, bet tą savo 
aiškumą jis nuslepia. Kitiems 
tai visai neaišku. Pasaulis jau 
yra taip sutvarkytas, kad nei 
vienam ragai iki dangaus neiš- 
šauga. Neišaugs ir japonams. 
Kiekviena valstybė turi priemo
nių apsiginti nuo kitos valstybės 
ekonominės ir dumpingo invazi- > 
jos.

Kas liečia pereitais metais 
Amerikos automobilių pramo
nės sušlubavimą, tai čia yra kal
ti ir tos pramonės darbininkai 
ir darbdaviai. Automobilių pra
monės darbininkų atlyginimai 

aukštesni, negu kitų in
dustrijos šakų darbininkų, ir 
dėl to Amerikos automobilių 
kainos yra aukštesnės ir neišlai
ko konkurencijos su kitomis ša
limis. Be to, Amerikoje dideli1 
automobiliai buvo gaminami 
milijonais, nes žmonės daugiau
sia juos pirko dėl patogumo jais 
važinėti. Mažų automobilių pa- 
reikMavimas buvo žymiai mažės 
nis, ir dėl to jų tegamino tik šim 
tais tūkstančių. Bet staiga paki
lus gazolino — benzino kainoms, 
padėtis apvirto aukštyn kojo
mis: žmonės pradėjo daugiau 
pirkti mažus užsienietiškus ja
poniškus ir vokiškus automobi
lius, kurie sunaudoja žymiai ma
žiau gazolino tam pačiam atstu
mui nuvažiuoti, kaip didieji ame
rikietiškieji- O antra, savų ma
žųjų ir neužteko, nes Amerikos 
auto pramonė tokio staigaus pa
sikeitimo nebuvo numačiusi, ir 
dėl to turėjo didelių nuostolių.

Šiais metais Amerikos auto 
pramonė jau yra gerokai persit
varkiusi ir pirmąjį pusmetį bai
gė su geroku pelnu, nes pirkė
jai pradėjo nusisukti nuo japo
niškų Toy otų ir pereiti prie For- 
dų, Čhryšlerių ir GM. Per pir-('gali pradėti karą, kai joje vyks- 
mąjį šių metų pusmetį, palygi- ‘ ta ekonominė suirutė? Juk karui

Claude Monet Sainte Adresse (Imresionistinė tapyba)

M. Maksvyčio patikslinimas
Prašau gerb. Naujienų Redak

ciją patalpinti mano patikslini
mą dėl straipsnio “Kanados šau
lių kultūrinė stovykla”, kuris 
tilpo Naujienose šju. rugpiūėio

nūs su praeitais metais, bendra vesti, kaip yra sakoma, reika- 
Amerikos auto gamyba pakilo linga trys dalykai, būtent: pi- 
l'/o. Tai jau geras ženklas.

Kitoje savo str. vietoje J. Šo- tų pinigų paimti, jei valstybėje 
liūnas lyg kiedėdamas sušunka: vyksta ekonominė suirutė? Čia 
”0 štai šiomis dienomis šis kraš- Į J. šoliūnas vėl fantazuoja ir dė
tas atsidūrė skonominiame chao
są’. Atrodo, kad J. Šoliūnas į 
visą šios šalies ekonomiką žiūri 
per padidinamuosius stiklus ir 
pakilusiais, sukrėstais jausmais. 
Iš vieno jam rodosi du ir tikros 
realybės nebesugeba ir nebepa
jėgia įžiūrėti bei suprasti.

PASAULINIAI KARAI

nigai, pinigai ir pinigai. Iš kur

Gerb. J. Šarapnickas, taip de- i 
taliai, kruopščiai ir vaizdingai 
aprašęs apie Kanados šaulių 
Kultūrinio Savaitgalio Stovyklą, 
savo straipsnyje paminėjo, kad:

“Ta proga š. M. Maksvytis at
vežė dėžę knygų platinti ir iš 
parduotų knygų gautą komisą 
paaukojo šaulių veiklai”.

Šis tvirtinimas ne visai atitin
ka tikrenybei, nes aš pats jokių 
knygų neplatinau, nepardavinė
jau ir todėl jokio minimo komi
so neturėjau ir su niekuo apie 
tai nebuvo kalbama. Kuomet 
mes 3 asmenys užsiregistravo
me į tą stovyklą, tuomet VI. Pūt- 
vio šaulių kuopos pirmininkas J. 
Jankaitis iš Toronto savo laišku 
kreipėsi į mane, kuriame prašė,

j kad aš ta proga iš Čikagos at-

Apie pasaulinius karus J. Šo- 
liūnas šitaip aiškina: “... pasau
liui nepaklausius popiežiaus Le
ono XII (turi būti XIII), pasau
lis įsivėlė ne tik į Pirmąjį pa
saulinį karą, bet ir, į komunis
tines revoliucijas. O vėliau, pa
sauliui nepaklausius popiežiaus 
Pijaus XI balso, pasaulis nugar
mėjo į Antrąjį pasaulinį karą... 
Kiekvienu atveju didžioji nelai
mių priežastis buvo ekonominės 
suirutės, privedusios . prie karų 
visą pasaulį

Na, tai dabar čia J. Šoliūnas 
pasakė naujieną! Kaip valstybė

dasi karų istorijos mokslo žino
vu. Kiek žinau, jis to mokslo 
visai nėra studijavęs ir, kas blo
giausia, ir lietuviškos literatū
ros, knygų tuo reikalu nėra skai
tęs. Jei būtų skaitęs, taip klai
dingai nerašytų.

Pažiūrėkime ką apie karus 
sako buvęs mūsų kariuomenės 
vadas gen. Stasys Raštikis, bai
gęs karo akademiją Vokietijoje, 
kur, be abejo, turėjo praeiti ir 
karų istorijos mokslą. Jis rašo:

labai priešiškų Vokietijos ambi
cijų.”

“Antrojo Pasaulinio karo gi
lesnių priežasčių reikia ieškoti 
ne 1939, kada tas karas prasidė
jo, bet jau I pas. karo pabaigoje.} vežčiau rašytojo A. Kairio' kny- 
Versalio taikos sutartyje ir bol- L 
ševizmo įsigalėjimo Rusijoje. . 
Versalio sutartimi prispausta 
Vokietija stengėsi nusikratyti 
tos sutarties. Bolševizmo įsiga
lėjimas Rusijoje ir jo įtaka ki-j 
tuose kraštuose sukėlė naujus Į 
prieš bolševikinius sąj ūdžius, Į
ypač vokiškąjį nacionalsocializ-j 
mą ir itališkąjį fašizmą... 1939- 
III-24 Hitleris pareikalavo iš 
Lenkijos grąžinti Dancigą ir per
leisti Vokietijai karinius kelius! 
per Dancigo koridorių. Už tai]

gų. Gavęs iš p. A. Kairio dėžę

knygų, pristačiau jas Wasagoje 
į stovyklą ir perdaviau jas kuo
pos pirmininkui, iš kurio gavau 
atitinkamą pakvitavimą. Su tų 
knygų pardavimu, platinimu, at
siskaitymu ir bet kokiu galimu 
komisu neturiu jokių reikalų, 
nes visa tai atliko VI. Pūtvid 
Šaulių kuopa per savo pirminin
ką š. J. Jankaitį, o aš šiame rei
kale pasitarnavau tik tiek, kad 
jas pergabenau iš Čikagos į 
Wasagą.

Kalbant apie bet kokias aukas, 
reikėtų pastebėti, kad aukojome 
iš savo kišenių (kaip daugelis 
kitų), nes stovykla buvo suruoš
ta pavyzdingiausiai, Kanados 
šaulių vadovai ir pareigūnai — 

'draugiškiausi, todėl šis trumpas 
susiėjimas buvo tikra šauliška 
atgaiva, ko jau keleri metai pa
sigendame Amerikos šaulių tar
pe, nes čia vyrauja bausmės, iš
metimai, šmeižtai, teismai ir 
įvairios kitos represijos prieš ki
taip manančius ar pasisakančius.

Su pagarba,
Mykolas Maksvytis

ŠIŲ DIENŲ DOKUMENTAI
CHICAGOS ŠVENTO KRYŽIAUS BAŽNYČIA

(Tęsinys)

PENKTAS DOKUMENTAS

Lietuviškųjų parapijų nykime —

IŠDUOTAS KRAUJAS

Grea

“Pirmojo Pasaulinio karo prie
žasčių reikia ieškoti ne viename 
konkrečiame įvykyje, bet žymiai 
giliau. Svarbiausios priežastys 
buvo šios: 1) Nacionalizmo au
gimas beveik visoje Europoje. 
Tas nacionalizmas ypač sukles
tėjo Vokietijoje kaizerio Vilhel
mo II viešpatavimo metais. Vo
kiečių nacionalizmas buvo vir
tęs tikru imperializmu — noru 
politiškai ir ekonomiškai viešpa
tauti ne tik Europoje, bet beveik 
visame pasaulyje.'.. Augantis 
Vokietijos militarizmas ir impe
rializmas jaudino visas kitas 
valstybes. 2) Austro-Vengrijos 
vidaus sunkumai, ypač dėl ky
lančio toje , valstybėj e gyvenu
sių tautų nepasitenkinimo...
3) Rusijos politikos ambicijos, 
panslavizmo idėjos augimas, sie
kimas Konstantinopolio ir sva
jonė įsitvirtinti Balkanuose.
4) Prancūzijos neužgijusi žaizda 
po 1870-71 pralaimėto karo ir 
didelis revanšo noras. 5) D. Bri
tanijos palinkimas atsisakyti 
izoliacijos politikos ir įsijungti 
i aktyvius Europos sistemos na
rius- Tai buvo anglų pabudimas 
akivaizdoje augančių ir anglams

Yra nepaprastai svarbu atsi- ‘ partizanus Lietuvoje. Mes išda- 
x/aiidgv Kunaonų. u z uuj minti ir niekada neužmiršti, ką’

jis žadėjo Lenkijai laisvą zoną įaį re^kįa §v Kryžiaus bažnyčia 
aucigo uoste ir nepuolimo su* visiems Amerikos lietuviams;

tartį metams. Lenkai, atsi-, pįrmasįs parapijos klebonas 
nundami visus kitus neištesėtus Į SkripkuS} vėliau kun> Linkus a_ 
pasižadėjimus, atsisakė nuo Hit-į meniškai g ir nuolat
leno pasiūlymų. E>. Britanija ir] Didinga §v. Kryžiaus

’ “ bažnyčia yra neįkainojamas lie
tuvių materialinis ir moralinis 
turtas.

Galbūt mes Šv. Kryžiaus pa
rapijos turtą (medžiaginį) galė- 

’! tume ir apskaičiuoti, pasikvies-
s darni turto apskaičiuotojus. Tai 
dar įmanoma.

Tačiau nevalia, kartoju — ne
valia net ir bandyti apskaičiuoti 
Šv. Kryžiaus parapijos ir bažny
čios statytojų ir rėmėjų mora
linį turtą. Jis nėra įkainojamas. 
Jis — deimantas iš deimantu vi
soje katalikų Bažnyčios isto-

Prancūzija, pasižadėjusios pa
dėti Lenkijai, 1939 pradėjo dery
bas Maskvoj, norėdamos įtrauk
ti ir Sovietų Sąjungą į bendrą 'į “ 
frontą prieš Vokietiją... Bolše- i 
vikai vedė negarbingą politiką, 
nes derėdamiesi su anglais ir 
prancūzais, jie tuo pačiu laiku 
vedė slaptas derybas ir su Vo
kietija. 1939-VUI-23 pasaulį su
krėtė žinia iš Kremliaus, kad du 
priešai — bolševikinė Rusija ir 
nacionalsocialistinė Vokietija — 
pasidarė sąjungininkais ir pasi
rašė nepuolimo ir bendradarbia
vimo sutartį.. • ir pas. karas jau .. . 
buvo neišvengiamas. 1939-IX-1 rūQJe- 
vokiečių kariuomenė pradėjo...............  - - j Ne veltui šį žodį pradėjom su
veržtisH Lenkija.’ Po dvieju die- Sinclair’o aprašymu apie 

Prancūzija skerdyklų darbininkus. 
J TN. j__u.-_.-_!.-: j.-.-nu D. Britanija ir 

paskelbė karą Vokietijai.”
Kaip matome, I ir H pasauli

nių karų priežastys buvo visai 
kitos, negu kad J. Šoliūnas ne
tiksliai ir klaidingai aiškina.

(Bus daugiau)

Tie darbininkai — didvyriai — 
Šv. Kryžiaus parapijos statyto
jai — yra mūsų tautos didieji 
kovotojai. Tai lietuviškieji džiun
glių partizanai savo nemirštamu 
pasiryžimu, krauju ir ašaromis 
pastatę paminklą Lietuvai.

vėmė skerdyklų partizanus pa
tys savo rankomis. Už tai galime 
susilaukti i-didžio keršto'. Išduo
tas kraujas to reikalauja.

Liepos 22 d. dienraštis “Drau
gas” kukliai-kttSirk^e žinute 
pranešė apie mirtį. Oldidelė tai 
buvo mirtis. Verta mūsų visų 
dėmesio ir užsipelniusi daugiau 
negu kronikos.

Skaitėme, kad kun. Vito Mi- 
kolaitis, šv. Kryžiaus parapijos 
klebonas, Chicagos arkivyskupo 
kard. J. Cody patvarkymu, iške
liamas asistentu į Švč. M. Mari
jos Gimimo par. lietuvių bažny
čią Marquette Parke, o Šv. Kry
žiaus par. administratorium pa
skirtas klaratinietis vienuolis 
kun. Joseph Paplausky.

Finito'. Viskas baigta, šv. Kry
žiaus lietuvių parapija nutrinta 
iš lietuviškų parapijų skaičiaus. 
O mūsų pasididžiavimas, bažny
čia, greičiausiai atiteko ispanų 
kilmės katalikams.

Lietuviai katalikai nebepajėgė 
ar nesugebėjo perkelti Šv. Kry
žiaus parapijos užmiestin. Už di
dingą pastatą niekas nieko ne
gavo, o partizanine kova įkurta 
parapija jau niekur neatsigaus.

šįmet Lietuvių Bendruomenė

AMMKxa 1b th* piao* that mad* 
out of dranma. And, UdS. Saving* 
Banda Lava been helping to make 
happy draama ooma true far yeara.

Near, Banda mature in less than 
yeara. That means your dreamt 

oan came troe faster than ever before.
You can buy aharee in your parti

cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan Where you work, or the 
iiaod-a-Manth plan where you bank.

Belon you know it, your American 
wmI ba a reality.lake stock in. America.

y # jt" ture in less tibsus six

Ar onas
Mieste gyveno turčius vardu Aronas. 
Aš vardą šį įspaudžiau čia ne eilėms dabinti; 
Ne, tokių žmonių vardą reik gerai atminti. 
Apie tą turtoulį kalba iš visų šonų 
Jo kaimynai — ir vargu jie klysta, 
Kad būk nuo prigrūstų milijonų 
Jo pinigų dėžutė kone plyšta, 
0 vargšams nei kapeikos jis neduoda, 
šykštuoliu būti apšauktam menka paguoda. 
Norėdams pataisyti savo vardą, 
Jis paskleidė po miestą gandą, 
Kad šeštadieniais jis elgetas vaišins 
Ir į savo kiemą vartus jiems atrakins.
“žiūrėkit”, žmonės pagalvojo, ‘‘nabagas suminkštėjo”. 
Ne, jūs klystate jis tik išgudrėjo.
šeštadieniais jis paleisdavo piktus šunis į kiemą, 
Kurie užpuldavo svečius net dieną, 
Ir elgetos ne tik kad pasivaišinti negalėjo, 
Bet jiems sveikiems išbėgt iš kiemo tik rūpėjo. 
Tuo tarpu Aronas buvo išgarbintas be saiko. 
‘‘Arono elgesiu negalim atsigėrėt”, visi kalbėjo; 
“Tik gaila, kad tokius piktus šunis jis laiko 
Ir sunku jį pasiekti”, kiti prie to pridėjo, 
“Nors jis paskutinio kąsnio duot nepagailėjo”.

Man matyti teko gan daŽnaf, 
Kad priėjitnas prie aukštuomenės yra sunkus; 
Bet būk-kalti dėl to menki tarnai, 
0 pats valdovas yra taurus.
(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psl., kaina $3.)

gaunamos Naujienose.^

Užguiti, išnaudoti, nukankinti 
ligi paskutinio kūno trupinio 
Durhamo skerdyklose, jie klupo 
ir vėl kėlėsi, kad amžinai gyvenr 
tų, kad pasauliui įrodytų, ko ver
tas yra tikintis Kristumi lietuvis.

“Džiunglių” ir šv. Kryžiaus 
parapijos lietuvis savo' kova pri
lygo mūsų Nežinomajam Parti
zanui, kovojusiam visur ir visa
da prieš komunistinį krašto oku
pantą.

Nebylys pasaulis išdavė mūsų

ir Kunigų vienybė paskelbė šiuos 
metus “Parapijų metais”. Žinia, 
visa toji deklaracija tai tik vai
kų žaislas. Kalbos dar neišgel
bėjo’ nė vienos lietuviškos para
pijos. Reikia konkrečių pastan
gų, tokių, kaip Detroito ar Cle
veland© lietuvių.

Lietuviškoms parapijoms Chi- 
cagoje, įskaitant ir Marquette 
Parką, skamba paskutiniai var
pai.

(Nukelta į 5-tą puslapį)

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
susirūpinimą W.Q0

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais 54-00

Minkžtais viršeliais, tik 53.00
Dr. A. J. Gu»sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_ 52.00
Galima taip pal Užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant 51 persiuntimo ižlaidoms.

178» 8o. HALSTED CHICAGO, II 505^

2 — Naupends, Chicago, 8, Ill. Friday, August 7, 1981



VI BAKCNAS

PASTABOS IŠ TOLO
LIETUVA ŽYDIŠKOJE ENCIKLOPEDIJOJE

(Tęsinys;

PATIKSLINIMAS, 
PAPILDYMAS

11-“Naujienų Nr. 135 (liepos 
13 d. d.) savo pastabose primi
niau Littuvos jūrų skautų laivo 
“Budžio” tragišką žuvimą 1933 
m. liepos 15 d. mėginant išplauk 
ti iš Klaipėdos į Liepoją (Latvi
ja) — uosto “vartų” angoje, kai 
nepatyrusio kapitono vadovau
jamas “Budys sudužo bangų 
užmestas ant šiaurės molo. Ta
me pat rašinyje esu paminėjęs, 
kad: “.. .Kristupas Pionaitis bu 
vo netik laivo kapitonas.. • iš
plaukiant į svetimus kraštus, bet 
ir skautiškas vadovas krante ii 
t. t. Vienas labai atidžių “Naujie 
nu” skaitytojų atkreipė mano 
dėmėsi į tą rašinį, teigdamas, 
kad mano”... aukštinamas Kr. 
Pionaitis, kaip BUDŽIO kapito
nas “Budį” 1933 m. liepos 15 d. 
užvarė ant molo akmenų, kur 
žuvo netik pats laivas, bet ir 
trys jo įgulos nariai — jurų skau 
tai: V. Amulevičius, E. Jasiuke- 
vičius ir V. Šidlauskas. Turiu, 
dabar, pastebėti, kad “Naujieno
se daugelio metų bėgyje šia tra 
gėdiją (“Budžio”) esu minėjęs 
keleriopai, dėlto nematau rei
kalo ją kelti vėl: iš jūros gelmių, 
nors! kur; “Budys” buvo palaido
tas nebuvo labai gilu, - nei tra
gedijos išvengimui nebuvo rei
kalinga kokio labai aukštų kva
lifikacijų “kapitono”, - mat tra
gedija įvyko kaip tik, tokiam 
^apitonui vadovaujant,- nes jau 
(931 m. Kr. Pionaitis ir visa r
‘^Budžio”, igula kurioje nuo 1936 
rų. buvau ir aš, apleidome laivą, 
kai jo priežiūrą.ir administravi
mą perėmė mūsų gerbiamoji ka- 
rininkijaj kaą mūsų (Kr. Plonai- 
-čio įgųĮos.>ĖPŽiūrių^; nebuvo su
derinama sū "elementariniais jū- 
iįninkystęs; (tuo pačių ąn- tikra 
jūrų skautų — kovojančių su jū- 
gne stichija ne Uemune ar 
ežeruose — bet atviroje jūroje) 
(šėsniais- Kr. Pionaitis- tuos dės-: 
rĮus žinojo iš prigimties (pama
rio ūkininko-žvejo sūnus); ir nors 
neturėjo jokio valdiško jūrinio 
patento -vadovauti didesniems 
laivams — su daugiau kaip 10 
žmonių įgula, tai vistiek šimtus 
kartų (1926 — 1931 metų lai
kotarpyje) su Kr. .Plonaičiu prie 
vairo pro Klaipėdos uosto mo
lus’ esame išplaukę net ir dide
lių audrų metu, kai tūkstančiai 
žiūrovų (jei tai būdavo šešta
dienis ar sekmadienis) nuo šiau- 
rmio molo iki Melneragės — ste
bėdavosi “Budžio” drąsa ir su
gebėjimu audringos jūros metu

' “TILTAS” (Aliejus) zMIKAS ŠILEIKIS

išplaukti ir grįžti uostan išviso 
(o dar labiau žinejančiu nuos.a- ■ 
bai, kad prie vairo būdavo Kr. ( 
Pionaitis — patentuotas kapito- 
pas, net nei pakrančių plaukioji
mo laivininkas; mano ir dauge
lio “Budžio” įgulos pirmūnų 
1 (Brako, mano-Bakūno, Knopf-' 
• milerio, J. Bagdonavičiaus ir j 
ikt. -----  kurių jau neprimenu) į
į garbei — tuo pačiu tos “Budžio” j 
tragedijos pasmerkimui, turiu pa- 
i sakyti, jos m. kiek tai buvo Įmo- 
inoma suprasti iš viešų ir net tei- 
■ inių pastabų — laivui vadovavo 

‘kvalifikuotas ir patentuotas ka
pitonas Kr. Plonaišio vardas ta 
toroga nebuvo net suminėtas, nes 
‘jis nieko bendro su ta kotastro-j 
■ra neturėjo — būdamas toli nuo i 
to laivo net jau nuo 1931 m. Į 

i Tiek “Budys”,- jo tragedija ir 
į nieko su tuo bendro neturįs Kr.
i Pionaitis,

.. .IRGI PATIKSLINIME . i 1

’ I; ...paskutinėse '‘Naujienų” pas j 
■; ta bose buvau užsiminęs, kad po* 
-10 metų (keturiasdešimt) Los 
■Angeles lietuviškosios šv. Kaži- 
Įmiero parapijos turtas 1980-tais 
! metais buvo net arti trijų mili- 
: jonu dolerių, ka 1941 m. paja
mos tebuvo vos tik 895.52 dol. 
Klaida, žinoma, buvo 
“korektūros kipšiuko” nes labai atsuktų savo aparatus,

rinkykločeJ stotys užrekorduetų mūsų ne
priklausomybės šauksmą ir pa
skleistų plačiame pasaulyj

F«-jgi galima visa tai įj^dytE tik- 
_____ j____ j trijų bili- tai noru, praktiškai^eMp^įda-'

. Gerai, kad yra skaity-j rant? šioje Demc^toa^bje-pa- 
kūrie suvokdami spaustu-į vergtieji kalbėjo į^^^i;paverg- j.^- -;—. .-.T-

(rinkykloje) j tiesiems. Ką CNC 4a?ė- ^avd . agehtus kurstyti:'lietuvius
j kokias pastangas!'padėjo, katf pvienytiš su lenkais. Toks lietu- 
| nors Amerikos visuomenė mus 

klaidą nužeminant iki mili- j išgirstų? į .. _

KO KITI NEPASTEBĖJO
BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

(Tęsinys)

Jeigu Pavergtų Tautų vadovy
bė nori daryti pareiškimus lais
vajam pasauliui ir pavergėjui, 
tai kodėl mus neveda gatvėmis 
su karštais šūkiais, kodėl neiš
vysto tokios Demonstracijos, kad

adarytai visi televizijų filmuotoji j mus 
radijo

’engva spaustuvės
sumesti vieną “milijoną i Bill-'1 
;oną? kas, man atrodo techniš
kai ir- įvyko parapijos turtas pa
sidarė vertas jau net 1 
jonų....

tojų.
vės techniškoje 
padarytas klaidas sugeba rea
guoti, pataisydami tą “bilijoni
nę”
joninės... Mažas tai raidžių ir 
skaičių (spaustuves rinkykloje) 
dalykas, bet tebūna ši mano pas
taba (pataisa, atitaisymas, pati
kslinimas) Įrodymu, kad “Nau
jienos” yra skaitomos labai pla
čiuose lietuviškos visuomenės 
sluoksniuose, kuriuose stengia
masi paskubėti, kai viena ar ki- 
La “Naujienų” (jų bendradar-: 
biu) pastaba sukliūna net prie 
korektūros klaidos. •

Taigi, nors parapijos klebonas 
dėl tų trijų bilijonų nepareiškė 
jokio nepasitenkinimo (abejoju 
kad iki šiol apie tai nebūtų gir
dėjęs (šventos tiesos vardan pa
taisau tą bilijoninę korektūros 
klaidą pakartodamas, '■ kad Los 
Angeles lietuviškosios parapijos 
turtas (pastatai ir sklypai) da
bar vertinamas jau arti trijų 
milijonų (ne bilijonų) dolerių 
vertės. Linkiu, kad kada nors

nio. šiuo metu taikos ieškojimas 
su Rusija reikštų lietuvių atsi
sakymą nuo ko’vos už savo ne
priklausomybe, nes taika nusa
ko taikius santykius, nebuvimą 
kivirčų.'Mums yra tik dvi gali
mybės: arba kovoti— reikalauti ., . , ; . .-i, r- ■ , r ti. Siulau kiekvienam pasiskai nepriklausomybes, ar atsisaky- r
mu nuo kovos ją išduoti.

Taip pat ir su lenkais negalės 
būti jokios taikos ir draugystės,, 
kol, jie lietiiyįams nęsų- 
t, —c— - y——~j —
■bar lenkų '■ nusavintos katedrii^' 
Kol - neatsisakys . kėsinimosi' į 
Lietuvos žemes ir nenustos per
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V. VALANTINAS

A. ŽYGMANTAS

KOVOS KIRVIO LAIKAI
vadai j savo teises.”

Tuo metu karo tikslas buvo 
jau ne vien tik pasiplėšti, bet ir 
užgrobti teritoriją, kurioje gali
ma apsigyventi, pastoviai įsikur
ti ir ūkininkauti. Ieškoma stra-

) Augštos civilizacijos kraštuose 
! ^eisijoje, Turkijoje pasitaikyda- 

o lengvų, labai elastingu lankų 
zuikiai padirbdintų iš keletos 
nedžio, rago, kaulo ir gyslų

■ luogsnių. Turkų trumpas sudė-
i inis lankas — raitelių ginklas, I leginių taškų, aukštų kalvų, vie- 
; akoma, šaudęs 500 m. atstumu/ tų, apriestų upės, skardžių, kur 
it y., du kartu toliau už garsųjį 
mglų ilgą’į lanką. Jų kariniai 
pasisekimai viduramžiais didele 
lai imi priskiriami tam puikiam 
dnklui.
Patyrinėję Senojo akmens am- 

?‘aus kultūras, radome ryškius 
karo ir šiokius tokius karybos 
oėdšakus. ’ Musterinės kultūros 
r žmogaus išnykimas pasiro
džius orinjako žmogui, rodo ka- 
o seną kilmę'. Tačiau organizuo 

’ a karyba, atrodo, pradeda at
prasti tik Naujojo akmens am- 
ciaus bėgyje, kartu su civilizaci
jos atsiradimu. Dvi civilizacijos 
■~ūšys pradedančios išsiskirti, 
žemdirbių — sėslių ir gyvuliųprotestuoti prieš Rusijos impe

rialistihį grobuoniškumą, tik vie- augintojų — klajoklių, kilę gal 
nas kitam solidarumą pareikąti.
Tai, matyt, todėl šiemet taip ak
tyviai buvo įjungti lenkai. Ar tik 
čia nebus JAV LB Visuomeninių 
Reikalų Tarybos sąmokslas su 
lenkais?! Greičiausia lenkai mė- 

i gins pavergtas tautas panaudoti ^pradžią ginamojo .‘ir puolamoj'o 
I Chičagoje savo Federacijai įkur- Į karo plėtotei. , :

: Žmogus, gyvenęs šeimomis
■olose ir urvuose, iš jų išlenda, 
■ pradeda ūkininkauti, gyventi kil 
■timis, giminėmis. Atsiranda pir- 
■mosios sėslios gyvenvietės ir gy- 
nimuisi nuo plėšikų įtvirtinimai.

Gyvendamas ne individualaus

7pie 5000 m. pr. Kr.: pirmoji Ni- 
• lo slėnyje ir ‘derlingajame pus- 
. mėnulyje’, jungiančiame • Pales
tiną sū Eufrato aūgštupiū'ir Per 
' sų įlanka, antroji — Eurazijos 
stepėse-apie Kaspi jos jūrą, davė

lengviau gintis nuo klajoklių ir 
puolikų godžių teritorijos.

Tačiau kautynių' lauke, be 
gausesnių kariuomenių, be vado 
asmeninio pavyzdžio, fizinės jė
gos, naujų elementų karybc'n 
neįvesta. Narsumas vis dar bu
vo svarbiausia karinė dorybė. 
(Nors tų laikų žmonės valgyda
vo visus sumedžiotus gyvulius, 
tačiau kiškio nevalgydavo, ma
nydami, kad to bailaus sutvėri
mo dvasią galima pasisavinti su
valgau! jo kūną.) s- -- !

Kautynėse vadas pajėgė ka- 
riuo’riąenę valdyti iki atakos mo
mento. Atakai vykstant visa 
kontrolė iš vado rankų išsprūs
davo, dar nebuvo išsivystęs re- 
zerevų naudojimo menas, smū
gio sutelkimas ar smūgio svorio 
kilnojimas. :■ • ; •» - j*

• Arklys pasirodo kautynių lau
ke įkinkytas į kovos vežimą ir 
tik vėliau, metalui atsiradus, juo 
•pradėta' jodinėti. Net Homero 
didvyriai kautynėse arkliais ne- 

. jodinėja ,tik važinėja kovos, ve
žimais.

Vienas mūšis paprastai nulem
davo žygį, kampaniją ar net vi- 
są karą. Pralaimėję išlakstydą- 

' vd, kad išvengtų skerdynių, b 
pergalėtojai,, skubiai prisigrobę, 
grįždavo varydamiesi vergus 
namo, arba išskerdę ' "visus gy
ventojus, užimdavo tokiu būdu 
likusią tuščią gyvenvietę ir joje 
apsigyvendavo patys.

. Sėslioji gyvenimo forma, besi
rūpinanti gynimusi, pasirodė 
esanti stipresnė už klajoklių — 
vežiminę kultūrą,, kuri buvo 

(Nukelta į 5 pisL

tyti 'S.' Kasparo labai svarbią 
informaciją “Didžiosios Britani
jos Lietuvių Sąjungos 1981 m. 
visuotinis .suvažiavimas”, kuris 

,-v^. touvfii'-ptodėtak spausdinti “Nau- 
grąžins. Re tuvių: pastaty tos š.šfe liepos 25-27 d.

ypač atkrei^Oėmesį į skyrelį medžiotojo, bet bendruomenės 
“Fėderalistar$tg|ų politika” š.m. 
“Nąujien'U”įS^s 29 d., kad pa- 
matytumėte;pavojus lietu- 
viams gresiUį^^ienkų pusės.

. Vienas, iš. ryškiausių mūsų tau
tinių iškrypėlių i Jonas Šoliūnas 

'1981 m. 29 d. “Drauge” mus įti 
kineja,'kad Lenkijos solidaru
mo organizacija ir lenkų darbi-.

vis,' kuris nenori girdėti Seinų 
lietuvių pagalbos .šauksmo, bet. 
Skuba atsiliepti i juos .persekio
jančių lenkų pagalbos šauksmą, 
yra savo tautos išdavikis?’Jeigu

1 ' į

Argi pavergtos! tautos pasau
lyje sukūrė Įtampą ir sugriovė 
laiką, kad “V.M.’Į jpųĮS.?priftieta- 
pagrindiniu reikalu^n’sa ifev^tA'. 
statyti? Kodėl “V.M.” nepakako 
tiesos, kad imperialistinė Rusi
ja yra toji nusikaltėlė ir neįsa
ko jai sumažinti Įtampą bei grą
žinti pasauliui taiką? Blogiau 
lietuviams ir ukrainiečiams, nes 
jie turi du politinius priešus: 
imperialistinę Rusiją ir imperia-: 
lištinę Lenkiją. . •

Kol Rusija nepasitrauks iš Lie-! 
tuves,. nesugrąžins Lietuvai ne
priklausomybės, tol tarp Lietu
vos ir Rusijos negalės būti taikos kslas rfstatlas. “Pavergtų 
ir politinės jtampos sumazim- To.n rrvrY:vaHn ‘

pripažinti'teisių^ tai -liėtigį^ne’, 
turėtų padėti lenkams siekti 
daugiau teisių. Tai nėra joks 
kerštas, bet teisingas sprendi? 
irias1. šiandien lietuvių besąlygb 
nė parama lenkams, yra priešo 
stiprinimas prieš .Seinų lietuvius, 
tokiu būdu tauta yra išduoda
ma, d ne ginama..;

Kitame “Draugo”- skelbime, 
pavadintame. “Pavergto Tautų 
Savaitė”, pasirašytame tiktai 
vienu “V.” inicialu,' štai kaip jos

Tautų komiteto (CNC) vadovy
bė kviečia visus gausiai daly

pasiektų trijų bilijonų dolerių vauti, pareiškiant tvirtą solida- 
verte... rūmą pavergtiems”. Tai /štai, ne

nario gyvenimą kiltyje? ar gimi- 
įnėje, žmogus pajuto išminties ir 
vadovavimo privalumus. ^Žmo
nės pajuto, jog jie reikalingi glo
bos ir vadovavimo, apvalymo 
’nuo neskaistumo, apsaugos nuo 
’galių, iškylančių aukščiau jų jė- 
’gų. Kaip atsakymas į tą reikala
vimą iškilo drąsus, protingi, 

ninku Sięlč^te sau daugiau so-jaudrūs ir klastingi, žmonės,, pasi- 
cialinių-. laisvių, mažiau darbo 7 darę burtininkais, vadais ir ka- 
valandų ir daugiau mėsos pilvui, {‘raliais. Nereikėtų jų laikyti ap- 
išlasivins Lietuvą. Pagal šoliūno jigavikais ar valdžios \ grobikais, 
protą, Lietuvą jau dabar Len
kija laisvina. Cituoju: “Lenkijos 
■ištrūkimas iš laimingos socialis
tinės šeimos bendruomenės jau 
prakirto langą ir mūsų paverg
tam kraštui į . laisvę”. Teisinga 
pranašystė, .kad lenkai siekia3:

Lietuvą taip, kaip įLietuyą, 
rusai ją “išvadavo”. Tai kodėl |rės kalbėti tiktai lenkiškai.

jo likusios žmonijos., dalies — 
kvailiais; šimtai dalykų verčia 
žmones siekti, kitus valdyti,, ta
čiau ne visi jų yra blogi ar žemi. 
Burtininkai paprastai tiki į savo 
burtus, kunigai į •savo apeigas,

išvaduoti” “išvaduotieji” tu-

J. šoliūnas taip desperatiškai į 
savo negriukams vaikams ieško 
lietuviškai kalbančios auklės? 
Taip galvojant, reikėtų jiems 
pasamdyti lenkiškai kalbančią 
auklę, nes. lenkams “išvadavus’’

(Bus. daugiau)

Snug holds j 
loose dentures® l 
comfortably snug
Ease sore gurns from loose-fitting . 
dentures with soft easy-to-use 
Snug’ Brand Denture Cushions.
Snug gives tempo-
rary relief untifyou oXpG ' 
see a dentist. Now ,
available in the-2- —s ’
cushion or new )

’ 4-cushion econ-
cmy package.

ATEINA LIETUVA,

Kaina $25. Kieti viršeliai.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Inž. LIUDAS MIKŠYS, , 
50 metų studijavęs, kaip

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.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• ■ LITERATCRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei 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 
Iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VlENIšO 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 $2. :

• UETTŪ VIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
EetuviuL Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina |6.

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

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

yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

'• BAT 1 KlNĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valalčle 
vertima*. 200 psL knygoje yrt '40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1738 So. Halsted St., Chicago, 
IE 80608. Užsakant paštu, pridėti došerį pertfutSmo maldoma.

3 — Naujienos, Chicago, 8, HL Friday, August 7, 1981
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Požiūris Į Lenkijos krizę
Šiuo straipsniu teks pasisakyti dėl Drauge tūpusio 

vedamojo “Lenkijos Odnova akivaizdoje — jie ir mes”, 
pasirašyto J. Šoliūno. Apie Lenkijos įvykius, kaip paste
bėjo skaitytojai, buvo daugiausia rašyta Naujienose, ne
pasitenkinant vien Lenkijos įvykių atpasakojimu, bet 
buvo daromos platesnės analizės, iš kurių buvo vedamos 
išvados, kaip priderėtų laikytis mūsų veiksniai tokiu 
atveju.

Kai kuriais atvejais buvo kritikuoti mūsų veiksnių 
ėjimai ir pasisakyta už santūrumą Lenkijos įvykių at
žvilgiu, nes nebuvo aišku, kuria kryptimi pasuks lenkų 
tautos siekiai. .. ’ .. ‘ ■ ,

Bendrai imant, lietuviškoji išeivijos spauda laikėsi 
to paties santūrumo, vertindama Lenkijos įvykius, ir ven
gė aiškiai pasisakyti, kaip privalėtų lietuvių tauta ir 
išeivija apsispręsti Lenkijos įvykių atžvilgiu.

Dabar bene pirmą kartą Draugas užėmė aiškią pozi
ciją, nes vedamajame išdėstė savo politinį ir idėjinį nusi
statymą, kurį rekomenduoja Lietuvai ir išeivijai. Straips
nyje skaitome. tokius pareiškimus:

“Mes tvirtiname, kad (Lenkijos komunistų par
tijos) Kongresas - pasaulinėje istorijoje baigė gėdin- 
giausiąjį savo etapą — komunizmo augimą. . . Len
kija pasauliui įrodė, kad Kremliaus imperialistiniam 
komunizmo plitimui ji ir vėl sudavė mirtiną smūgį 
Varšuvoje”. (Draugas, 1981.VII.29)
Čia, matomai, vedamojo autorius turėjo omenyje pir

mąjį Lenkijos mūšį, kuris įvyko 1920 m. prie Varšuvos 
ir buvo pavadintas “Cud nad Wisla” vardu, kuomet lenkų 
kariai sulaikė ir atmetė besiveržiančias į Vakarų Europą 
bolševikines armijas. Toliau skaitome:

“Visoje šioje istorinėje painiavoje yra įvelta 
tiek okupuota Lietuva, tiek mūsų išeivija. .. Kenčian
čiai Lietuvai kaimyninis “Solidarumas” taps geriau
siu kovos draugu prieš okupantą”, .(t. p.)
Baigiant daroma sekanti išvada:

“Mums atrodo (taigi ne vienam J. Šoliūnui — 
V.K.), kad šiuo kritišku mums ir Lenkijai metu bet

koks knisinėjiinasis po praeitį arba noras suerzinti! 
ir supykinti lenkus-iietuvius yra daugiau negu nesu- ] 
sipratimas. Lenkijos laisvėjimo ir “Odnowa” (atsi
naujinimo) akivaizdoje mūsų nuoširdus ir draugiem 
kas bendradarbiavimas su Lenkija ir jos išeivija yra 
būtinas”, (t. p.)
Iš patiektų vedamojo citatų turėjo skaitytojui pa

aiškėti kaip Draugas vertina Lenkijos įvykius ir kuria 
kryptimi norėtų pasukti lietuvių tautos ir išeivijos nus- 
statymą jos atžvilgiu.

Iš savo virš 40 metų trukusios patirties žinome,, kaip 
lengvabūdiškai mūsų tautos politiniai vadovai supras
davo susidarančią pasaulinę padėtį, kuria remiantis su
darydavo iliuziorinius veikimo planus. Priartėjus realiai 
krizei, visiškai pasimesdavo ir, palikę tautą savo likimui," 
pasitraukdavo į saugesnes vietas. Kažką panašaus Drau
gas planuoja šiuo metu.

Lenkijos įvykiai nuo pat pradžios ėjo vingiuota vaga, 
nes į jų eigą didele dalimi veikė Sovietų invazijos grėsmė 
iš vienos pusės, o iš kitos — kieta Vakarų demokratijų 
laikysena'. Tokiose sąlygose iškilęs “Solidarumo” sąjūdis
turėjo laikytis griežtų politinių ribų ir veikti konstitu
cijos ir įstatymų rėmuose, kad išvengtų Ed. Giereko val
džios represijų ir galimos Sovietų invazijos. Todėl, tiek 
kardinolas St. Wyszynski, vėliau popiežius Jonas Pau- 
lisu II ir veik be išimties Vakarų politika ir veik visa 
vakariečių spauda laikėsi santūrumo ir to paties reika
lavo iš Lenkijos vyriausybės ir “Solidarumo” unijų fe
deracijos. Ne kitaip galėjo ir turėjo laikytis mūsų veiks
niai ar Lietuvos pogrindis, kuris iš viso iki šiol neprabilo 
šiuo opiu klausimu. Panašioje dvasioje šioje vietoje buvo 
rašomi Naujienų vedamieji.

Ar dabartiniu metu Lenkijos įvykiai yra pasiekę pil
nos pergalės, kaip tai tvirtina Draugo vedamasis, ar, 
priešingai — slenka į gilėjančią krizę, kuri gali iš vidaus 
palaužti ir sugriauti visus ikišiolinius lenkų tautos de-
mokratėjimo ir laisvėjimo laimėjimus. Ši tema buvo nag
rinėjama praeitos savaitės Naujienų vedamajame.

Grįžtant - prie šios temos, papildomai amerikiečių 
spauda pranešė, kad Lenlajos įvykiai jau pasuko ekono-' 
minės katastrofos keliu. Paduodami du būdingi skaičiai. 
Praeitais metais liepos mėn. buvo iškasta 20 milijonų tonų 
anglių, šiais metais per tą patį liepos mėnesį — tik 8.5 milj. 
tonų. Šiais metais ūkininkai pristatė į valstybės sandė
lius pertą patį laikotarpį 30% mėsos mažiau, negu pernai.

Taip lenkų darbininkai ir ūkininkai supranta savo 
iškovotą “laisvę” be jokių įsipareigojimų ir jokios atsa
komybės prieš savo tautą. Keista, kad.tokiame kritiš
kame momente, nei Lenkijos Bažnyčios vyskupai, nei 
“Solidarumo” federacijos vadovybė nerado reikalo aliar
muojančiais atsišaukimais kreiptis į dirbančiuosius, kad 
užbėgus už akių artėjančiai katastrofai.

Kaip toliau nurodo politiniai žinovai, šia Lenkijos 
padėtimi yra patenkintas Kremlius ir jo satelitai, nes jo
apskaičiavimu sparčiai auganti ūkinė katastrofa sugriaus 
“Solidarumo” sąjūdį ir jos poveikyje susidariusią nepa
prastame suvažiavime reformistinę Lenkijos vadovybę. 
Sovietai galėtų katastrofą žymiai paspartinti, sustabdę 
naftos, dujų ir įvairių žaliavų tiekimą. To nedaro politi
niais sumetimais, nes Vakarą Europos prekybininkai at
sisako pristatyti Lenkijai prekes į kreditą, o tai turėtų 
įrodyti lenkams, kas yra “tikras” jų draugas nelaimėje. 
Kylant dideliam masių nepasitenkinimui dėl keliamų 
kainų ir kitų suvaržymų, darbininkai gali atsisukti prieš1 
jų pačių sukurtą “Solidarumo” uniją ir tuo pačiu su-

las, kaip eksponatas, iki šio įvy
kio niekad nebuvo patalpintas 
Laisvės kovų muziejuje. Lais-

ANDRIUS JUŠKEVIČIUS

KLASTINGI DARBAI NEŠA ŽALĄ
(Tęsinys)

ĮVYKIS

Tai Lietuvos okupanto agentų, 
jų patikėtinių senas, išbandytas 
metodas. Jie visais būdais ir 
priemonėmis siekia Sąjungos vi
duje užkurti nesantaikos židinį, 
susilpninti Sąjungos veiklą, nu
šalinti iš vadovaujančių Sąjun
gos vietų Ilgamečius prityru
sius, bet jiems nepritariančius 
Sąjungos darbininkus ir į jų vie
tas susodinti sau patikimus, iš
tikimus asmenis, kurie LKVS 
“RAMOVĖ” veiklą pasuks jų 
norima kryptimi.

Laisvės kovų muziejaus vedė
jas Viktoras Diminskas neparo
dė, nepareiškė nei mažiausio no
ro kpt. Prano Gudyno paveiks-: 
lą perduoti Laisvės kovų mu
ziejaus komitetui, bet įsakymo 
tonu pareiškė, kad jis — pa
veikslas ten bus.

Laisvės kovų muziejaus komi
tetas niekad nebuvo davęs Lais
vės kovų muziejaus vedėjui Vik 
torui Diminskui jokio leidimo,- 
jokio įgaliojimo, jokios teisės, 
kad jis vienas, be Laisvės kovų 
muziejaus komiteto žinios, pri
imtų svarbesnius eksponatus į 
Laisvės kovų muziejų-

vės kovų muziejaus vedėjas Vik 
toras Diminskas, slaptai įnešto 
kpt. Prano Gudyno paveikslo į 
Laisvės kovų muziejaus patal
pas neperdavė Laisvės kovų mu
ziejaus komitetui, bet laikė jį 
savo žinioje. Tai Laisvės kovų 
muziejaus vedėjo Viktoro Di- 
minsko sąmoningas, apgalvotas, 
brutalus sauvaliavimas, LKVS. 
“RAMOVĖ” statuto ir Laisvės 
kovų muziejaus nuostatų sunie. 
kinimas, sutrypimas.

Kpt. Pranas Gudynas yra žu
vęs 1929 m. gegužės mėn. 6 d. 
Kaune. Laisvės kovų muziejus 
suorganizuotas jau keliolika me-

Tokiai padėčiai esant,. Laisvės 
kovų muziejaus komiteto;pirmi
ninkas kreipėsi: į Laisvės .io- 

muziejaus vedėju Vįkforą DL 
minską išsiaiškinti šį įvykį ir jį 
vietoje sutvarkyti. Laisvės kovų 
muziejaus vedėjas Viktoras Di
minskas buvo labai išdidus, įžū
lūs ir atsisakė tuo reikalu kal
bėtis. Po kelių dienų, antras 
Laisvės kovų muziejais komi
teto narys col. Albinas. Repšys 
tuo pačiu reikalu kreipėsi į 
Laisvės kovų muziejaus vedėją 
Viktorą Diminską. Laisvės ko
vų muziejaus vedėjas Viktoras 
Diminskas pareiškė col. Albinui 
Repšiui: “Kpt. Pranas Gudynas 
iš kariuomenės nebuvo išmes
tas, jo paveikslas buvo įneštas į 
Laisvės kovų muziejų, ir jis ten

Laisvės kovų muziejaus nuos
tatų 6-tas paragr, aiškiai nųša.-; 
ko Laisvės kovui mūziejaiis ve
dėjo pareigas. Laisvės kovų mu
ziejaus nuostatų 6-to paragrafo 
citata: “Muziejaus Vedėjas sau
go ir tvarko muziejaus ekspona
tus, turtą ir piniginę veda ats
kaitomybę, kasmet sudaro mu
ziejaus pajamų ir išlaidų sąma< 
tą ir jų apyskaitą. Esant reika
lui, jis gali kviestis žinovą ir 
pagelbinį personalą”.

Laisvės kovų muziejaus nuos
tatai nesuteikia Laisvės kovų 
muziejaus vedėjui Viktorui Di
minskui nei teisės, nei pareigos 
vienam, be Laisvės kovų muzie
jaus komiteto žinios, priimti 
svarbesnius eksponatus į Lais
vės kovų muziejų.

tų, tai kodėl kpt. .Prano Gu- 
dynp pąvekslas ankščiau nebuvo 
patalpintas Laisvės kovų muzie
juje, bettik 1979 m., .ir tai slap
ta įneštas į Ląisvės kovų muzie
jaus patalpas?^

Laisvės kovų muziejuje padė
tis pasidarė nemaloni. Atsirado 
du Laisvės kovų muziejaus ad- 
TniništratbriaT: Laisvės kovų 
muziejaus komitetas iš 5-kių 
narių ir antras — Laisvės kovų 
muziejaus vedėjas Viktoras Di
minskas, Centro Valdybos pas
kirto komiteto 6-sis narys.

Už Laisvės kovų muziejaus 
administravimą, jo tvarkymą at
sakingas Laisvės kovų muzie
jaus komitetas, bet ne to komi
teto 6-sis narys Viktoras Dimins
kas. Tai aiškiai sako LKVS.

bus”. Kpt. Prano Gudyno paveiks-

griauti visus demokratėjimo laimėjimus. Ta kryptimi 
Maskva dabar vairuoja savo politinius ir propagandi
nius ėjimus.

Todėl Draugo pasisakymas už besąlyginį Lietuvos 
laisvės kovų sutapatinimą su Lenkijos “Solidarumo” są
jūdžiu yra pagrįstas ne realybe, bet iliuzijomis, nes pati 
Lenkija skęsta chaose, kas nieko gero nežada ne vien 
lietuviams, bet ir visam Vakarų pasauliui.

V. K.

“RAMOVfc” Centro Valdybos 
bendraraštis Nr, 127, par 2.

((Bus daugiau)

— Kanados valdžia nutarė iš
leisti §1.4 bilijono kovai su do
lerio vertės mažėjimu bei kri
timu.

— Prancūzija išbandė seniai 
užplanuotą atominį užtaisą Ra
miojo vandenyno saloje '

sintis, Sovietų ultimatumą priėmė. Visa, kas įvy- reikštis, tiek gelbėdamasis asmeniškai, tiek ne
ko toliau, jau buvo Lietuvos ne “persitvarkymo”, norėdamas savo vardu sankcionuoti tolimesnių 
nes jos valstybinės “evoliucijos”, bet jos paver
gimo istorija. Jos socialinė konstitucija, jos socia
linių jėgų santykiavimas ir šio santykiavimo pa
dariniai, jos socialinių ir tautinių veiksnių valia 
— visa tai buvo nuslopinta ir nebegalė j o. veikti 

I jos teisinio ir valstybinio likimo. Ji tapo bejėgiu 
’ pasyviu žaislu militariškai galingų Sovietų ran
kose.

Lietuvos Respublikos vyriausybei esant pri- 
■ verstai priimti Sovietų ultimatumą ir A. Merkio' 
ministerių kabinetui atsistatydinus, Respublikos 
prezidentas buvo pavedęs naująjį kabinetą suda-

LIETUVOS SOVIETIZACIJA 
1940-1941 m.

(Tęsinvs)

3. perleisti į Lietuvos teritoriją Sovietų ka
riuomenės tekį kiekį, kurio pakaktų, kad būtų lai
duotas sutarties vykdymas ir užkirsti provokaci
niai veiksmai. Terminas ultimatumui priimti bu
vo nustatytas gana trumpas: vos iki sekančios 
birželio mėn. 15 d. 10 vai.

Aišku, kad visi trys ultimatumo reikalavi
mai buvo nesuderinami su suverenumu ir turėjo
patikrinti Sovietams visišką Lietuvos pareinamu- ryti generolui St. Raštikiui, tikėdamasis, kad jo 
mą tik nuo jų. Tiek pirmas, tiek antras reikalą- j vardas, populiarus pažangiosios opozicijos sluoks- 
vimas reiškė kategorišką svetimos valstybės kiši- niuose, galės sucementuoti tautos pajėgas ir drau-

I ge gal patenkinti kiek Sovietus, aiškiai nepasiti
kinčius vadinamųjų tautininkų vadovaujama 
Lietuvos vyriausybe. Tai buvo mėginimas dar la
viruoti, dar gelbėti šiokią tokią Lietuvos “sočia- I 
linės konstitucijos” autonomiją. Tačiau į tai mi-1 
nisteris J. Urbšys iš Maskvos pranešė, kad V.. 
Molotovas pareiškė laikąs generolo St Raštikio 
kandidatūrą Lietuvos Respublikos vyriausybei 
sudaryti ir vadovauti nepriimtina.

1940 metų birželio mėn. 15 d. įvyksta šie 
faktai: . ;

1. Lietuvos Respublikos prezidentas A. Sme
tona supratęs, kad esamomis aplinkybėmis vals-

mąsi į Lietuvos vidaus tvarką bei reikalus. Tre
tysis reikalavimas — tai buvo ėio pareinamumo 
sankcija. Sovietai reikalavo ir savinosi sprendžia
mąjį žodį Lietuvos vyriausybės sąstato atžvilgiu, 
šios gi vyriausybės veikimas Sovietų pageidauja
ma kryptimi turėjo būti Sovietų kontroliuojamas 
ir garantuojamas Sovietų karinėmis pajėgomis, 
kurių neaprėžtą kiekį jie būtų galėję įvesti ir lai
kyti Lietuvos teritorijoje.

Lietuvos vyriausybė tą pačią 1940 metų bir
želio men. 14 d., kada gavo Sovietų ultimatumą, 
susirinkusi po ėdžio, Respublikos prezidentui A.’ 
Smetonai pirmininkaujant, nebegalėdama dėl
tarptautinės ir g< ografinės padėties ginklu prie- tybinei Lietuvos nepriklausomybei nebeįmanoma

šios Lietuvos Nepriklausomybės laidojimo ir Lie
tuvos pavergimo aktų ir tikėdamasis dar ką pa
jėgsiąs organizuoti užsienyje Lietuvai gelbėti, su 
šeima išvyko į užsienį, palikęs Lietuvą jos žiau
riam likimui. Prezidentas A. Smetona per Vokie
tiją ir Šveicariją išvyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes, čia buvo oficialiai ir labai maloniai su
tiktas, bet po kurio laiko nelaimingame įvykyje 
žuvo. .

2. Sovietų kariuomenė peržengė su didelė
mis pajėgomis Lietuvos-Sovietų sieną ir stam
biame kiekyje ėmė slinkti į Lietuvą, susijungė 
su čia buvusiomis karinėmis bazėmis, ir Lietuvos 
Respublikos teritorija tokiu būdu kariniu požiū
riu jau iš karto buvo įtraukta į Sovietų pajėgų 
disponuojamą teritoriją.

3. Iš Maskvos į Kauną atskrido Sovietų vy
riausybės deleguotas Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų liaudies komisaro pavaduotojas Dekano
zovas, Sovietų įgalioto ministerio Lietuvai N. 
Poedniakovo lydimas; Dekanozovui buvo oficia
liai pavesta patikrinti Lietuvos Respublikos “Vy
riausybės pertvarkymą” pagal Sovietų 1940 metų 
birželio mėn. 14 d. ultimatuųio sąlygas.

Nors faktiškai Lietuva nebetUrėjo'.jau jokio 
laisvo tvarkymosi galimumo ir buvo patekusi į 
visišką Sovietų dispoziciją, tačiau formališkai 
Sovietai iš karto nelikvidavo nei Lietuvos Vals
tybės, nei jos paskutinės, veikusios 1938 metų

konstitųcijos. Atvirkščiai — Sovietams, kurie, 
aišku, žinojo, į ką tatai veda, ir siekė inkorporuoti 
Pabaltijį, tad ir Lietuvą, į Sovietų sąstatą, pa
keisti jos valstybinę, socialinę, ekonominę ir poli
tinę struktūrą, rūpėjo, kad formališkai, teisiniais 
aktais, tatai inkorporacijos (aneksijos) procesas 
vyktų ne jų valstybės įsakytiniais aktais, bet ta
riamais pačios Lietuvos teisiniais aktais, faktiš
kai užkulisiniu būdu inspiruojamais ir diktuoja
mais. Jiems rūpėjo tam tikra klastinga šio Lietu
vos Respublikai skaudaus proceso inscenizacija, 
kurios jie yra .tikri prityrę meisteriai ir kurie 
brutalius smurto bei agresijos aktus turi komu
nistinės propagandos sumetimais paversti įspū
dingais reklaminiais tariamais laisvės aktais.

Šiam Sovietų siekimui prezidento A. Smeto
nos staigus išvykimas teisimu požiūriu nebuvo 
parankus, nors, antra vertus, jis politiškai, bū
tent, propagandiniu požiūriu, kiek teigiamai -pa
tarnavo naujosios Sovietų pastatytos Lietuvos 
“vyriausybės” akcijai, palengvinusiai sudaryti 

(kartu visuomenės pasipiktinimo “smetoniniam 
| režimui” nuotaiką, kas Sovietams, be abejo, buvo 
pageidaujama. Formaliai nutraukti konstitucinio 
kontinuiteto Lietuvoje Sovietai dar tuo laiku 
anksčiau nurodytais sumetimais nenorėjo.

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

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

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

VALANDOS: S—0 darbo dienomis ir

OR PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS II CHIRURGAS 

WeeMmter Cwwnvnitv klinikai 
MMIdnee direktorių*

■

Baikalo ežeras

Mažeika 8/EvansTikri komunistiniai grūmojimai

SUSIRINKIMŲ

-« *

■jgggl

TEL. 233-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Zarasiškię klubo gegužinė įvyks 
rugpiūčio 16 d., sekmadienį, Vyčių 
saieje ir sodelyje, 2455 W. 47th St. 
Pradžia 12 vai. Bus gausu, fantų lai
mėjimui. Gros muzika šokiams. Šei
mininkės paruoš skanių užkandžių, 
bus ir šalto gėrimo. Visi kviečiami 
praleisti dieną su zarasiškiais.

Rengėjai

KOVOS KIRVIO LAIKAI

Atkelta iš 3 psi.

plėšresnė ir plėtojo puolamąją 
DR. FRANK PLECKAS karybos formą. Gyvenviečių šie-

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71et St. TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CH1RURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
IUxidenci[os Mot: 448-5545

nos vis tiprėjo ir aukštėjo, puo
likai dažnai nebepajėgdavo jų 
sunaikinti.

“Abiejdse civilizacijos formo
se pagrindinės karo priežastys 
buvo ir biologinės, ir ekonomi
nės. Kuo gausesnės gyvulių ban
dos, tuo dažniau tekdavo ieškoti 
naujų ganyklų; sausra kiekvie
nu momentu galėdavo' iššaukti 
puolimą. Tuo pačiu, kuo gausiau 
miesto gyventojų, tup daugiau 
jiems reikėdavo maisto, tuo dau
giau reikėdavo dirbamos žemės. 
Taigi karas abiejdse civilizacijo- 

• se vyko nuolatos, nes pilvas, ar 
gyvulio ar žmogaus, diktuoja 
savo reikalavimus ir todėl “gy
venimo erdvė” (Lebensraum) 

H virto ir liko kovos dėl išlikimo 
didžioji problema.” (Iš “Kario”)

Bežiūrint televizijos progra- reikalaujant milžiniškų atlygi
ntas, šiomis dienčmis labai me
tasi į akis lėktuvų kontrolierių 
grynai komunistiniai poelgiai. 
Ką reiškia sufanatizuotos minios 
riksmas ir iškeltų kumščių grū
mojimas, šiandien netenka nie
kam aiškinti. Tokie reiškiniai 
vyksta tik nekdmunistinėse vals
tybėse, kai komunistai suklai
dintą minią išveda į gatves.

Čia, Amerikoje, jau pradeda
ma pastebėti, kad kad net ir ke
lias dešimtis tūkstančių per me
tus gaunantieji algos valstybės 
tarnautojai pradeda pamilti ko
munistinius metodus — gatvę, 
riksmą ir aukštai iškeltą kumštį,

nimų.
Kaip tas visas oro kontrolie

rių iškvailėjimas baigsis, dabar 
dar per anksti spėlidti. Visai 
nėra nuostabu, kai su mažais 
atlyginimais nešvarų darbą dir
bantieji darbininkai pasipila, j 
gatves ir reikalauja visai patei
sinamų dalykų, bet kai ten išei
na ponaičiai su pavydėtiniais 
atlyginimais ir reikalauja treč
dalio jų esančio atlyginimo pa-Į 
kėlimo, tai jau tenka turėti rei
kalų su komunistinės propagan
dos agentais.

Juozas Žemaitis

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

feL 226-1344

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

lakų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

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

I

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

ŠIŲ DIENŲ DOKUMENTAI

(Atkelta iš 2 psi.)

Ar mes ir toliau sustoję tik 
klausysimės tų varpų skambėji
mo ir toliau išdavinėsime se
nųjų parapijų kūrėjų kraują, ar 
mes ką nors darysime — pri
klauso nuo mūsų. J. šoliūnas

(Draugas, 1981-VIII-4 d.)

• 1940 -m. liepos 31 d. M. Ge_ 
d vilos įsakymu buvo uždaryti 
dienraščiai “Lietuvos Aidas" ir

KAI KAS IŠ PRAEITIES

• 1948 m. kovo 4 d. DBLS 
Centro valdyba nutarė pravesti 
šokolado ir saldainių rinkliavą. 
Saldumynai buvo skirti lietuvių 
vaikučiams, gyvenantiems DP 
stovyklose Vokietijoje. Surink- 

• ta ir išsiųsta 160 svarų saldumy
nų, bet, deja, dalis jų kelionėje 
‘nugaravo”.'

O 1904 m. buvo įsteigta Vil
niaus Lietuvių Susišelpimo Drau 
yja. 1910 m. draugijos pirm, bu
žo dr. A. Vileišis. Draugija turė
jo apie 60 narių. Nario mokės
is buvo 6 rubliai-

@ 1926 m. Lietuvoje įsteigtas 
pirmas stambesnis kojinių fabri
kas. 1932 m. jau buvo 7 didesni 
kojinių fabrikai- Juose buvo var 
ojamos dviejų rūšių mašinos: 
'otton — išilginis mezgimas ir 
'■tandart apvalus mezgimas. Ma
sinu vertė daugiau kaip 2 mil. 
itų. Be šių, dar veikė 28 ma
resnės dirbtu', elės. Visi fabrikai 
per mėnesį pagamindavo 30.- 
000 tuzinų įvairių rūšių kojinių.

• 1922 m. draugijos nariai už
protokolavo: — Pavojus lietu
vių tautai išnykti, atrodo, yra 
visai praėjęs. Jie draugiją, likvi
davo ir išsiskirstė.

• 1935 m. rugsėjo 1 d. Lietu
vos karo laivyno gimtadienis. 
Tą dieną buvo išleistas įsakymas 
kariuomenei, kuriuo remiantis 
buvo suformuotas pirmasis Lie
tuvos mokomasis karo laivas 
‘‘Prezidentas Smetona”. Laivo 
tonažas buvę>550 tonų.

• Prieš Pirmąjį karą D. Lie
tuvos pramonėje dirbo 13.000 
darbininkų, o 1937 m. 1.247 pra
monės įmonėse jau dirbo 31.700. 
1923 m. Klaipėdos pramonėje dir 
bo 3-500 darbininkų, 1938 m. — 
10.500.

t 1918 m. lapkričio 16 d. Vil
niuje buvo paskirtas pirmas 
pašto, telegrafo ir telefono val
dybos Viršininkas inž. B. Toma- 
ševičius. Vėliau jo padėjėjais bu
vo paskirti inž. A. Sruoga ir J. 
Bučinskas ir vyr. valdininkas J. 
Augūnas. Tai buvo pirmieji val
dininkai, kurie pradėjo kurti

pašto, telegrafo m telefono- įstai
gas. Gruodžio 26 d. buvo perim
tos' iš vokiečių pašto įstaigos 
Vilniuje, Kaune, Gardine, Vilka
viškyje, Naumiestyje, šakiuose, 
Kėdainiuose, Kretingoje, Alytu
je ir Kuršėnuose. Visos įstaigos 
nuo perėmimo dienos pradėjo 
normaliai veikti, ir jas aptarna
vo lietuviai. Tuo pačiu laku bu
vo suorganizuotas pašto vežioji
mas geležinkeliais šiuose ruožuo
se: Vilnius - Šiauliai, Vilnius - 
Gardinas, Vilnius-Virbalis.

9 Yra žinomi Marijampolėje 
ėjusieji šie laikraščiai: Artojas,! 
Ateities Aidai, Budėk, Kas Gir
dėt, Kur Bėga Šešupė, Marijam
polės Parapija, Nauja Gadynė, 
Pašinas, Prie Laužo, Suvalkietis, 
Šaltinis, Šešupės Bangos, Šven-, 
tųjų Bendravimas, Tėvynės Gy-. 
nėjąs. 'j

• 1921 m. buvo įkurtas Že
mės Bankas su 50 mil. litų pa- ■ 
grindiniu kapitalu, šį kapitalą 
pasižadėjo sudaryti vyriausybė, 
išpirkdama kasmet banko’ akci- ; 
jų ne mažiau kaip už 5 mil. litų. * 
Bankas duodavo ūkininkams 
ilgalaikes paskolas, laiduojant, 
jų grąžinimą nekilnojamu tur
tu. O trumpalaikės paskolos bu
vo laiduojamos ūkininkų vek
seliais.

• 1928 metais į Lietuvą buvo . 
įvežta: sūdytų silkių 14.596 to-! 
nos, ryžių 2.878 t, pietinių kraš- ' 
tų vaisių 1.337 t, žalios kavos 
179 t, cukraus 24.948 t, drus-j 
kos 26.346 tonos. Maisto produk- ! 
tų. importas tucf laiku svyravo 
nuo 45 ligi 55 mil. litų per metus.

— Praeitais metais iš Mante- • 
no, III., psichiatrinės ligoninės , 
pabėgo' 900 žmonių.

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

V1SQ6 laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI į 
DIENRAŠTĮ ‘’NAUJIENOS” ] 

i

PIRLITC jAV TAUPYMU. BONU:

self
SOPHIE BARČUS

M ff yo up°
[o

’ °,

7159 Se. MAPLEWOOD AVE; 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai0
KAZĖ BRAZDžIONYTt 

Programos vedėja

Apdraustas perkraustymaa 
iš įvairiy atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ 
Visos programos iš WOPA, 

1490 IciL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

GET

Passbook Savinas.

4 5 savings 

^Minimum Win? 
OruTcav

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER 
WHO TRIES TO 

EVEN ON THE HIGHWAY.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650 
TeL: 652-5245

1R1JV KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

Nuo

1914 metu
Midland bavings aptar

nauja taupymo m x*>mn 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojami 
J uitis už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
atetrie.

SokAttM i parausto? 
Iki 540,000

2557 W. 62 STREEV 
Chicago. IL 6062, 

T±i 925-7400
8929 SO. maRLRM Avė. 

Bridgeview, fL 4045*
Tek 598-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION !

404C AHCM6R AVENU6 > 
CHICAGO, ILL. 60612 |

PHONE 2S4-M7C

TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE* •• EXCEPT WHEN HE'S 
DRIVING. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

•MOW 00 SEAT BELTS 
HELP TO PROTECT YOU 
IN AN AUTO ACCIDENT?

•ACCORDING TO THE 
9/ INSTITUTE FOR SAFER 

LIVING, AMERICAN MUTUAL
LIABILITY INSURANCE COMPANY, THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LESSEN 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES.

f

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737-860001
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DĖMIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tri. *27-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

i

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

■

TeL lArcU 7-1111

AM6ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

P. J. RIDIKAS
W54 So. HALSTED STREET

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

i i
J

Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

BUTKUS - VASATHS
1446 So. 50th Ave, Cicero, HL TeL: OLympir 2-1001

PETRAS BIELIŪNAS
<348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAf^yeUe 3-357J

GEORGE F. RUDMINAS
Ulf 84 UTUANICA AVE. Tel-t YArd« 71138 - 113i

f

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WE8T «9th STREET REpubb'o 7-1211
1102g SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hllh, m. >74-4411

THILLIPS - LABANAUSKAS
MO7 So. UTUANICA AYK. Tri.: Yl-rd, 7-S441

lyHIRįlĮĮLil SmM!
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

A. Petrikonis Gėlės

kitose gyvenimo srityse 
rtoti tų 1

gyvieji padarai. Jei nebūtų auga- Į giai 
lų, nebūtų ir kitų gyvųjų padaru. 
Be augalų negalėtų gyventi ir 
žmogus. Vieni 
žmogui daržovių, javų ir vaisių, 
kiti duoda medžiagos įvairiems 
reikmenims, be kurių mzs ne
galime apsieiti. Seniausiais lai
kais medis buvo vienintelis kuro !. 
šaltinis. Iš augalų gauname viso
kiu vaisiu, chemikalu, dažu ir 
n- t popierių. O kaip augalai da
bina visas apylinkes! Žemė no- 
būtų tokia graži, jei nebūtų miš
ku, krūmu. Dievu, žolynu, daržu 
ir sodų. Gaila, tačiau, kad žmo
nės neišmoko^kaip reikiant įver
tinti augalus ir juos rūpestingai 
prižiūrėti.

Iš kur yra kilęs žodis “ar
bata”? Jo galūnė yra paimta iš 
kinų pavadininjo tam gėrimui 
“thaa”, o pradžia — iš lotynų 
žodžio “herbą”, kas reiškia au
galą. Anglai arbata vadina “tea”, 
o vokiečiai “tee”. Tai irgi pasi
skolinti iš kinų vardai.

3 Vienas sveikatos ekspertas 
pataria taip maitintis: iš ryto 
valgyti kaip karalius, pietų me
tu — kaip bajoras, o vakare — 
kaip elgeta.

G Tiki•urnoj paisai maisto pa
gaminimas nėra laip jau sunkus 
ir komplikuotas amatas. Reikia 
tik mokėti nupirkti šviežius pro
duktus, išlaikyti proporciją, ži-

© Medžiai, jtvai, daržovės, gė- gal but, už tai yra geresni virė-' ' I
lės. grybai, žolė visa tas auga-' jai, nes jie mėgsta geresnius vai- j 
lai. Augalai maistą ima iš žemės gius, negu moterys. Jeigu šeimi-, 
ir oro, o jais minta beveik visi ninkė nori, kad jos pagaminti vai

totų skanūs, pirmiausia!
pati privalo' ištirti ko jiems gali 
trūkti ir tuos trūkumus praša- 

augalai duoda tinti. Kitaip sakant, kaip virime, 
ta p i 
niekad neapsimoka k

| pačių klaidu.

e A. Bernotas Skautu Ąido! 
) nr. duoba tokias žinias apie! 
pašto ženklus: Nuo 1837 m. tar
navęs Bidžiosicš^Britanijos paš
to žinyboje Sir Rowland Hill 
(1795-1879) sugalvojo naują 
laiškų persiuntimo būdą: jis siū
lė, kad ant laiško būtų klijuoja
mas tam tikras spausdintas la
pelis su pažymėjimu ant jo, kiek

Į dviejų penų (mėlyni) vertės. 
į spaus '“
dens ženklais
Poruoti, su klijais antroje pusė
je, kad naudotojas galėtų pri
klijuoti. Perforacija įvesta ke- 
liais metais vėliau. Pašto ženk-j Į 
lai taip prigijo visame pasaulyje, J 
kad dabar nerasi krašto, kuris 
jų neturėtų. O pats RuXvland
Uit], anuometinis generalinis — Lietuviu Tauragės klubas 

noti kiek kur įpilti druskos ir su- ' pašto sekretorius, 1860 metais! ruggiūčio.,16 d., sekmadienį, ruo- 
deiinti patiekalus. Bet, svarbiau- buvo pakeltas į “Sir” titulą.
šia,gurėti išdirbtą skonį. Vyrai Patys pirmieji Nepriklauš&įnos

SLA ekskursija - kelionė j Karibų Jūrą
Susivienijimas Lietuvių Ame-1 Bus progos pailsėti saulėje, 

rikėje pirmą kartą organizuoja I užmegzti naujų pažinčių, aplan-
I kyli dar nematytas salas, ke
liauti su linksma lietuvių gru
pe. Svarbu, kad neatidėliotu- 
mėt, o dabar, tuojau, regist- 
ruotumėtės ir užsisakytumėt sau 
laive vietas.

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

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

AMERICAN TRAVEL SER
VICE BUREAU,

9727 So. Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 
Tel. (312) 238-9787

SUSIVIENIJIMAS LIETU
VIŲ AMERIKOJE

Genovaitė Meiliūnienė 
SLA sekretorė

kelionę Į KARIBŲ JURĄ laivui 
“CARNIVALE” nuo šių melu 
lapkričio 8 iki 15 dienos (vieną 
ištisą savaitę).

Laivas išplaukia iš MIAMI, 
Floridos, ir aplankys tris Įdo
mius tropinius uostus ir vals
tybes: SAMANĄ (Dominikos 
Respublikoj)^AN JUAN (Puer
to Rico), ir ST. THOMAS (JAV 
valdomą salą).

Kaina laivu vienam asmeniui 
(po du Į kambarį) prasideda 
nuo $800 (aštuo’ni šimtai dole
rių). Be to, reikia pridėti kainą 
lėktuvu iš jūsų miesto (namų) 
Į Miami, Fla. (Round Trip)

Šia kelione gali pasinaudoti 
visi, nežiūrint ,ar jie yra ar nėra 
SLA nariai.

Kelionės kainoje įskaitoma: 
patogi kabina-kambarys, skanus 
maistas, Įvairūs pasilinksmini
mai laive.

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savejejularfyl

see us for 

financing.
' AT OUR LOW RAT3

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UR TO 8%

222 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, HUNG3 6C£S 
froci Kazaxatslu, PresUtd Ftunei Vlr^rbi 7.7747

B00R3I Mon.Tas.Fr 1.9-4 ftur.9-8 S«t. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

uz laiš.co persiuntimą sumokėta, j Lietuvos pašto ženklai atspaus- 
Jo idėja buvo įgyvendinta 18t0]dinti Vilniuje 1918 gruodižo 25 
metų gegužės 6 d., kai Anglijos i pirinojtf Lietuvos Pašto viršinin- 
paštas pirmasis išleido spausdin-Į į0 Benedikto Tajnoševičiaus įsa- 
tus pašto ženklus. Kad pašto Lymu. Juos paskubomis ranko- 
zenxlai turėtų oficialų pobūdį, mjs surinko ir atspausdino Jonas 
ant jų buvo išspausdintas tuo- j strazdas .Savo kuklumu pirmie- 
metinės Didž. Britanijos karalie-jjj mūsų ženklai padarė didelį 
nes Xiktcrijos atvaizdas. Pašto įspūdį kitų kraštų filatelistams, 
ženklai buvo' 1 peno (juodi) ir Pirmiesiemes spalvotiems Lietu

vos pašto ženklams projektus 
sdinti ant popieriaus su van- . pa(jarė T. Daugirdas ir K. šimo- 

(karūna), neper-1 nis. M. Miškinyte

šia gegužinę šaulių namuose, 
2417 W. 43rd St. Veiks virtuvė, 
baras, laimėjimai, šo'kiams gros 
E. Knoll orkestras. Pradžia 
12 valandą.

— R. Liet. Bendruomenės East 
Chicago, Indiana, apylinkės ge
gužinė įvyks ir blogam tfrui esant 
š.m. rugpjūčio 16 d.,.sekmadienį, 
12 vai. dienos K. ir J., Čiurinskų 
sodyboje, St. John, Indiana, 
11233 W. 80th Ct. Veiks virtu
vė, baras ir daug Įvairių lairftė- 
jimų. Gros geras orkestras. 
Valdyba narius ir prijaučiančius 
iš apylinkės, ir Chieagos, Mar
quette Parko', Brighton Parko, 
Cicero, Melrose Parko ir Rock- 
fordo svečius nuoširdžiai prašom 
gegužinėje gausiai dalyvauti ir 
linksmai praleisti sekmadienį.

Apylinkės Valdyba

Laiškas Redakcijai
Gerbiamam Naujienų -
Redaktoriui,
Pavėluotai radau p. Vil-čio. 

straipsnį, kur teigiama, kad lai
ke žmogių vežimo Sibiran nei 
vienas žydas lietuvių negelbėjo.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių tratemallnė or- 

ganiiadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui-

SLA — atlieka kultūrinius darbui, gelbsti ir kitiems, kurie tom 
. . darbus dirba. . - >

o*’ f r-/ - . t• ■> y 'J“
SLA—išmokėto daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS* doleri t 

tpdraudų savo nariama.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki £10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiai! 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikui apdruudžta pigia terminuota apdrauda: už 
$1.000 apdraudoe suma temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
i ixavo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti. > '

a > "W- • į

Galite kreiptis tr tiesiai 1 SA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New York, N. Y. 10W .

’ W W. K 
TeL (lit) 541-ttll

Garbę turiu pranešti, kad ma
ne išgelbėjo žydas.

Kodėl Jis tai padarė?...
Gal būt, kad kažkada jaunys

tėje aš išgelbėjau Jį nuo girtų 
mušeikų, kuriuos smarkiai gė
dinau, pabrėždamas, kad ir Kris
lus buvo žydas..

Praėjo daug laiko. Prieš žmo
nių vežimą Sibiran vėlai vakare 
tas žydas perspėjo mane apie 
būsimą vežimą, paslėpė mane 
pas žydus, todėl esu dabar gyvas.

Petras Balzaras, 
savanoris kūrėjas, 
buvęs kareivis, 
karininkas, 

valdininkas 
ir Di-Pi...

POSĖDŽIAVO REORGANIZUO- 
' TOSIOS L.B. VADOVYBĖ

CHICAGO, III.Praeitą sek
madienį Chicagoje, Marquette 
Earke posėdžiavo Reorganizuo-1 
tos JAV Lietuvių Bendruome-j 
nė vadovybė. Buvo susirinkę! 
Marquette Parko', Cicero ir kitų 
Chieagos priemiesčių vadovai. 
Dalyvavo dr. Vytautas P. Dargis’ Cv * k/ V4 va LOo L • 1 y <1 1

ir kanauninkas V. Zakarauskas. MAINTEN. SERVICE j
Be visos eilės organizacinių 

reikalų, buvo paliestas'ir statu
to klausimas. Prieita išvados; 
kad statutas yra geras, aiškus ir 
tinkamas dabartiniam gyveni
mui.

-■> a Kaip dzūkų tautosaka tvir
tina, seniau .ugnį skeldavo iš cic- 
nago su plieniniu skiltuvu, įdeg
dami pincį. įdegamąją pincį ga
mindavo šitaip. Nuo beržo ka
mieno nulupdavo pincį (į grybą 
panaši kerpė) ir ją porą dzienų 
raugindavo pelenuose. Kad ge
riau marinavotųsi, tai dar už- 
čiurškindavo šlapumo. Išimtą 
pincį su kirvepenciu sumušdavo, 
ir ji pasidarydavo minkšta kaip 
pakulos.

e 1.935 m. Lietuvoje iš viso'

buvo 672 gydytojai, iš kurių Kau 
ne gyveno 308, Šiauliuose —40, 
Panevėžy — 34. Šiuose trijuose 
miestuose buvo daugiau kaip 
pusė visų gydytojų. Kaune vie
nam gydytojui teko apie 300 

I žmonių, Šiauliuose ir Panevėžy 
| — apie 600, o kitur 7000-8000 
žmonių.

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

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

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: G729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

MlSL ELLAk EOUi 
Įvairūs Dalyk.!

BUDGET 
SEWER AND 
PLUMBING 

•
ANY RODDING AND 

DRAINING — $30.

If not open — no charge.
9

CAIL 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.
W'e install complete bathrooms 

and basements. , 1
523-1962

CROSBY'S FOR BLUEBERRIES!
Good picking. Open 8-6 daily. Take 
1-94 to Michigan exit No. 1 (M 239), i 
turn right 1% miles to 1000 N. and 
right 1 mile to Crosby’s.

(219) 326-8712

AA Gas Equipment 
Heating Serv.

Air Condjtionnig - Refrigeration - 
Sheet Metal - Boilers Installa- 

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

COMPLETE LAWN

NO JOB TOO SMALT 
NOR TOO BIG. 
Call 331-9874 

After 6 — 233-6211

GAS STATION & GARAGE j 
FOR SALE. BURBANK, IL 

25.000 or Best Offer. 
Serious Buyers Only.

Cail 424 2290

CITY t SUBURBS
EMERGENCY SERVICE 

COMMERCIAL - RESIDENTIAL 
PLUMBING - HEATING

SALES & SERVICE 
ELECTRIC SEWER RODDING 

LICENSED & BONDED 
L&M PLUMBING & HEATING CO.

4325 W. Flournoy 722-0466

CLEAN CATCH BASINS, 
ROD SINK LINES OR 
MAIN LINES. S38.5O 

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

599-9078

STOP. SEWER TROUBLE?
LOW COST SEWffi SERVICE 

We're Your Neighbors 
Belmont & California

24 Hr. Service 
278-9012

A Always-Roady Sewer Co.

BUSS. OPP. — OUT OF TOWN 
Biznio Progos — Už Miesto R i by

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

Please Call 546-6198 
or 587-7762 eves.

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

of Your Own.
Loci! Amway Distributor Trains 

You for Splendid Oppty.
Call 389-9877

Kamai, žami — Pardavimui 
R£AL ESTATE FOR SALE

Namai, žami — Pardavimst 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS S 

♦. NOTARIATAS • VERTIMAI. ,T5įį

yiSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

2

73-čios ir. Richmond 6 kamb. (3 mie
gami), mūrinis, garažas, šildymas ga- 
zu. Didelis ir gražus kiemas. $48,000.

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

. 62-rts ir Artesian 4 butu mūrinis. 
$10,0OC pajamų. Kaina $75,000.

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

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

ŠIMAITIS REALTY '
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street

Tel. 436-7878

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

• 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,709.

• Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

VALDIS REALTY
2614 W. 69th St.

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate, j

PALOS HILLS — Trijų miega
mųjų mūrinis rančio, pilnas rū
svs, IV, vonios, centr. vėsinimas, 
2 autom, garažas, šoninis įvažia
vimas, didelis sklypas. $79,900.

Tel. 598-7871

BRIGHTON PARKAS. PARDUODA 
SAVININKAS. Pigiai parduodamas 
S59.900 namas arba geriausias pasiū
lymas. didelis 6 kambarių, 3 mie
gamųjų mūrinis bungalow. Uždari 
dideli porčiai, nauji virtuvės kabine
tai. Naujas pečius, naujas šaldytu
vas, IV2 vonios, kilimuotas gyvenama
sis ’ ir valgomasis, nuomą nešantis 
rūsvs. Vėsintuvai languose. Aliumi- 
nijaus ir durys, ir langai. 2 automo
bilių garažas. Namas ant 1% sklypo. 
Viena blokas nuo CTA.

Telefonuokite 655-1313 
arba 927-4308

SAVININKAS PARDUODA 5 kamba- 
rių mūrini namą ant 1Į£ sklypo, nau
jas šildymo pečius, baigtas rūsys, 2 
mašinų garažas. 71 ir Rockwell gatvių 
vietovė. Kaina virš-$40,000.
Skambinti 585-2172 ar 925-5519

CANADIAN PROPERTIES
LAKE OF THE WOODS 

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

Also
COMMERCIAL COIN LAUNDROMAT 

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

Ph.(312) 236-2202 
or Call 274-6131 after 6 P.M.

IT'S GOO'S COUNTRY 
GREAT FISHING & HUNTING

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

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL Friday, Auguli 7,1981 *

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chieagos miesto leidimu.
• Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

f — *
DĖMESIO

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

kams. Kreiptis:
A. L A U R A I T LS 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
TeL 523-8775

-f imi ■--rrr-rr

Dengiame1 ir taisomė visų rūd
žių, stogus* Uždėirbągaran^ 
tuojame ir esame apdrausti._

ARVYDAS KIELA <
6557. S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 .
4349655 ar 737-1711

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas Ir Taisymo
2646 West Street 
T*I. REp’ubllc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus ;

P. NEDAS, 4059 Archer Avenua,
Chicago, Ill. 60632. Tel. YA 7-5980

M. f I K S f ?

NcUry Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Msplewood. Tai. 254-7458 ’ 
Taip pat daromi vertimai, giminių ; 
lškvi«>imai, pi Idem i pilietybės pra- į 

iymai ir kitolci blankai.

HOMEOWNERS POLICY
p. kapelis, Aę*nt

W. 95th St 
Everg. Pirk. III. 
ėCČ42, - 424-1654

Stale farm fire anO Casualty Company

1^

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th St
Darbo vai.: nuo 9 r>"to ihi 7 rtk. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000 i i

Advo«atu
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 8 vaL ryt 
iki 6 vaL vat Šeštadieni nuo

8 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal su si tarimą

Td. 776-5162 arta 776-5181 
2649 West 63rd Street 

Chiearo, EU. 60629

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 Š. Kedzie Avė.
(312 ) 776-8700

Mon.Tas.Fr



