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. Į f DAUGUMA NUBAUSTŲJŲ PRAŠĖ PASIGAILĖJIMO

'' -NEW -YORKAS. — Ketvirta- , 
dienį U. S. Distrikto teisėjas 

George C. Pratt paskyrė -kalėji
mo bei pinigines baudas už ky
šių ėmimą trims Atstovų Rūmų 
nariams ir dviems pareigūnams. 
Bausmės -siekia 6 metus kalėjį 
mb ir iki .40,000 dolerių pinigi
nės baudos. -Jie buvo kaltinami 
pagal FBI pravestą Abscąm .pro
jektą, tikslu rasti kyšininkus le
gislature j e bei valdžios., ir. savi
valdybių įstaigose. ....

; .Nuteisti šie Atstovų.. Rūmų 
.nariai.:. ..j.. .....

• Michael-O. Myers -(D.^-Pa.) 
už konspiravimą, . kyšininkavi
mą ir prąsižengimą , kelionių 
Įstatymams gavo 3 metus .kalėji
mo. Prieš teismą jis buvo iš-

;ųaėstas iš Atstovų. RūmųiU.,
‘ *7'. Prekybos laivyno ir Žvejy
bos komiteto pirmininkas ir 18 
nietų legislatures veteranas John 
j. .MurphyPŽ.

' inet&^ąįėjįm^^ -c 5

i’i’.. Raymond F. Lederer. (D.,
- įa.) nuteistas 5 m. kalėjimo.- 

Viši trvs nubausti .taip. pat po 
$20,000, ’ 4" '

'.Be to, nuteistas Ktivęs .26 me
tus legislatofiųm, Kjjhgrėgo Ad
ministracijos komiteto^ jojrmi-

NfJ.),. Jis gavo 15.j^^kąlejnno 
ię $40,000piniginėŠ:tiiau36s. Tei
sė ja£ įsakė ištirlhadvoka to -tvir-: 
tinimą, kad* jo^ sveikat?/ neatlai- L * v *--j ~< L. • '■'»- <? *■ • —kys kalėjimo režimo: Kartu nu_- 
tėistąs Philadelphijefs miesto ta-- 
ryboš narys Louis Johanson. Jis 
gavo .3 m. kalėjimo- ir $2,00b ^pi
nigines baudos. Nuteistųjų advo
katas prašė teisėją pasigdilėjųjąo.

Ankščiau* Jūry teismo >pripa- 
žinti kaltais ir laukią ĮĮ'ąŪsmių: 
sen. Harrison7 A.^Williams, Jr. 
(D., N.J.),'taip pat\būvę Atsto
vų - Rūmų,; nariai — John Jen- 
rette’ (D., SiC.j" ir Richard Kel
ly (R., Fla.).

.— Kanados-kontrolieriai, atsi
sakę aptarnauti Amerikos lėktu
vus; netiesiogiai prisidėjo prie 
dolerio kainos kritimo.

— Prezidentas Reaganas pa
reiškė, kad priesaiką sulaužiu
sių ir streiką organizavusių 
kontrolierių į valstybinę tarny
bą nepriims.

KALENDORĖLIS

Rugpiūčio 15: žolinė — Mari
jos Dangun Paėmimas' Marijus, 
Maldytė, Dagilis.

Rugpiūčid 16: Steponas, Joki- 
mas, Rugilė, Daugintas.

Rugpiūčio 17: Emilija, Rokas, 
Sigutė, Melė, Daugirdas, Sau
lėms.

Saulė teka 5:58, leidžiasi 7:57.
. Oras šiltas, tvankus, lis.

BREŽNEVAS NORI TARTIS 
SU JARUZELSKIU.

VARŠUVA, Lėnkija.’ — Sovie
tų Sąjungos Aukščiausiosios ta
rybos pirmininkas L. Brežnevas 
ketvirtadienį iškvietė į- Maskvą 
Lenkijos komunistų partijos sek
retorių Stanislovą Kanią ir

•Lenkijoje ir nori su jais pasitarti 
ateities reikalais.: -

Gegužės pabaigoje Brežnevas 
šiuos du vyrus buvo iškvietęs į 
Pragą, bet tada: jiedu nevažiavo. 
Jie: nenorėjo, kad jiems atsitik
tų kaip Čekoslovakijos .premje
rui A. Dūbčekui. _ . .

, Dabar ijiems.bus: sunkiau atsi
sakyti. Čekoslovakijos pakrašty
je vyksta čekų rusų ir lenkų ka-. 
rių manevrai, tai Jaruželškis 
.ga&- bandy ti ątsišakyti; ,nes jis 

'bet Kaušą, turės. važiuoti.
;; Rugsėjo mėn. pradžioje B'ielo- 
rusijoje prasidės didelės apim
ties .’Varšuvos pakto- valstybių 
kariniai-manevrai. . %-

~ ~ • ~~ i
LĖK^^T^AI PAsJrAI^ 

.■ NAUj4-;DARB^KWCT^

Lėktu^^Hid^jį-.dra^gija,' $ u-' 
rinti ketiftfetadienj
pasirąšė darboisųŠŠiįjj J4a?iaųšia 
140 kapitonų; ski^dančių'--Boe
ing 747. sprąusTnirifa^fĮėktUvais 
iki 85-valandų'per mėnesį,- gaus 
$160,000 pęr.-metus- 26 mėnesių 
kontrakto pabaigoje, gi vidutinė 
alga-jakilš iki $69,000: Tik fut
bolo žaidėjai; kur^yidpiinis at- 

■ lyginimas* yra $78,000 per me
tus, ir kiti profesionalai -atletai 
yra geriau apmokami.

♦. .L-* '

—žinoma-artistė Shelley Win
ters dalyvauja Gingerbread La
dy pastatymuose Čikagos -Drury 
Lane teatre

— QuakerOats bendrovės pel
nas ketvirtąjį metų ketvirtį pa
kilo 45% ir pasiekė $31.3 arba 
$1.52 kiekvienai akcijai.

Leonidas Brežnevas iškvietė 
j Krymą lenkų komunistų 
partijos vadus tąrtis apie ne- , 
rimą visoje Lenkijoje ir apie 
valdžios nepajėgumą suval

dyti streikų ruošėjus.

Šestadicnis-pirmadienis — Saturday-Monday, August 15-17, 1981

MALŪNSPARNIO KATAS
TROFA ANGLIJOJE

GREAT YARMOUTH, Angli- 
ja (AP). — Ketvirtadienį prie 
Anglijos pakrančių nuskendo 
Wessex modelio malūnsparnis,! 
vežęs 11 technikų iš natūralaus ■ 
gazo platformos Šiaurės Jūroje.. 
Spėjama, kad visi 11 ir du tar-1 
nybos asmenys žuvo. Iki šiol iš 
vandens ištraukta 8 lavonai, o: 
vienas nuskendo gelbėtųjų aki
vaizdoje. "i "

Minimas malūnsparnis kasdien 

PLANUOJA PAKELTI 
PLIENO KAINAS

: Bethlehem Steel .korporaciją1 ■ 
ketvirtadienį paskelbė, kad nuo’ 
rugsėjo.27 d,-pakelia nąnių star, 
tybai vartojamo plieno-.strūktū-] 
ras 6. ^nuošimčiais, gi plieno 
plokštėms -4%-,-Nuo 1980 m. mi-] 
nimo plieno kainos pakilo 16-20 j
nuošimčių.- Apskaičiuojama, ka<Ų . 
statybos - plieno' tona pabrangs r 
2Q-25-. doleriais1 ir kainuos nuo 
465 iki 485 dolerių už toną. 
Bethlehem bendrovė yra antroji 
savo didumu. Manoma, kad ir 
kitos plieno bendrovės pakels sa- 
V(į^iHųW;;kainas. '

' .------------------------------* v/. ,

^'ANTRAS KELIAUTOJKAS 
^PRIE SATURNO <.

taiž metais Pirmasis .Keliauto
jas nustebino visą pasaulį pui
kiais Saturno paveikslais. Dabar 
erdvės tyrinėtojai praneša,, kad 
Antrasis Keliautojas rugpiūčio 
25. dieną bus žymiau arčiau Sa
turno, todėl reikia tikėtis, kad jo 
paveikslai bus daug aiškesni.

Pirmasis Keliautojas priartėjo 
iki 77,000 mylių nuo Saturno, 
tuo tarpu Antrasis Keliautojas 
buš;tiktai 63,000-mylių atstumo- 
j e nuo Saturno-..

Pirmas Keliautoj aš darė nuo
traukas iš Saturno apačios, tuo 
tarpu Antrasis. Keliautojas pra
skries Saturno .viršuje ir galės 
fotografuoti Saturno žiedo vir
šų. Mokslininkai tikisi tikslesnių 
ir aiškesnių fotografijų.

RUSAI RUOŠIA MANEV-
4 RUS GUDIJOJE r

VARŠUVA, Lenkija. — Sovie
tų valdžia pranešė Varšuvos' 
pakto valstybėms, 'kad rugsėjo 
I 12 dienomis bos manevrai so
vietinėje Gudijoje. Manevrai bus 
visai prie Lenkijos sienų.

Jei lenkų kariuomenės daliniai 
dalyvaus Gudijoj vykstančiuose
manevruose, tai gen. Jaruzelski, krašto apsaugos reikalus, kad 
gali nevykti Maskvon susitikti beveik du trečdaliai, vokiečių 
su Brežnevu, nes jis bus privers- dirbs vien tik apsaugos reika- 
tąs paruošti lenkų karirs ma- lams. 
aavrams --------------------

— Sovietų valdžia kitoj Gėdos 
sienos pusėj surudšė 10,000 ka- ’ 
rių paradą. Sako, ta siena jiems 
padėjusi tvarkai palaikyti.

— Gydytojai uždraudė popie
žiui keliąs.-savaites sakyti karš
tas kalbas, bet šiaip jam jau leis vietų marinai nuteikiami prieš 
išeiti iš ligoninės, v lenkus. ’ ’ ‘

> V B " *

■Aiderman- Erank Brady;

RESOLUTION TO FREE V. SKUODIS 
FROM SOVIET BONDAGE

WHEREAS, State Senator Frank D. Savickas has brought- 
to the attention of the City Council of the City oT Chicago-' 
the plight of a Chicago-bcrn Lithuanian American VytauĮaSį 
Skuodis, with the name of Benedict Scott, and who is prts-' 
ently imprisoned in.'the Soviet Unidn as a dissident against 
Russian tyranny,' . . ’ ’

WHEREAS, Vytautas Skuodis was convicted of anti-Soviet 
agitation and propaganda, and was sentenced to 7 years in 
Soviet prison plus 5 years of internal.exile, on a-charge per-, 
taining to writing an unpublished manuscript,. “Spiritual 
Genocide in Lithuania,” a work supportive of . Lithuanian • 
religious and national works, which book was found during 
a search of his home by the .Soviet KGB, .. -

WHEREAS, Vytautas Skuodis was a member of the Lith-’i 
uaman Helsinki Group which monitors Soviet compliance: 
with the Helsinki.- Accords, guaranteed by the 1975 human 
rights pact, and was honored by being the first lay membei; 
of the Catholic Committee for Defense of Believers’ Rights,, 
and he also had the privilege and honor oT signing the Baltic 
Charter which called for withdrawal of Soviet troops from 
Lithuania,

. WHEREAS, Vytautas .Skuodis’ fight for freedom, has 
united the American public on his behalf, and a demonstra
tion is set for August 17, at 12 noon on the Calder Plaza of 
the Federal Building, to petition President Reagan, the Mem
bers of Congress and the State Department to expedite their 
efforts to free Vytautas Skuodis from his Russian incar- . 
ceration,. - •• v

NOW, THEREFORE, BĘ IT RESOLVED, that we the 
-Mayėr, and’the Members of-the City Councel of the City cf 
Chicago, bathered here this 12th day of August, 1981, do 
hereby join with all freedom, loving people, and particularly 
with the Baltic American Fredom League, to participate and 
work to free Vytautas Skuodis, a United States citizen.

Aiderman FRANK BRADY 
15 th Ward

— Vokietijoj tiek sustiprino

— Vakarų Vokietijos kancle- 
i ris Schmidt važinėja po krašto 
' centrus ir įtikinėja vokiečius, 
kad privalo gintis nuo galimos 
vergijos.

— Baltijos jūroje esantieji So-

— Lenkai labai susirūpinę So
vietu karo, jėgomis, Gudijoje 
traukiamomis į lenkų pasienį.

-— Kiekvienam lenkų kariui 
įkelta į galvą, kaip Sovietų če
kistai naikino lenkų karius ir 
inteligentiją Katyno miškuose.

— Sovietų valdžia rengiasi pa
sigaminti neutrono bombą, — 
sako Sovietų žinių agentūra.

— Brežnevas įsakė Kaniai 
Jaruzelski tuojau atskristi 
Krymą.
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. Senatorius Frank Savickas
• - •' \ f ■

■■ A/ŲSĘnafbriu’ Frank;Navickas ir aldermanas Frank Brady
• > Ghicžigos savivaldybėje pravedė rezoliuciją, prašančią iš

kovoti laisvę be pagrindoTSc'v’etų prievartos darbo stovykloje 
lailięirtam lietuviui Vytautui Skuodžiui,

.Birmadienį, rugpiūčio J7 d.-, 12 ai. miesto centrė,.Calder 
aikštėje, prie federalinio nam) susirinks galimai didesnis 

j Chieagos ir jos apylinkių-lietuvių skaičius* prašyti prezidentą 
Reaganą, 'Kongreso atsiusūs ir Valstybės departamentą, kad 
c^upanta.s išleistų iš stovyklos ir Sovietų Sąjungos be pa
grindo-, kalinamą Vytautą Skflodj.

SŲ BREŽNEVU TIKTAI-Už METŲ
4’ PIRMA TURI ATSLCGTI ĮTAMPA TARP

J. A. VALSTYBIŲ IR SOVIETŲ SĄJUNGOS

WASHINGTON, D.C. — Prez. Sovietų Sąjunga, naudodama te
sąs o ūkyje roro veiksmus ir kitų valstybiųRonald Reaganas, 

ketvirtadienį pasirašęs Kongre 
so priimtą įstatymą valstybė- 
mokesčiams mažinti, 
ninkams pareiškė, kad su Sovie-' vietų 
tų Sąjungos Aukščiaustosios ta 
»ybos pirmininku L. Brežnevu 
jis galėjų pasimatyti kada nors 
ateinančiais metais. Tai galėtų 
būti už ųietų, o gal dar vėliau.

— Pirma turi atslūgti dabar
tinė įtampa tarp Sovietų Sąjun
gos ir JAV, tęsė toliau preziden
tas. — Sovietų Sąjunga turi su 
organizavusi tokias dideles karo 
jėgas, kekių nhkas pasaulyje 
neturėjo. Atrodo-, kad Sovietų 
valdžia visai nesirengia savo ka
ro jėgų mažinti, iš užimto Afga 
nistano nesirengia trauktis, gink
lų siuntimo į Vidurio Ameriką 
nesustabdo, Afrikoje ir Azijoje 
planuoja teroro priemonėmis pa
vergti laisvas ir neginkluotas 
tautas. Prie tokios nuotaikos 
prezidentas negali atsisėsti prie 
Vieno stedo su Brežnevu ir lais
vai. kalbėtis apie įvairius tarp
tautinius reikalus.

Brežnevas norėjo pasimatyti 
su _ prez. Reaganu tuojau po 
inauguracijos, bet Reaganas ne
buvo pasiruošęs. Jis matė, kad

agentus, grobia kitas valstybes 
bei tautas Afrikoje ir Azijoje.

laikrašti- Į Reaganas pareikalavo, kad So
li Sąjunga baigtų teroro 

veiksmus tarptautinėje politiko
je, l;et Brežnevas jų nebaigė.

Prezidentas R. Reaganas pa
reiškė, kad jis ne pasimatys 
su Brežnevu be metų. Brež
nevas turi sustabdyti tarp
tautinį terorą, tada prezi

dentas su juo kalbėsiąs.



“LYNES” IR VYTAUTAS DIDYSIS
Anglų kalba leidžiamai ir su 

“Europos Lietuviu” siuntinėja
masis "Lynes’ yra skirtas lietuvis 
kos kilmės jaunimui, kuris ne
moką lietuvių kalbos. Jo leidimo 
išlaidas padengia Britanijos lie 
tuv:Y.. Jo leidimas, kaip “E. Lie
tuvyje” buvo rašyta, metams kai 
navc 800 svarų. Didelės sumos, 
bet jeigu yra reikalas ir pinigų, 
tai viskas turėtų būti gerai.

Vyresnieji dar atsimena tuos 
laikus, kai šen ir ten buvo pra- 
šinėjama po šilingą savaitgalio 
vargo mokyklai išlaikyti, kad vai 
kai išliktų lietuviais, šiandien, 
ka:p matome, jau galima ir ang
lų kalba laikraštį lietuvių jauni
mui turėti. Tačiau jaunimas ja
me neturėtų būti klaidinamas. 
Jei jau rašoma apie Lietuvos 
praeitį, tai faktai neturėtų būti 
iškraipomi. O ir nau bent porą 
kartų buvo pastebėta, kad tary 
turn bandoma istoriją perrašyti.

Pavyzdžiui, 1979 m. vasaros 
numeryje “Lynes” išsispausdino 
straipsnį apie Vilnių, ir jame bu
vo aiškių nukrypimų nuo istori
nės tiesos. 1980 m. lapkričio 
mėn. numeryje išspausdintas ra
šinys apie Vytautą Didįjį. O ja
me rašoma, kad 1385 m. Kria- 
vos, arba Krėvos aktai buvo su
tartis, pagal kurią Lenkija su
jungiama su Lietuva, kad vie
nas valdovas valdytų.

Deja, toks tvirtinimas yra is
torijos iškraipymas. Lietuvių en- 
ciklopedijcre apie tai rašoma:

“Kriavos aktai tebuvo tik ne
aiškiai suformuluota dviejų vals 
tybių santykių ir juodviejų atei
ties politinė programa, kurios 
vykdymas iki pat Žečpospolitos 
pabaigos paliko nepabaigtas”.

Akademikas prof. M. Jučas 
studijoje “Nuo Krėvos iki Liub
lino unijos” apie tą sutartį rašo 
taip:

“Krėvos sutartis — pirmas ban ' 
dymas organizuoti stiprų suvie
nytą Rytų Europos tautų — lie- ,

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA, VOKIETIJOJE

Ievos sdionaitytės 
LITERARINĖ-POLITINĖ 

KŪRYBA
(Tęsinys)

Ar ir kaip giliai Simonaitytė buvo jiems įsiteikusi, galima 
susekti iš jos literarinės kūrybos, parašytos tiek nepriklau
somybės, tiek maskolių okupacijos laikais. Kartu reikia atsi
žvelgti į autorės psichologinius ir fiziologinius pagrindus ir 
reiškinius, nulėmusius jūs kūrybų ta linkme, kuna ji nuėjo.

tuvių, lenkų, rusų — atkirtį gro 
buoniskai Ordino politikai, rim 
tas žingsnis užkertant kelią vo 
kiečių leodalų veržimusi į Ry- 
tus”. “Lynes” rašoma apie 1392 
m. Astravo sutartį, kur Vytau
tas pripažino Jogailos valdžią 
“Encyclopedia Lithuanica”, .ku
ria kaip šaltiniu paremtas ta*> 
‘Lynes7 straipsnis apie Vytau
tą, 216 psl. rašoma, kad paga; 
V ilniaus — Badomo aktus (1401) 
Vytautas nebebuvo Jogailos vi 

' cekaralium (viceregal), bet ly
gus Jogailai valdovas. “Lynes’7 
tą svarbų istorijos f aklą pralei
do. Istorikė V. Daugirdaitė- ’ 
Si uogienė “Lietuvos istorijoje’' 
rašo, kad Astravo sutartim buvo 
panaikinta Kvėvos sutartis, o 
Dr. A. Šapoka savo “Lietuvos 
istorijoje” dar taip rašo:

“Visi Jogailos bei Vytauto lai-’ 
kais sudarytieji aktai, normuo- 
ją Lietuvos ir Lenkijos .santy- * 
kius, lenkų paprastai vadinami 
unija. Bet iš tikrųjų toks jiems \ 
duotas pavadinimas yra neteisiu- ( 
gas. Krėvės aktas dar nebuvo tik
ras unijos aktas, nes jame ne
buvo pasakyta, kaip‘abidvi vai-į 
stybės bus valdomos, kaip jos aktai iš viso buvo, 
santykiaus, tai tik buvo unijos j. Deveikė-Navakienė net yra 
programa. Netrukus prasidėjęs 
Bytauto valdymas išardė sugal
votą uniją, ir buvo atstatyta ne- i 
priklausoma Lietuvos valstybė. į 
i413 m. (Harodlės) tai buvo at-: 
mesta.” z

Reikėtų paminėti, kad vadina
mieji Kriavos arba Krėvos ak
tai buvo surasti tik 1835 m. Kro j čius valdė Lenkiją. Didžioji Lie- 
Kuvaje, vadinas tik po 400 metų • tuvos kunigaikštija buvo daug 
juos sudarius. Iki XIX amžiaus ] kartų didesnė už anuometinę 

Lenkiją. Jos užkariautos žemės 
siekė nuo Baltijos iki Juodųjų 
jūrų. Tik Lenkija, prisišliejusi 
prie Lietuvos, visokiausiomis

I “unijomis” pradėjo tas Lietuvos 
: nukariautas žemes savintis ir po 

to net -ki šių dienų kartoti seną 
nuobodžią griesmelę ‘“od može 

| do može (nuo jūros iki jūros). 
Į Vytauto priklausomumą nuo 

Lenkijos “Lietuvių enciklopedi
ja” taip aptaria: “Didžioji Lie
tuvos Kunigaikštija buvo per di
delė, kad formalus Vytauto pri
klausomumas nuo karaliaus Jo
gailos būtų galėjęs suvaržyti jo 
valdžią Dr. Šapoka “Lietuvos 
istorijoje” jo vaidmenį nusako: 

“Bet būdamas (Vytautas) Vil
niaus srities valdovu tuo pačiu 
jis pasidarė ir visos Lietuvos vai 
dovu. Jis nesitenkino vietininko 
vaidmeniu, bet suėmė į savo ran 
kas visą valdžią,ir labai greit 
net patsai Jogaila nieko nega
lėjo veikti Lietuvoje be Vytau
to”.

Vytautas Didysis perėmė savo 
tėvo Kęstučio teisę valdyti Lie
tuvą. taigi jis tai darė ne Jogai
los dėka. O kad tai buvo pada
ryta visokiausiomis sutartimis ir 
“anspaudo padėjimu”, kaip ra
šo “Lynes” tai čia nėra "taip 
svarbu. Didysis Lietuvos kuni
gaikštis Kęstutis buvo tiesioginis 
valdovas po Algirdo mirties, o 
Algirdo vyriausias sūnus And
ris tikrasis Algirdo įpėdinis, i 
bet ne Jogaila. Jogaila tik per|

dalis šviesesnės bajorijos pradė
jo lietuviškai susiprasti ir į lie
tuvius žiūrėti, kaip į savo tau
tą.

Istorikai net abejoja, ar tokie 
Istorikė J-

p;ireiškusi, kad Krėvos aktų teks 
tas esąs falsifikuotas, įterpiant 
lenkams naudingų sakinių.

Taigi, rašant apie unijas, ak
tus/ir sutartis, reikėtų būti la
bai labai atsargiems.

Iš tikro, kaip istorija sako, 
lietuvių dinastija ilgus šimtme-

i

jokie istorikai tokių aktų nemi
nėjo ir niekas nežinojo apie juos.

Net lenkų kronikininkas Dlu- Į 
gošas vis Lenkijos naudai inter
pretavęs lenkų-lietuvių santy- 
Kius ir įvykius savo kronikose jų 
necitavo ir neminėjo. Atkreipti
nas dėmesys ir į tai, tie Krėvos 
aktai buvo surasti tuo metu, kai

RUGP1UC1O $ $ S
NUOLAIDOS

PEČIUS AR
ŠILDYTUVAS

GRYNAI 
IŠVALYTAS

Tiktai ..

40 GALONŲ “RUUD”

KARŠTO VANDENS ŠILDYTUVAS
PILNAI ĮRENGTAS

Išvalome visą Jūsų O
(/j šildymo' sistemą veltui, V |

jei pirkate šildytuvą. ** W

GALITE PASIRINKTI BET KURIOS RŪŠIES ŠILDYTUVĄ

PEČIUS AR 
ŠILDYTUVAS 
GESU KŪRENA
MAS ŽIDINYS

TIKTAI.... ................

įtaisome viską

• Tuojau įtaisome
• Lengvas finansavimas
• Nėra kliūčių
• Nėra kliūčių geso leidimui
• šilima užtikrinta 

už poros valandų.

M K m IvupOHclS J
SPECIALI NUOLAIDA '

Kelin dienu pasiūlymas ■
$2^00 ATSKAnOMA UŽ BET

KŪPU PAMINĖ^ I
SPECIALŲ' DARBĄ j

Pasiūlymas baigiasi 1981 m. rugpjūčio 31 d- w
«s

• PARDUODAME • {RENGIAME • APTARNAUJAME 
TUOJAU GAUNAMAS FINANSAVIMAS

Lietuvis puošia Argentinos sostinę
Dar taip neseniai dalyvavome 

Adolfo ir Fr. Liceo .Musketų su
tiktuvėse, jauno architekto Adol
fo A. Mušketo, sugrįžusio iš stu
dijų kelionės, o štai jis jau pas
tatė apie 10.000 metrų padengto 
gyvenamų namų ploto.

Daugelis tautiečių mato gra
žiai suprojektuotą Argentinos 
Lietuvių Centro priekinę dalį 
rūmų, Vila Lugane, Buenos Ai
res mieste.

Ne tik ietuviai bet ir kitatau
čiai gėrisi S. L. Arg. rūmų sve
taine, bet ne visi žino, kad tai 
architekto Adolfo Mušketo per-

tarppusavio kovas su giminė
mis trumpam laikui įlipo pasė
dėti į Lietuvos sostą, o 1381 m. 
Kęstutis jį buvo nusodinęs ir iš
varę* iš Vilniaus.

Tokių kovų ir sutarčių buvo 
visais laikais ir visur šimtais, 
jei ne tūkstančiais, visoje Euro
poje iki pat šių dienų. Neatsili
ko ir Lietuva. Kiek kartų tos 
sutartys buvo sudarytos, tiek kar 
tų ir sulaužomos. Tik lenkai įsi
kibę vis dar neužmirta, kas jiems 
naudinga. O “Lynes” tai pakar
toja. Kaip žinome, viena tokių 
sutarčių buvo amžinas dovani j i- 
mas Žemaičiu žemės Ordinui. 
Bet nė Hitleris Žemaičių vis dėl 
to nedrįso savintis, pasiimdamas

Tendenciškumu reikėtų lai
kyti ir “Lynes” straipsnio auto
riaus ignoravimą Lietuvos sos
tinės Vilniaus. Nė vieno žodžio 
apie tą labai svarbų tais laikais 
miestą. Taip pat nė žodžio nėra 
apie kitą labai žymų — Trakus. 
Kaunas tik prisimintas kaip pre 
kybos miestas. Ne Kaunas, bet 
Vilnius igi buvo Vytauto Didžio
jo sostinė. iVlniuje Vytautas gy
veno. Vilniuje jis ruošėsi karū
nacijos iškilmėms. Vilniuje jis 
palaidotas. Vilniaus anuomet dar 
lenkai nesisavino, kaip dabar 
kad daro, tai kodėl bijoma jį pa
minėti ?

(Bus daugiau)

taisyta, sumoderninta buvusi la- į 
bai primityvios konstrukcijos sai 
lė.

O pasidairius po privačias ietu- 
vių vias ir išstaigingus butus pa
matysime, kad jau daugel lietu
viams pastatyti modernūs namai 
yra arh. A. Mušketo.

Valentin Alsinoje V. Deveikie- j 
nės, Lanus dr. J. Simanausko,] 
Raul J. Stalioraičio — E. Cortez.« 
Sostinėje Čelno, L. Aglinsko, 
Ed. Posiūno, A. Cec, Ramirez 
Kukučionis, ir daug kitų. ’

Čia suminėta tik žinomų lietu- J 
vių rezidencijos. Be jų dar de- 
setkai namų ir kitiems. Malonu, 
kad lietuviai susidomėjo jauno 
profesionalo gabumais ir naudo- į 
jasi jo profesionaliniu patarna-į 
vimu. f

• Istorinis Lietuvos Nepri- 
klausomymės paskelbimo posė
dis įvyko 1918 m. vasario 16 d. { 
šeštadienį Nukentėjusiems nuo 
karo šelpti komiteto patalpose. 
Jame dalyvavo visi Lietuvos Ta? 
rybos nariai, ir posėdžiui pirmi
ninkavo dr. J. Basanavičius. 
12,30 vai. dienos metu dr. J. Ba
sanavičius iškilmingai perskai- \ 
tė Aktą ir jį pasirašė. Tarybos 
nariai jį priėmė karštais ploji-1 
mais ir abėcėlės tvarka jį pasi- Į 
rašė. Tos dienos vakare kai ku- j 
rie Tarybos nariai savo pažįsta-Į 
miems pasisakė: “Laimėjimas! 
ar kalėjimas, bet pasirašėme”.. 
Vasario 19 d. akto pasirašymas 
buvo paskelbtas “Lietuvos Ai
do” Nr. 22 (70), bet vokiečių vai 
džia tą laikraščio numerį konfis
kavo. Lapeliai su Akto tekstu 
buvo slaptai spausdinami ir pla
tinami gyventojų tarpe.

• 1940 m. sausio mėnesį V. 
Krėvė — Mickevičius išrinktas 
Vilniaus Humanitariniu mokslu 
fakulteto dekanu- Faustas Kirša 
paskirtas Eltos atstovu į Romą. 
Juozas Miltinis paskirtas Švie
timo ministerijos mėgėjų teatro 
inspektorium.

Paskaitęs p. šlenterio straipsnio antraštę “Netekome Ievos 
Simonaitytės”, iš karto pasijutau, lyg kas nors man būtų 
į veidą kirtęs. Sąvoka “netekome” implikuoja, kad “mes”, jų 
tarpe ir aš, jos netekome, čia tuojau kyla klausimas, kas tie 
“mes” yra. Ar mes liuterdnys netekome Simonaitytės? Ar 
mes mazlietuviai jos netekome? Mes Uuteronys jos netekti 
negalėjome, nes jos pačios teigimu (Nebaigta knyga, p. 399) 
ji jau 1927 m. buvo bažnyčios atsisakiusi. Ir mažlietuviai jos 
neteKti negalėjo, nes nuo jų ji puti buvo taip pat atsisakiusi. 
Toje jau mmėtdje “Nebaigtoje knygoje”, p. 422, ji nuo savo 
žinomų mažlietuvių ir nuo savo gimtojo krašto atsisakė to
kiais žodžiais: “Aš parėjau namo. Ir mano namai — visa 
plačioji Tarybų Žemė”. T uigi, nebe Mažoji Lietuva, bet pla
čioji Tarybų žemė yra jos namai, o ji pati yra tapusi Tarybų 
krašto žmogumi, yra tapusi komuniste. Simonaitytė nuo mūsų 
pasišalino, perėjo "per lieptą... ii’ atsistojo kitoje pusėje 
(Nebaigtą knyga, p. 12). Mes mažlietuviai jos nebeturėjome, 
o kcf nebeturime, to ir negalime netekti.

Kad p. Slenteris, jo ilgamečiai pažįstamai mirus, norėjo 
jai, kaip rašytojai, pastatyti rašytą memorialą, galima supras
ti. Bet kaip pateko toks straipsnis į bažnytinį žurnalą? Juk 
yra žinoma, kad Simonaitytė buvo griežta ateiste — bedievė, 
paneigė Kristų, juokėsi iš bažnyčios, išvadino kunigus bailiais, 
kurie, apleidę savo kaimenę, išbėgę į Vakarus. Per ilgus pus
lapius ji niekino maldas ir stengėsi įrodyti jų beprasmingumą. 
šeštame savo “Raštų” tome, pavadintame “Apsakymai”, nuo 
291 iki 307 pusi, kaip tik yra padėta apysaka “Maldos”, ku
rios gale Simonaitytė taip rašė;

“Motiną į kapus nulydėjo keli ūkininko, pas kurį gyveno 
Keršienė, liuosininkai. Kunigą būtų buvę per garbinga kviesti. 
Artimiausias žodžio’ sakytojas pasisakė turįs važiuoti į pievas...

Ansis stovėjo vienas, nuošaliai. Jis nesudėjo pirštų kry
žiais “Tėvemūs” kalbant, jis negiedojo giesmės. •-į

— Pasimelsk, vaikeli, klaupkis čia prie-įntt8finoC^apo,! -Ąr 
sakė viena moteris.

— Kam aš melšiubs, kas mane išklausys? — paklausė 
Ansis.

— Dievui.
Ansis piktai nusijuokė:
— Ne, niekada, niekada daugiau nebesimelsiu. ...
— Ar tu Dievą keiki? s >
— To keikti negalima, ko nėra. — Taip pasakė Ansis Ker-' ( 

šis, dvylikos metų būdamas.”
Tai vienas pavyzdys, kaip Simonaitytė pristatė savo skai

tytojams maldas.
Kad p. šlenterio parašytas Simonatiylei memorialas būtų 

pasirodęs kokiame bedievių leidžiamame žurnale, niekas ne
galėtų nieko neigiamo pasakyti. Bet kad jis išvydo’ šviesą 
Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Vyriausios Tarybos 
leidžiamoje spaudoje — niekaip negalima suprasti.

2. SIMONAITYTĖS RAŠTAI

Po pirmo” Pasaulinio karo aiškėjo, kad Klaipėdos kraštas 
bus atskirtas nuo Vokietijos. Tuomet po visą kraštą gyven
tojai jautė visokį lietuvišką atbudimą. Viena tos srovės šaka 
buvo jaunimo draugijos, įsisteigusios kiekviename bažnyt- 
kaime. Iš tos sferos atėjo Ieva Simonaitytė. Gimusi 1897 m. 
sausio 23 d. labai- neturtingoje aplinkoje, užaugusi Vanagų 
smiltynuose, dvasinė ir fizinė ubagystės atmosfera įsitvirtino 
nuo pat vaikystės jos sieloje ir buvo vienas tų psichologinių 
elementų, kurie formavo jos kūrybą.

Kuomet organizacinis darbas draugijose jos nebetenkino, 
jos neramų ir smalsų būdą viliojo poezija. Ir ji pradėjo eilė
raščius rašyti. Veikiai Simonaitytės eilėraščiai puošė maž- 
lietuvivkus laikraščius: Lietuvo’s Keleivį, Klaipėdos žinias, 
Prūsų Lietuvių Balsą, Tilžės Keleivį, Jaunimą, Rytojų ir kitus. 
Šlenten's rašo, kad jis turėjęs surinkęs apie 50 anų laikų josios 
eilėraščių, kurių ir pati Simonaitytė nebeturėjusi. Gaila, kad 
šis rinkinys 1939 m. rugpjūčio 15 d. sudegė Gargždų didžiame 
gaisre. Laiko bėgyje Simonaitytė perėjo prie prozos ir dabar 
į laikraščius pateko jos apysakos ir straipsniai.

(Bus daugiau)

------------------------------------------------------------—----------- —

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo at&iminimag.

Dr A. Gus»en — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais $4.00

Minkštais viršeliais, tik$3.00
Dr. a. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik . $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms. /

\ NAUJIENOS,
1119 So. HALSTED S3\ CHICAGO, 1L

2 — Naujienos, Chicago. Ill., — Sat.-Mondav, August 15-17, 1981,



asus I. GURA

(ĮVYKIŲ NENUMATYMAS
(Tęsinys)

* Hitlerį perspėjo jo generalinis 
Štabas, turėdamas Napoleono li- 
Įęmą galvoj, nepradėti karo su 
Rusija, bet Hitleris kaip mažas 
vaikas, kuris užsispiria būtinai 
gauti norimą žaisliuką, į tai ne
atkreipė dėmesio.

Prancūzijos prezidentas C. de 
Gaulle būvo irgi pasakęs JAV 
prezidentui Kennedžiui, kad 
Kennedy pasirenkąs klaidingą 
kelią kovoti Vietname, Ir pietą 
Vietnamo viceprezidentas Ky 
pareiškė, kad Vietnamas norėjo 
tik materialinės.pagalbos ir pa-' durti ne tik su socialiniu drau- 
riiokyti naudotis ginklais. Karą ’ dimu, bet ir su visuotinio nemo- 
Vietname pradėjo prez. Eisen- kamo gydymo klausimais, kurie 
howeris. Net “Naujienos” šiomis daugely kultūringų ir neturtin- 
dienomis parašė: “JAV aklumas gesnių tautų yra išspręsti tei- 
yra nelyg Hitlerio perdidelis giamai.

Socialiam taikiam žmo'nių su
gyvenimui ateity vis ir vis atsi
lieps buvęs negrų panaudojimas i 
vergais, o ir masinis, milijoninis į 
meksikiečių pusiau slaptas iš-1, 
naudojimas, kaip pigesnės darbo j 
jėgos. Demokratas prez.-------
sonas norėjo grąžinti negrus į 
Afriką, bet plantacijų savinin
kai pasipriešino.

Bandoma skelbti, esą, prez. 
Roosevelto doktrina pasibaigė ir 
prasidėjo prez. Reagano doktri
na. Rooseveltui greit pasisekė 
laimingai pašalinti ekonominę 
krizę, -panaudojant kainų ir už
darbių kontrolę ir praktikuojant 
viešuosius darbus. Su Roosevel- 
tu ir pasibaigė jo doktrinos tai
kymas. Vėliau buvę prezidentai 
respublikonai Eisenhoweris, Ni- i 
xonas, Fordas ir pietiečiai de-j 
mokratai Johnsdnas ir Carteris j 
ir nebandė Roosevelto taktikos. į

gen. George Brown as dviem ab 
vėjais viešai pasisakė, kad žydų 
įtaka didžiausia — jie valdo ban
kus, laikraščius ir visur jų įtaka
atsiliepia.

Afganistano okupacijos proga 
vieningas su kitoinis draugingo
mis valstybėmis pradėtas drau
dimas pardavinėti Sovietams 
javus ir kita ką, dabar nevykdo
mas, atšauktas. Daugelis abejoja 
kaip' iš tikro turėtų būti.

Kaip, pagaliau, bus išspręstas 
karštas abortų klausimas?

Teks ateity dar ne kartą susi-

Lietuvos nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

KĄ KITI RAŠO:

Iš KITOS PUSĖS
Malonu matyti naujų bendra

darbių pavardes mūsų laikraš-
1 čių skiltyse, nepaisant to, kad 
‘ kartais jie pradeda kalbėti kaip
, ką tik gimę. Pavyzdžiui Saulius
I Darnusis DRAUGO 166 Nr. aiš

kina:
“Š andien be specialių agentų

talkos Į filmų industriją beveik
neįmanoma Įeiti. Vyksta bėga- j Prenumeratai jis išleistų 10 kar- 

Į linės varžybos, ir savo jėgomis* magiai, ninicm Atmztrk tačiau 

| prieiti prie tų, kurie daro spren- !
I dimus, beveik neįmanoma.”

egzistuojanri. Valstybės D-to pa
reiškimai tautinių švenčių pro
gomis reiškiami nudilusiomis, 
atsibojusiomis frazėmis, kurios 
nekelia nei susidomėjimo, nei en 
tuziazmo.”

Tą patirti Saulius galėtų pats, 
retkarčiais paskalydamas mū
sų ar pačių amerikiečių spaudą.

pasitikėjimas karinės technolo
gijos pranašumu. Pagaliau ame
rikiečiai pralošė karą Vietname, 
nes ginklai neveikia be žmonių, 
žmonės laimėjo prieš- ginklus. 
Amerikiečiai susidėjo su valdan
čia išnaudotojų klase ir pralai
mėjo prieš mases, kurios buvo 
įtakojamos ■ mūsų propagandos. 
Turės dar praeiti kuris laikas, 
kol vietnamiečiai apsivils rusiš
ka. tuščia propaganda”.

Į Kubos komunistų diktatorius 
Castro įko'pė į valdžią su JAV 
pagalba. •

Dėl Ir,ano JAV politika buvo 
<gLk]ai<į,riga. .
s Kad nepergeriausi santykiai su 

kyarbiu pietų kaimynu Meksika, 
ia’gi priekaištų yra daroma JAV 
f Antrojo pasaulinio karo pabai 
ga galėjo būti kitokia, — priver
kiant SoVietų Rusiją pasitenkin
ti! savo tautinėmis sienomis.
f Žydų ir arabų ginčas; kuris 

jtra įtraukęs ir JAV, turėjo bū Ii 
išspręstas taikiai ir palankiai 
iąvietintiems arabams; aprūpi- 
riant .ekvivalentu,' be 4 .karų, o 
dar būtų buvę geriau —: žydams 
suteikiant yneprikląusomybęj, su 
sąlyga,’ kad* tva’rkytųsi šveicari- 
jgs konfederacijos pavyzdžiu, 
taikiai sugyvenant su arabais, 
l|aip lygūs su lygiais. Dabar, kai 
j|LV norima palaikytr-Vienus, tai 
antruosius automatiškai stumia- 
rįe Sovietų Rusijos įtakon ir to
kiu bū-du- gali iškilti III pasauli
nis karas.'Buvęs JAV užsienio 
reikalų ; komiteto pirmininkas, 
kietas prez. Nixono Vietnamo 
politikos priešininkas, senatorius 
Fulbrightas,' kalbėdamas televi
zijoje pasakė, kad JAV Senate 
yra per'daug žydų, kad jie tokiu 
Hudu kontroliuoja Senatą ir dėl 
to • vyriausybei yra sunku imtis 
žygių Izraelio-arabų konfliktui 
likviduoti.
plr buvęs štabo viršininkas

POLITINĖS JĖGOS SVARBA 
AMERIKOJE

Nežiūrint visų Ronald Reagan 
Jeffer- > P^adų, kad jis sumažins val- 

I džios dydį Amerikoje, tikrovė 
yra ir tokia pat bus ateityje, 
kad valstybės išlaidos sudaro 
bent ketvirtį viso krašto meti
nės gamybos. Todėl šiandien 
politinė jėga yra svarbesnė, ne
gu praeityje, nustatant JAV gy
ventojų gyvenimą.

Anksty vesniame straipsnyje 
minėjau, kad dabar rytų euro
piečiai nelyg juodžiai pakeičia 
anglus, vakarų euoę@£ciūs 
žydus 
tose. % -

mų vado O’Neillį- ^ęeia^t
i ueuciiiuc AIVU3CVV11U ; blausias žmogus t yra -’Atstovu
Jie visi daugiau pataikavo tur-j . L ■■, & , . , . _ , t Rumu keliu ir mqkamu^pnemo-čiams. Dabar, svarbius biudžeto*! . / v .1 . .v v-.į mų komiteto pntmininkas Danbalsavimus vykdant, pietiečiai; 
demokratai ir balsavo su res
publikonais., Kaip pasiseks, ko- 
kio's Reagano doktrinos “viskas 
per turčius’’ bus pasekmės, atei
tis parodys , ir įvertins žmonės 
per sekančius vienus ir antrus 
visuotinius balsavimus. Visokie 
apklausinėjimai ir pasisakymai 
nieko dar nereiškia. Ekonominė 
krizė dar vis blogėja.

Solženicynas yra pasakęs — 
Žmogaus protui beveik yra ne
suprantamas Vakarų godumas' 
pelnui ir turtui, kuris peršoka 
visas ribas, lo’giką ir sąžinę.

$ 1943 m. lapkričio 15 d. pra
dėtas leisti jumoro laikraštis 
Tai buvo slaptas laikraštis; skir
tas naciams ir jų pakalkams pa
juokti. Skaitytojams laikraštis 
labai patiko, jo numeriai buvo 
gaudyte išgaudomi.

Rostenkowski iš šiaurinės. • CMį 
cagos, kur 10% organizuotų- lėn^ 
kų gyventojų yrjp. :/sudarę^.jaxn; 
tikrą ir nuolatinį Hlžįrugaff.^mfi; 
šiandien Atstovų Rūmuos^ jo 
jėga viršija O’Neill įtaką ir jis 
labai puikiai pasirodė kaip opo
zicijos respublikonams vadas. 
Kitais metais jis gali tapti Atsto
vų Rūmu pirmininku, o dar vė-

Į Irau ir JAV prezidentu.
Rostenkowski -yra išrinktas į 

Atstovų Rūmus iš Illinois aštun
to' rajono, kur žmonės yra ne
turtingi, bet gražiai užlaiko sa
vo gyvenvietes. O jis pasako 
kaip turi elgtis visa Amerika, 
net ir turtingi Kalifornijos ir 
New Yorko distriktai.

Mūsų, lietuvių, klaida yra ta, 
kad mes išsisklaidėme net pačio
je Čikagoje. Individualiai joks

I SIUNTINIAI Į LIETUVA į
i MARIJA NOREIKIENfi į

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 + TeL 925-2787 J 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ į

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 * Tel. 925-2737

v. valantinas

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

fl JttJrimNGAI fflPILDOM RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara Šiokiadieniais nno
* Tai ryto iki 10 vat vakaro.

Jei taip, lai ir mūsų veiksniai, 
ar norį juos pakeisti, turi pasam 
dyti patyrusius agentus, kurie 
per savo pažintis ir patyrimą 
galėtų priversti Valstybės Depar 
tamentą domėtis ne EI Savądo- 
ru, bet Lietuva- Tiesa, taip jis 
pažodžiui nesako,, bet tokią iš
vada tikrai galima padaryti iš jo 
išvedžiojimų. Kol kas jo ir kitų 
sumetusių po 1.000 dolerių pa
samdyta public relation firma» vės, o iš mūsų prašoma tik me- 
tik tyrinėjo:

“kaip mūsų reikalai Washing
tone stovi šiuo metu. Vaizdas 
gana liūdnas: Jungtinių Ameri
kos Valstybių politika Baltijos 
valstybių klausimu yra siaura, 
pasyvi ir šiuo metu beveik ne-

žymi politikoje^ kaip kad Frank 
J. Simokaitis, kuris Washingto
ne yra NASA direktorius gyny-; 
bos reikalams. Arba tame pa
čiame Washingtone gražiai reiš
kiasi Lietuvos atstovo sūnus 
Gabrielius G. Kajeckas, eidamas j 
spaudos sekretoriaus pareigas 
atstovui McHugh iš New Yorko 
valstijos. Tačiau tos pareigos yra j 
skirtos ir todėl tik antraeilės, j 
negalinčios pakeisti rinkimų lai7 ‘ 
mėjimo. - '

Ar lietuviai gali laimėti ame
rikietiškus rinkimus? Dabar jau 
galima atsakyti net moksliškai, 
•kad taip — galima laimėti rinki-

. Gudelimas ir : j viu pfnigus tūIam Peter Har.na-
vaddvaus-ČtiicŠgbs Stolen R. Couch iš The Schuy?
toil - • L-n _________ : - rnv _ n________ i____

lietuvis netapo bilijonierium, o 
praradome galimybę būti kolek
tyviniais bilijonieriais. Jokiu bū
du mes neturime užleisti savo 
institucijų kitiems. Užtat yra 
svarbu kovoti, kad seniausias 
lietuvių dienraštis Naujienos iš
silaikytų. Svarbu, jog didinga 
Šv. Kryžiaits bažnyčia išliktų 
lietuvių. Mat, lietuviai neišmuš
ta ir nenutausta Chicagoje. At
eina naujos kartos, kurios ieškos 
ir suras savo lietuviškas šaknis. 
IŠ’jų pasidarys’ateiti ės politiką!^

noktoje ar.;ki.to8ripje koalicijoje7 
Šų ^itaiš/^. per. tai- ;ir_ atęifĮės

kreipiamė-ų T
štį; intelektuAlūs; kurie pasklido 
0o įvairius krašto ■ .ilniversi tolus, • 
tapdami ražinkomis svetimame 
•kepsnyje.“ .Jie. neturi ;įr.,^turės 
^^I^ ^nlitinės •ąt«tiėSę‘ir pa
prastai-- nedaug nusivokia apie 
politiką. Dan Rostenkowski yra 
joks intelektualas; Studijavęs ku
rį- laiką Eoyolos universitete, bet 
jo- nebaigęs, tačiau būdamas 24 
metų jau Illinois seimelio atsto
vas, o kai sulaukė 30 metų, 1958 
metais buvo išrinktas į JAV At- 
stovų Rūmušš Jis įgavo per 
darbą valstybinę^patirtį ir iš
mintį ir 'dabar yra' geriau prisi
rengęs būti JAV prezidentu, ne
gu tik gubernatorium buvęs 
Ronald Reagan, irgi politiškai 
subrendęs tik per praktiką.

Beje, nereikia nuneigti indivi
dualinių pastangų ir sugebėjimų, 
kuriais kai kurie lietuviai pasi-

tų mažiau pinigų. Atrodo tačiau, 
jog jis dar taip nesubrendęs, 
kad turi samdyti agentą, kuris 
iam paaiškintų kas darosi pasau
lyje. Vienoje srityje jis tačiau 
daug paveldėjo iš vyresnės kar
tos. Jis rašo lyg seime, buvęs:

“Mums reikia ne tik veikimo, 
bet efektyvaus veikimo. Mums 
reikia didesnės drąsos, platesnės 
vizijos, gausesnės aukos. Mūsų 
broliai ir seserys, likę tėvynėje, 
aukojo ir aukoja asmenišką lais 
vę ir gyvybę dėl krašto gero-

džiaginės aukos".
— vienos svetimtaučių agentu 

ros praturtinimui: reikia ridur- 
ti. vm

(Iš Dirvos) :

© Pasakojama, kad to'e vie
toje, kur dabar yra Kėdainių 
miestas, senovėje buvusi- di
delė Perkūno žinyčii'- Vėliau to
je vietoje buvo pastatyta katali-

lietuvių profesionalų, kurie yra 
jauni ir politiškai ambicingi, i
Tačiau mes turime išlaikyti lie- kų bažnyčia. Po-ja . išmūrytas 
tuviškas institucijas, kaip kad, 
Naujienas, nes jos ir yra tų po
litikų atramos taškai.

Yra beprotybė ištaškyti lietu-

ford, kuri matomai nebeturi jo
kios įtakos į savo draugą Ron-kill Campus,: The Pennsylvania 

-Štate-' .^Ųrij^ėrsity, L 
Haven. Pią.;'7raŠo Ethnic Groups 

mes j."žurnale, tomas 3, numeris 1
XT980 metais), kad 1960 I u yxa
•rinkimuose Schuykill apskrityje į natūralūs 'irn^erk^r^ž’pito- 
pr-ezfdent-mius rinkimus laimėjo j yra susidomėjęs
Kennedy, kadangi lietuviai ir j mūSų pačių ateities politikais, 
lenkai, paprastai duodą tiek pat j nepabėgb-kažkur į Kai“ 
balsų d.enąėįfe’atams ir respubli- > fornjja> jjUr rytu europiečiu įta- 
konams, Vieningai susijungė už Į ka nėra'tokia svarbi, bet,liko ry- 
kataliką Kennedy. Jų išvada, j 
kad lietuvis kandidatas būtu lai
mėjęs prieš katalikišką ar pro: 

. testantišką Kennedy. Gi maž
daug tame pačiame laikotarpyje 
šiaurinėje Chicagoje į Atstovų 
Rūmus buvo-- išrinktas lenkas 
katalikas Rostenkowski, kadan
gi savo žmonės balsavo ir dirbo 
už savai i

Schuykill pastarasis tapo
JAV prezidentu. ALTas turi ge
riausius ir nuoširdžiausius ryšius 
su Dan Rostenkowski, kurie yra

didelis rūsys ir iškastas slaptas 
urvas Nevėžio link.

Iki 1796 m. Nevėžiu nuo4 ^Pa
nevėžio plaukiodavo laivai- tad 
Kėdainiuose buvo .įrengta prie
plauka. , .

Kėdainiai pradėjo garsėti Zig
manto III laikais, o miesto ga£r 
bę ypatingai iškėlė kunigaikš
čiai Radvilai.

tų europiečių amerikinėje sos
tinėje Chicagoje. Visa tai, kas 
buvo pasakyta apie ALTą, ga
lioja ir Naujienoms. Taigi susi
pratusių lietuvių vajus turėtų 
sini užnugarį, užuot mėčius pi- 
sinį užnugarį, vietoj mėtas pi
nigus tuščiai bereikšmiam agen
tui Peter Hannaford, kuris Wa
shingtone yra visiškai beįėgis, 

Chicagoje mes turime rinktą palyginus su ALTu ir jos drau- 
oolitiką Frank Savicką, kuris 
Illinois seimelyje eina svarbias 
senatoriaus pareigas. Jis turi ir
gi politišką ateitį. Atsiras ir 
daugiau panašių politikų. Da
bar Chicagoje mes turime daug

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKAN
ATEINA LIETUVA,

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

gaiš. * Juozas Nendriūnas .' niųi

■ e Nepriklausomoje Lietuvoje 
pirmoji žemės ūkio ir pramonės 
paroda buvo, suruošta Kaune 
T922'm. Viso tokių parodų'Kau-’ 
ne buvo suruošta septynios.-1930 
m. buvo minima Vytauto Di
džiojo mirties 500 metų sukak
tis, tad ir tų metų pafoda vyko 
tų iškilmių ženkle. Parodoje bu
vo pastatytas 61 paviljonas, iš 
jų 6 užsienio firmų. Įdomus Vy
tauto Didžiojo paviljonas- ‘buvo 
pastatytas pagal dail. J. J. Bur
bos projektą. Knygų leidyklės 
Spaudos Fondo paviljone vyko 
nuolatinė knygų loterija. Paro
dą aplankė apie 100,000 žmo-

X! 
gi 
&

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, 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. Rukšlelės Ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 53.

_ • DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau- 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 52.

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

• LIET UVIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodamą 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertimai Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 56.

'• KĄ LAUMES EfMi, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševiku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 53. 1

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprai- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n< 
Jurgio Jašinska knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisea. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 56.

'• SATYRINIS NOVEL1S, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 p«L knygoje yrt 40 sąmojingų novelių. Kaina 52.

Knygoi gaunamo* Naujienose, 1730 So. Halsted St, Chicago, 
IE BO6O8. Užsakant ąalftf, pridėti 9o>er| ycrcfnCmo UJaJdoma.
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Senimo dėmesys ir rūpestis jaunimu
Ateitininku žurnale Vyt. Vaitekūnas atspausdino 

straipsni “Ko senimas norėtų iš jaunimo’’ (žiūr. Ateitis, 
nr. 5, 1981). Šis jo straipsnis vertas dėmesio, nors su kai 
kuriomis jo mintimis sutikti negalima. Man rodos, kad’ 
iš viso jis būtų daugiau pritikęs atspausdinti Aiduose, 
ar kurios lietuviškos partijos žurnale.

Nėra ko stebėtis, nes tai natūralu, kad senimo dėme
sys ir rūpestis yra nukreiptas Į jaunimą ir Į jo ateitį. 
Jaunimo dvasinės bei moralinės nuokrypos senime su
kelia susirūpinimą ir nepasitikėjimą. Tikrai, būtų ne
natūralu, jei senimas, matydamas jaunimo pasimetimą. | 
save ramintų, kad, girdi, tai nauja karta, todėl mes jo 
nebesuprantame, jį palikime. Net ir tada, kai jį matytų 
sudvokusį, slankiojantį būriais ir ryjantį narkotikus... 
Senimo susirūpinimas jaunimu ir nepasitenkinimas jo 
elgsena ne vien dėl to, kad jis yra atsidūręs nuosmukyje, 
bet ir todėl, kad toks jaunimas pranašauja ir liūdną 
žmonijos ateitį. Juk ir pats Vyt. Vaitekūnas savo raši
nyje sumini senosios Graikijos ir Babilonijos išminčius, 
kurie sielojosi jaunimu, jo nevėžlyba elgsena atžvilgiu 
į senimą ir jo nureligėjimu. Juk tai buvo pranašiškas 
pramatymas, nes dėl tokio jaunimo, dvasiniai ir moraliai 
pakrikusio, žlugo Graikija ir Babilonija.

Man rodos, kad Vyt. Vaitekūnas neužtarnautai daro 
priekaištus senimui, kuris mato jaunimo pragaištingą 
pasimetimą. Šiandien dar daugiau sukelia senimo bai
mę dėl jaunimo, nes jis žino, kad visokiais kanalais 
Maskva sėja laisvojo pasaulio jaunimo tarpe visokiau
sias supuvimo idėjas, kad tuo galėtų paglemžti pačią 
Ameriką į savo hegemoniją. Žinoma, ji to negali pasiekti 
ginklu, nei jos paklupdyti ekonomiškai. Lieka tik vienin
telis būdas ją paklupdyti — tai supūdyti jaunimą mora
liai. Tada Amerika sugrius taip, kaip koja paspyrus 
supuvusi tvora.

Tat, nenorėčiau pritarti Vyt. Vaitekūnui, kad seni
mui stoka jaunimo supratimo ir kad jaunimas nėra bu
vusios senimo jaunystės duplikatas ir kad jaunimas sa
vaimingas, visiškai originalus ir skirtingo mentaliteto. 
0 vis tik, reikia pasakyti, jis įsisavina senimo paskleistas

idėjas. Kiek gi naujos tos marksistinės, nihilistinės bei 
moralinio nuosmukio idėjos, ir kiek jos savaimingos ir 
originalios? Neseniai viename amerikiečių laikraštyje 
buvo rašyta, kad stebint San Francisco dabartinio jau
nimo moralinį nuosmukį, reiktų Sodomos ir Gomoros 
net du kartu atsiprašyti, kas šiandien vyksta tame mies
te. Taigi, kiek čia to jaunimo originalumo ir skirtingo 
mentaliteto, kūrybos?

O kas liečia mūsų lietuviškos išeivijos jaunimą, Vyt. 
Vaitekūnas numato jam net’šešis pageidavimus ir nu
sako, kad, jeigu jų nesilaikys, tai reikštų istorinės są
monės praradimą. Viskas būtų gražu, jei Vyt. Vaitekū
nas tuo neklaidintų išeivijos.

Jokia paslaptis, kad visi “tautiškai patriotiški” šū
kiai: Mes lietuviai!... Veidu į Lietuvą! ... Ieškoti šak
nų!... Bendravimas su tauta!. .. ir, pagaliau, Bendra
vimas su tautos kamienu!... yra nukalti ne išeivijos, 
o “Rodinos” draugijos. Ypatingai Vyt. Vaitekūnas yra 
pamilęs šį pastarąjį: bendravimą su tautos kamienu. Jis 
tuos, kurie šiuo “Tėviškės” draugijos-ifūkaltu šūkiu ne
pasitiki, piktai užgaulioja, juos išvadina fanatikais. Ka
žin ar šiuo atžvilgiu Vyt. Vaitekūnui nepritiktų toks 
pats titulas. Šiuo atveju Vyt. Vaitekūno mintis stebė
tinai sutinka su “Gimtojo Krašto” rašeivos mintimis. 
Jis rašo: “Liberalesnieji, žiūrėdami į pažangius lietu
vius, nebevengia atvykti į paliktą tėvynę... jaunosios

A.a. Povilas Puzinas Skurdi bakūže (aliejus)

J. JONAITIS

TERORO ORGANIZATORIAI PRA
VIRKO KROKODILO AŠAROMIS

Neseniai M. Dr. (M. DRUN- Maskvos tarnais vadinami tie

LIETUVOS SOVIETIZACIJA 
1940-1941 m.

(Tesinvsl

V. Molotovo profesorius Krėvė-Mickevičius 
neįtikino. Galima spėti, kad V. Molotovas, kuris 
iš Sovietų praktikos gerai žinojo kaip yra Kom
partijos preparuojami demokratiniai rinkimai ir 
seimeliai “liaudies valia”, kuri visuomet tiksliau
siai pareikš tai, kas rinkimų ir liaudies atstovy
bės inscenizatorių, Kompartijos, užsimanyta, pa
laikė prof. V. Krėvę-Mickevičių naiviu senosios 
demokratinės idėjos gerbėju, nenusimanančiu, 
kaip toji “demokratija” komunistų preparuoja
ma, tad tokiu, su kuriuo iš viso bergždžia kalbėti. 
Prof. V. Krėvė-Mickevičius buvo paleistas grįžti 
į Lietuvą, o į Kauną tęsti pasikalbėjimą su visa 
Liaudies vyraiusybe (joje jau buvo tvirtas ir aiš
kus komunistinis branduolys) ir prižiūrėti toles
nę raidos eigą buvo nusiųstas vėl užsienio reikalų 
liaudies komisaro pavaduotojas Dekanozovas.

1940 m. liepos mėn. 2 d. grįžo iš Maskvos į 
Kauną prof. V. Krėvė-Mickevičius, o liepos mėn. 
3 d. iš Maskvos į Kauną atvyko Dekanozovas. 
Prof. V. Krėvė-Mickevičius dar mėgino įtikinti 
Dekano- o-"' Kaune, kad būtų tiksliau pirma iš 
auks’o susite :<i Sovietų valdžiai su Lietuvos 
Liaudies vyriau 'be dėl nuolatinės pastovios tarp 
Lietuvos valstybe ir Sovietu Sąjungos santykio

generacijos dalis vis daugiau pasisakchuž tai, kad, kur 
begyventų lietuviai, lietuvybės vardan privalo bendrauti 
lygiai taip, kaip būtina bendrauti išeivijai Su tauta (“At- 
plyšę nuo kamieno”: žiūi. “GK”, 1981 m. liepos 9 d.).

Man rodos, kad Vyt. Vaitekūnas būtų atlikęs didesnį 
patarnavimą Ateities skaitytojams, jei jis būtų giliau 
ir plačiau išaiškinęs, kodėl okupanto agentai taip primyg
tinai siūlo bendravimą su tauta. Ir iš viso būtų išaiškinęs, 
kas tą tautą ar jos kamieną atstovauja. Ar ją, ir kamieną 
atstovauja okupantui parsidavėliai? Pagaliau, ar mūsų 
išeivija nebendrauja su tauta, kai ji ten vyksta lankyti 
giminių, brangiai apmokėję' kelionės išlaidas? O kokia 
gausa siuntinių, ■ apmokant. Už juos aukštus muitus ir 
rašant jiems laiškūs.■>>*• - v:;.

Vyt. Vaitekūnas meta grubų kaltinimą, vadina fana
tikais tuos, kurie nepasitiki okupanto mestu šūkiu, nes 
jie žino, ko jis juo siekia. Aišku, kad pavergėjas tokiu 
bendravimu siekia tik sau naudos. Man rodos, kad Vyt. 
Vaitekūnas tokiu primygtinu pareiškimų bendradar
biauti su tautos kamienu, kurį kun. K. Trimakas sąmo
ningai Ateityje, net iš rašinio teksto ištraukęs, atspaus
dino riebiomis raidėmis, tai buvo daugiau pasitarnavi- 
mas “Tėviškės” draugijai.

Juk ir pats Vyt. Vaitekūnas pripažįsta, kad senimas 
pagrįstai nuogąstauja dėl jaunimo per menko jautrumo 
Lietuvos valstybingumo. Pabrėžia, kad išeivijos jauni
mas Lietuvos valstybingumo sąmonės nestokotų ir net 
miegodamas nevartotų Maskvos terminų — Soviet Lith
uania ar Lithuanian Soviet Republic. Ir pataria visada 
vartoti Soviet occupied Lithuania ir panašiai. Gerai, kad 
Vyt. Vaitekūnas rado reikalą neigiamai įvertinti ir mūsų 
taip vadinamo didelio “diplomato” kun. J. šarausko svai
čiojimus, kurio paskaitos, skaitytos Toronte, didelę dalį 
cituoja “Rodinos” draugijos oficiozas “Gimtasis Kraštas”. 
Minėtas paskaitininkas tada aiškino, kad “Lietuvos liki
mą nulems ne išeivijos, o pačios Lietuvos lietuviai. Pat
riotai nėra tie, kurie paliko kraštą, bet tie, kurie pasi
liko. Patriotizmas yra meilė ir ištikimas realus rėmimas 
savo krašto. Mes išeivijoje negalime pretenduoti į be-

formos ir šiuo susitarimu pasiektą projektą pa-
i ruošti ir tada pasiūlyti Liaudies seimui priimti. 
Mat, čia Liaudies vyriausybės veiksniai, kuritį 
nusistatymą reiškė prof. V. Krėvė-Mickevičius, 
tikėjosi, kad šiuo būdu pavyktų geriau išsaugoti 
bent tam tikrą Lietuvos autonominio valstybin
gumo šešėlį ir sudarytų sąjungą tarp Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos, kaip dviejų šalių; jų nusima- 

; nymu, nors esamose sąlygose šitokia sąjunga, be 
abejo, neišlaikytų pariteto tarp Lietuvos ir So
vietų ir užfiksuotų teisinį Lietuvos valstybės par- 

. einamumą nuo Sovietų, ypač kariniu ir užsienio 
politikos atžvilgiu, tačiau vis dėlto galėtų išlai-

, kyti bent socialinį ir ekonominį Lietuvos savaran
kiškumą ir bent neinkorporuotų Lietuvos į So-

i vietų Sąjungą. Jų teisingai bijota, kad viską iš 
karto pavedus Liaudies seimo sprendimui, turint 
galvoje šio seimo išrinkimą tiesioginėje komunis- 

Įtų įtakoje, Lietuvos santykio su Sovietais nusta- 
I tymas neišvengiamai pasibaigs Lietuvos inkor- 
1 ponavimu į Sovietus. Tačiau tatai gerai suprato 
ir Dekanozovas, kadangi jam rūpėjo kaip tik ši 
inkorporacija ir kadangi Sovietų valdžia buvo 
tikras padėties viešpats, tai jisai su prof. V. Krė
vės-Mickevičiaus siūlymais nesutiko ir kategoriš
kai laikėsi Liaudies seimo tezės, prisidengdamas 
demokratiniais laisvos pačios Lietuvos liaudies 
valios principais: “laisvosios” Lietuvos šeiminin
kė esanti jos liaudis, tad tiktai ji per savo lais
vai išrinktą” seimą galinti daryti teisinius spren
dimus dėl Lietuvos respublikos ateities ir san

GA) parašė Drauge vedamąjį 
apie terorą prieš savuosius. Ma
tomai tie teroro organizatoriai 
pajuto jų pradėto' teroro vaisius 
ir pasekmes ir pradėjo krokodi
lo ašaromis verkti. Savo veda
mąjį M. Dr. baigia, sąmoningai 
darydamas neteisingą išvadą, 
kad visi tie, kurie nesutinka su 
oolitinio darbo taktika, greit ap- 
lipinami “sąmoningu ar nesą
moningu'’ Maskvos tarnu.

.Netiesa. .Pav.'; p. Valiukas su
organizavo rezoliucijų komite
tą. ALTas nesutiko su-. tokiu 
Valiuko ;elgesiu, nes numatė, 
kad iš to:nebus ’naudos. Bet nie
kas p. Valiuko nevadino Mask
vos tarnu. Dabar Kalifornijos 
iaunimas pasamdė amerikiečių 
firmą Liėtuvos vadavimo reika
lui. Valiukas pasisakė prieš tokį 
veiksmą. Bet niekas tų lietuviu
kų, tų organizatorių nevadina 
Maskvos tarnais.

asmenys ar organizacijos, kurios 
pataikauja, bendrauja su oku- 
oanfo patikėtiniais, jam parsida
vusiais asmenimis, kaip dr- Ne- 
mickas rašo-su tautos išdavikais.

M. Drumga bando vaizduoti, 
kad jis nieko nežmo, kas vyko 
prieš keletą metų. Bandysiu jam 
priminti tų “iškiliųjų ir garbin
gųjų” darbus.

Lietuviu išeivių gyvenimas bu
vo gražus ir sklandus. Kaip dar
bščios bitelės, dirbo išeivijos lie
tuviai. Visos lietuvių organiza
cijos bendrai dirbo ir ALTe it 
L. B-nės darbą. Visi rėmė BAL- 
Fo šalpos darbą, L. B-nės švie
timo ir kultūros darbą ir AL- 
Tos, Lietuvos laisvinimo darbą. 
Žinoma, kad tas negalėjo patik
ti Lietuvos okupantui. Tiesa, ir 
patsai M. Dr. stebisi ir klausia, 
kuo okupantas galėjo sužavėti 
mūsų “politiniai subrendusį” ir 
demokratiniame krašte gyvenan

sąlyginj patriotizmą. Tą gali tik lietuviai Lietuvoje. Jie 
mūsų neklausia, kokia Lietuva turėtų būti. Jums neturi 
rūpėti kaip ji turėtų būti valdoma/kas jai turėtų vado
vauti. Tai vis kun. J. Šarausko paskaitoje padaryti pa
reiškimai, kuriuos “Gimtojo Krašto”.rašeiva cituoja. Tai 
tau, mūsų jaunosios kartos atstovas įsirikiuoja į mulki
nimo propagandą, kurią veda okupantas.

Teisingai Vyt. Vaitekūnas pareiškė, kad išeivijos tik 
idealistinis elitas turėtų būti fermentuojantis raugas, 
išeivijos tautinį savitumą išauginti druska. Tik, deja, to 
fermento bei druskos palyginant turime labai mažai. Tai 
liudija ką tik pacituoti kun. J. šarausko pasisakymai, 
kuriuos skaitėme bolševikiniame “Gimtajame Krašte” 
(žiūr. 1981 m. liepos 9 d.). Suprantama, kodėl mūsų pat
riotinis senimas yra giliai susirūpinęs, kad mažai turime 
to patriotinio raugo bei druskos. O to labiausiai viliasi 

’ mūsų pavergtieji broliai iš išeivijos.

tykių su Sovietais; esą negalima jai užbėgti už 
akių ir ją surišti tam tikrais iš anksto padarytais 
užkulisiniais susitarimais tarp vyriausybių...

Prof. V. Krėvė-Mickevičius buvo bejėgis tai 
paveikti, juo labiau, kad savo tezei palaikyti jis 

; neturėjo net visos liaudies vyriausybės pritarimo 
. ir negalėjo juoju remtis. Mėgindamas tą savo siū
lymą ginti, jisai buvo kontakte ne su visais savo 
kolegomis liaudies vyriausybėje, bet tik su keliais 
jam artimesniais, kurie, kaip ir jis pats, būtų 
norėję Lietuvos valstybingumo bent- šešėlį, bent 
tam tikrą liekaną gelbėti nuo inkorporacijos. Žy- 

!mi dalis Liaudies vyriausybės narių jau buvo 
aiškioje komunistų įtakoje ir inkorporacijos Į So
vietus nebebijojo ir nelaikė Lietuvos laisvės pra
radimu, bet atvirkščiai — buvo šiam prijungimui 
palankūs, kaip Rusijos komunistų partijos adep- 

<tai.
Tad 1940 metų liepos mėn. 5 dieną buvo pa

skelbti rinkimai į Liaudies seimą. Dekanozovas 
su Molotovu laimėjo. Kitaip ir būti negalėjo. So
vietai žinojo, ką tatai reiškia, ir tiesiai vedė Lie
tuvą tiesiu keliu į inkorporaciją. Inscenizatorius 
Dekanozovas su Sovietų atstovo Lietuvai N. Poz- 
dniakovo pagalba lengvai atliko savo darbą, čia 
jiems gelbėjo iš Maskvos diriguojama Lietuvos 
Komunistų partija, gausūs NKVD būriai ir Rau
donosios Armijos dalinių demonstracijos.

Paskelbus rinkimus į Liaudies seimą, iš Liau
dies vyriausybės pasitraukė tiktai vienas finansų

tį lietuvį inteligentą? Tikrai ge
ras klausimas. O vistik taip įvy. 
ko ir okupantas daug laimėjo. 
Po truputį, pradėta Cicerore prie 
kavutės, tęsta Draugo redakci
joj šampaną geriant su agentu 
Kazakevičium ir nueta ligi ne
mokamų atostogų okupuotoje 
Lietuvoje. Taip suvilioti jauni iš 
eivijos inteligentai pradėjo ar
dyti, trukdyti tą damų lietuvių 
sugyvenimą. Kaip paaugliai pa
galiais išardo tvarkingą skruz
dėlyną, taip mūsų jauni inteli
gentai, suvilioti okupanto tar
nų. pradėjo ardyti danių išeivių

! .‘ietuvių darbą,
Savo kiršinimo akc’ją pradėjo 

nuo mokyklinio amžiaus va;kų. 
? v’ė'imo taryba išleido v ūkams 
vadovėlį pilną okupanfo propa
gandinių nuotraukų- Jau mo
kyklinio amžiaus vaikams sten
gėsi įrodyti, kokia buvo vargin
ga, apsileidusi Lietuva, prieš ru
sams užimant. įdėtos nuotrau
kos dar ir baudžiavos laikų, nu
rodant, kad taip atrodė Nepri
klausoma L’etuva, kad vaikai ne 
tekėtų, ką tėvai kalba apie bu
vusią nepriklausomą gražią Lie
tuvą. Greta nuotraukos su pui
kiais kolchozų pastatais ir trak
toriais laukuose. Vaizduoja pui
kiai gyvenančius lietuvius, oku
pantui valdant. Tai sena komu
nistų taktika, nukreipiant vai
kus'prieš tėvus. Studentams jau 
siūloma vykti į Vilniaus propa
gandos kursus. (Nainio kalba, L. 
B. tarybos suvažiavime)..

Jaunamo tarpe Nepriklauso
mos Lietuvos įdėjai nuslopinti 
:šėio su pasiūlymu, kad vieton 
Vasario *. 16-tos, Nepriklausomy- 

'bėšf atstatymo, šventės, būtų 
švenčiama Mindaugo vainikavi
mo jubiliejus/- Juk ir okupantas, 
iškarpytoje Lietuvos isetorijo- 
je, mini Mindaugo vainikavimą. 
Tas bendradarbiavimas tiek iš
siplėtė, kad agentas Kazakevi
čius du mėnesius atostogavo mū
sų daktarų, poetų ir solistų re
zidencijose.

Pataikūnai įsitvirtinę L. B- 
nėjė, pradėjo akciją prieš VLI- 
Ką ir ALTą, nes šios dvi organi
zacijos yra krislas okupanto aky- 
^e. Bendruomenės, tai tik prie
monė VLIKui ir ALTai griauti. 
Galutinis okupanto tikslas-tų 
dvhcu organizacijų 'likvidavi
mas. Nežiūrint nuolatinių Drau
ge ir Pasaulio Lietuvyje VLIKo 
:r ALT o šmeižimų, šių organiza
cijų sugriauti jiems nepasisekė.

(Bus daugiau) f

—- 27 m. čikagietis John Erik
son’ ketvirtadienį perplaukė tris 
kartus be pertraukos Anglų ka
nalą. Vandenyje jis išbuvo 38 
valandas ir 27 minutes.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $405.

ministeris inž. Ernestas Galvanauskas, vieninte
lis iš senųjų Lietuvos Nepriklausomybės laikų 
valstybės vyru, buvusių “Liaudies vyriausybės” 
eilėse. (E. Galvanauskas iš viso labai skeptiškai 
žiūrėjo į Liaudies vyriausybės veiklos perspek
tyvas Sovietams vadovaujant, tačiau įprašytas 
sutiko dalyvauti šioje vyriausybėje ir stengtis 
Lietuvos finansinį ūkį išsaugoti nuo suirutės, kol 
tatai bus galima ;■ pamatęs, kad jau ateina galas 
ir kad nieko išsaugoti nebebus galima, jisai lie
pos mėn. 5 d. atsistatydino ir išvyko slapta į už
sienius. Karo metu jis labai daug nukentėjo ir da
bar kenčia tremtinio-benamio dienas. Kiti, neiš
skiriant prof. V. Krėvės-Mickevičiaus, liko.

Liaudies seimas buvo sudarytas nepaprastai 
greitu tempu: liepos mėn. 5 d. buvo paskelbti rin
kimai, liepos mėn. 6 d. paskelbtas rinkimų įstaty
mas, liepos mėn. 14 dieną įvyko patys rinkimai— 
balsavimas ir liepos mėn. 21 d. jau susirinko iš
rinktasis Liaudies seimas.

I

Liaudies seimo rinkimų įstatymas, išleistas 
einančio “Respublikos prezidento” pareigas, 
konstitucijos 110 paragrafu, kuris Respublikos 
prezidentui paveda įstatymams leisti galią, nesant 
seimo arba tarp seimo sesijų, nebuvo visiškai nau- 
seimo arba tarp seimo sesijų, nebuvo visiškai 
naujas.

(Bus daugiau)
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Į

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Teh 226-1344

Mažeika & EvansBALANDOS: 3—9 dirbo dienomis

/

5

Magdalena B. Stankūnienė Iš gėlių ciklo aliejus 1974

2

HR PAUL V. DARGlSf 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WaatchMter C«*Mnvnity klinika* 
M«dldnw direktoriuj

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

Rengėjai

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Marquette Parke B AL Po 5-o į o sky
riaus linksma gegužinė Įvyks 1981 m. 
rugpiūčio 30 sekmadienį, 12 vaL 
Vyė-u salėje ir sodelyje, 2455 West 
47th St, Čikagoje. Šeimininkės at
vykusius vaišins skaniais valgiais, ba
ras teiks įvairios atgaivos. Bus gau

sus dovanų paskirstymas. Šokiams 
gros Ą. Stelmoko orkestras. Atvykę 
turėsite džiaugsmo patys ir suteiksite 
pagalbą jos reikalingiems.

BALFo 5-oįo sk. Valdyba

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

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

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

SUSIRINKIMU

i

*

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet.

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Recdencilos telot: 448-5545

FLORIDA

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna a pdra ūda 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
JL ŠERĖNAS. TeL 925-8063

J

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiv atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5996

JONAS POGORECKIS 
NUSILAUŽĖ RANKĄ

Jonas Pogorckis, panevėžietis, 
gnimęs 1901, meno studijų Pary
žiuje, Argentinon atvyko 1929 
metais ir tojau įsijungė į visuo
meninį darbą: sekreoriavo drau
gijai Lietuva—L. Centrui, pasi
keisdamas ėjo ir kitas Valdybos 
pareigas. Piešė programas kari- 

'■ katūras, ypač lenkų dienraš
čiams. Bendradarbiavo A. L. 
Balse. Suoganizavo orkestrą 
“Lyrą”, kuriame pats grojo 
smuiku linksmindamas lietuvių 
parengimus. J. Undzėnui mi
rus — vadovavo lietuvių skyriui 
Holandų Banke' kuri lietuviai

■ siųsdavo pinigus Lietuvon. Ban- 
ke išsitarnavo pensiją, bet įpra
tęs važinėti motociklu, jo nepa
liko iki 2. 4. 81, su kuriuo važiuo-- 
damas susidūrė su kitu vežimu, 
susilaužė ranką ir visas gerokai 
apdaužytas pateko bankininkų 
sanatorijom Grįžęs iš sanatori-

■ jos sveiksta Vytauto Renės 
: Pogoreskaitės Petronių šeimos

kuopščiai slaugomas.

G Velykų švenčių proga iš 
Urugvajaus lankėsi ind. Anta- 

t nas Zupka ’ir visuomenės veikė
jas Stasys Goda.

(Iš A. L. Balso)

• Birutė Kutkaitė — Silva šo
ko iš dvylikto aukšto į gatvę ir 
susilaužė kelis šonkaulius, rašo 
iš Rio de Janeiro E. Petraitis.

ė Petras Kazlauskas, ilgesnį 
laiką pagyvenęs prie dukters 
JAV, 26.4.81 atvyko Argentinon 
patvarkyti savo nuosavybės rei- j 
kalus ir aplankyti senus drau
gus su kuriais praleido jaunys
tę Argentinoje.

® Matas Rudzikas ilgesnį lai
ką pagyvenęs Los Angeles atvy
ko Argentinon. Dar nėra nusis- 
tatęs ar galutinai apsigyvens 
prie vienturtės dukters ir žento 
Šeput, ar vėl gris į JAV. •

© Inž. Juozas Bukevičius su 
žmona Ona Debesyle, uždarę 
vasarvietę Atlantida, 8. 5. 81 vėl 
svyko i Los Angeles pas dukrą 
Gracielą ir žentą Rytį Kuzavi- 
lius. Jie rengiasi persikelti ga
utinam apsigyvenimui Kalifor

nijoje. ■

© Augustinas Čcbatoriūnas, 
vilnietis, miškininkas 74 m. mi
rė 30. 3. 8. Anglijoje. Liko žmo
na Kotrina Kubieka ir kiti gimi
nės.

e Antanas Baltrumaitis, šiau
liškis virš 60 -m., vienišas DP., 
past nutraukė savo gyvybės siū
lą 15. 4. ji, A. Avellanedoje.

e Juozas Kažkas jurbarkš- 
kis, 78 metu mirė 29. 10 80 Aus-

* Į

trail joje- Liko trys sūnūs su šei
momis.

e Vincas Milinkevičius, 60 m, 
mirė Australijoje. Liko žmona 
4 sūnūs r duktė su šėmomis.

e Brcnė Cicėnaitė Laurinavi- 
čenė. vilnietė. .80 m. mirė 29. 10. 
30 JAV Velionė buvo veikli vi
suomenininke.

Čaneanas buvo Čimu imperi- K 
jos sostinė. Čimu tęsėsi šimtus I 
km išilgai nevaisingos pakran- 1 

dabartinės Peru šiaurėje, | 
nuo Tumbeso miesto Ekvadoro I 
pasienyje iki Supės miesto pie- ; i 
tuose. Didžiausio suklestėjimo I 
metu. — XII — XIII a. — Čan- J 
čanas buvo didžiausias ne til^ L 
Pietų Amerikos, bet ir viso že-j i

i myno miestas: 77 k v. km plote. | < 
J gyveno 300 tūkst- žmonių. Šios | j 
i "ostinės didybę atspindėjo ir jo | f 

pavadinimas — čančanas reiškia
į ‘ Saulė”. Į

Č/mu imperiją nukariavo in
kai. tada jos kultūra ėmė smuk- 
i. Dinro to* turtai, griuvo šven- 

Lovės. rūmai, nyko sudėtinga 
•rigaeine sistema drėkinami so
dai ir daržai. Iki šiol iš viso mies 
o tėra išlikę 11 įrenginių.
Daugelį amžių niekas nežino

jo apie šiuos griuvėsius: gyvena 
mąsias patalpas, maisto sandė
lius. vandens rezervuarus, pože
minius takus ir labirintus, ku
riais buvo galima patekti pirami
des, gerokai buvo užpylusios že
mės.

Per stebuklą išliko čančano 
griuvėsiai. Išsilaikyti jiems pa
dėjo sausas dykumos klimatas ir . 
tai, kad niekas apie juos neži
nojo. Šio senovinio miesto atra
dimas pakeičia aknstesnę nuo-1 
monę apie prieškolumbinę kul
tūrą Peru teritorijoje. Įdomu 
kad Amerikoje nebuvo kito taip 
suplanuoto miesto, kaip Čimu 
sostinė.

Čimu liaudis neturėjo rašto, to 
dėl apie jos kultūrą ir buitį 
mokslininkai sužino iš piešinių 
ir relrefinių vaizdų gyvenamų
jų ir ritualinių pastatų sienose. 
Tačiau geriausias informacijos 
apie Čimu tautą ir jos kultūrą 
salitinis yra keraminiai indai: 
iš vazų piešinių galima spręsti 
apie papročius, architektūrą, ti
kėjimą, ligas ir jų gydymo bū
dus,

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS

© Seniausia Klaipėdos krašto 
smuklė turėjo dar iš senovės lie
tuvių užsilikusį pavadinimą “Pa
trimpas”. Ji 1931 m. minėjo savo 
gyvavimo 400 m. sukaktį.

q Inž. Va 1ova.s Vinclovas,' 
ik^erriškis., ■' 9 m. staiga mirė ’

JAV. Liko žmona Irena Kili- 1 
kevičiutė, brolis Mykolas. Juo- , 
?as Stempužis parašė platų nek- 
ologą Dirvos sausio 15 d. lai

doje-

Kleopatra Balčiūnaitė Ma- 
kuškienė, šiaulietė, 74 m. mirė 
3razil;joje. Liko duktė Johaną ir , 
’ūnūc Petras ir Nelsonas su šei
momis.

©Bernardas Cicėnas, vilnietis, 
72 m. 14. 12. <J0 mirė Vilniuje.

g Bronius Jurevičius, gimęs 
Rygoje prieš 72 metus, 15. 9. 80 
Australijoje. Liko žmona Stasė.

i © Elena Jurgelienė, 79 m. mi
1 rė 3. 81 N. Yorke. Liko vyras 

dr. Kostas, sūnus Algis ir duktė 
Zlena su šeimomis.

© Ona Tukauskaitė Ajaukie- 
nė, panevėžietė, 87 m. mirė 30.

se_O S. Daukantas rašo, kad 
nove j e Lietuva buvusi padalinta 
kraštais, urėdijomis ir pavietais 
(apskritimis). Žemaitijoje buvo 
25 pavietai.

G Kauno miesto policija už 
girtavimą, triukšmo kėlimą, slap 
tą svaigalų gamybą ir prekybą 
;r kitus nusikaltimus, kurie bu
vo surišti su alkoholio vartoji
mu, 1927 — 1930 metų bėgyje 
surašė 14.037 protokolus.

G1931 m. Stockholme, Nordis. 
ka Museet, buvo suruošta lietu
vių liaudies meno paroda. Ji vy
ko prasidėjusio Švedijos kultūri
nio bendradarbiavimo ir Pabal
tųjų ženkle. Paroda daug rūpi
nosi Liet. ats. Švedijoje J. Sa
vickis, Čiurlionio galerijos direk 
“■orius P. Galaunė ir kt. Ta pro
ga buvo išleistas gražus ilius
truotas katalogas.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
nusikaltėlių baudimą.
(Iš Mokslo ir Gyvenimo)

GAIDAS -DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

I
AM6ULANSO 

PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE,

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
TeteToiuj 523-0446

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

• Carinės Rusijos priespau
dos laikais vėliau Lietuvos Ži
nių dienraščio leidėja F. Bortke- 
vičienė už lietuvišką veiklą buvo 
4 kartus uždaryta į kalėjimą. 
O 1919 metais ją Vilniaus 
kalėj iman buvo’ uždarę bolševi
kai. Kaij) įkaitė, pėsčia ji buvo 
varoma į Daugpilį.

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių
SOPHIE BARČUS

s

*254 So. HALSTED STREET TeL X Arti 7-1111v

z

M &

4348 So. CALIFORNIA AVE, TeL: LAfayetie 3-3571

Žmona HELEN

5 — Naujienos, Chicago, Hl., — Sat-Monday, August 15-17. 1931

X 
>1

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

mirus,

PtRktlC JAV TAUPYM. BONU

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Felef.: HEmlock 4-2413

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69tb STREET REpuMic 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hill*, HL 974-4411

BUTKUS - VASAITIS
V

Ji Ava, Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

PHILLIPS - LABANAUSKAS
W07 So. LITUANICA AVĖ. TeL:’ YArta 7-8461

GEORGE F. RUDMINAS
2319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArtt 71138 -1131

Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programo, vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street .

Chicago* Illinois 60629 
Telef. 778-5374

$
1

f
S,

J

PATS SKAITYK IR DAR KI- 
TUS PARAGINK SKAITYTI į| 
DIENRASTJ "NAUJIENOJ ?

STASEI BARVYDIENEI

josios vyrui ANTANUI BARVYDŽH.I reiškia gilią užuo

jautų ir kartu liūdi

ALCrIS ir LIDIJA LIEPINAItlAI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60G50 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJLMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai Ir laldojSnrn drrtktOThti:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN I

Aikštės automobiliams pastatyti

MANO MYLIMAS V^RAS

A. A. ALEKSAS PATACKAS 
staigiai ir setikėtai mirė 1981 m. liepos mėn. 12 d. ir palai
dotas liepos 15 švento Kazimiero Liet, kapinėse, Čikagoje.

Širdingai ačiū visiems, kurie dalyvavo laidotuvėse ir 
vienokia ar kitokiu būdu pagerbė Jo atminimą.

Ačiū už vaihiktlš, gėles ir aukas šv. Mišioms. Ačiū kan. 
V. Zakarauskui už pamaldas, gražų pamokslą bažnyčioje ir 
palydėjimą į kapines.

Ačiū sol. A. Braziui už giesmes bažnyčioje. Ačiū šaulių 
itstdvui už pravedimą atsisveikinimo l>ažnyėiojc. Ačiū Na
mų savininkų draugijos pirtnihinkui p. J. Bacevičiui, |>ensi- 
ninkų atstovui p. J. Skeiviui ir Naujieirų redaktoriui p. Gu
deliui už jausmingas atsisveikinimo kalbas koplyčioje. Ačiū 
šaulių vadovybei už garbės sargybas koplyčioje, bažnyčioje 
ir už palydėjimą j kapines.

Ačiū šauliams karstanežitins. Ačiū laidoluvių direkto
riui Donald /V Petkui ir jo-štabui už maloiių patarnavimą 
ir Visokeriopą pagalbą taip iunkiosc man valandose.

Ačiū visiems.



Padėka J. Diliui už “Rytų Lietuvą
Malonus lietuvi, įsipainioją kai kurie mūsų
Tiesiog esu nepaprastai suža- nikeliai gieda lenkų dvaslškijoą 

vėtąs Jūsų taip man brangia do- • himnų lietuvių nutautinimuij. 
vana. Jų dabar skaitau ir teks Vienas į tokį lenkišką tinklų įsij 
dar ne vieną kartų skaityti, nes j vėles kunigėlis yra labai jau anU 
tai yra vienas iš tų nepamaino
mų musų tautas gyvybės šalti
nių, iš kurių semiama tautinė 
gyvybė, O kad mes visi gertume 
iš to’kių šaltinių (vietoje stikle
lių), tikrai nebūtų tokio baisaus 
Saharos dykumos troškulio — 
uraganiško nutautėjimo ne tiek 
paprastuose žmoneliuose, kiek 
vadinamuose 
tuos?, rašyti 
tamsuoliuose.

bicingas dvasiškis —t lenkiškos 
vergijos klapčiukas ir Lenkomaj i 
no Lomžos vyskupo pūrūnėli^! 
(glostomas atžagaria ranka) [ 
savo murkavimu darantis tie 14 
žalos teisingiems Seinų lietuviu 
neikal1’iniams.

Juk tikrųjų, neleidimas lie
tuviškų pamaldų (50 min.) iš td 

mūsų inteligeh-1 paties tikėjimo lenkų katalikų 
pramokusiuose dvasiškijos (daug laiko tuščioje 

katedroje), kaip sau norite, yra<
pramokusiuose

dėl tu veiksniu 
žioplumo ir parašiau. Niekas 
ligi šiol dar neužpuolė. Priešin
gai, iš Jūsų susilaukiau netikė
tos padėkos. Aš ne kartą pagal
voju — iš kokios bedugnės mū
sų mažoje tautoje semiasi tiek 
kvailių ir nesusipratėlių? Kar
tais žiūri į tautietį — iš išvaiz
dos atrodo visai padoriai, o po 
kurio laiko nustembi, iš kur pss 
jį tokie kiekiai žioplumo. Nagi, 
kad ir tie JAV LIJ-nės kiaura 
galviai paskelbė: melskitės už 
Lenkiją. O kur jų maldos už Lie
tuvą, už partizanus, už žuvusius 
už laisvę, už persekiojamus Gu-

Neiškenčiau tiktai lenkiško šovinizmo sugal-j 
vota tokia lėkštai kokti nutauti-Į; 
ainio mizerija, kad bet kokie ar-ji 
gumentai ar nedavimui pateisin-H 
ti įrodinėjimai — tampa juokin-į! 
gaiš niekiniais, neįtikinantieji^ 
net vaikų.

Jūsų, — B. Zumeris •

i

PLUMBING
ANY RODDING AND 

DRAINING — $30.

If not open — no charge.

CALL 656-8387

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

flood controls, pumps and valves. ;
We install complete bathrooms i 

and basements.
523-1962 ' i

Namai, tarr.i — Pardavlimi 
REAL-EST ATI FOR SAL*

Kamai, — Pardivlmui 
RBAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJ1MAIS. '

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

■MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, 31. Tel. 847-77472212 W. Cermak Road

BUTŲ NUOMAVIMAS 
k NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS » VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ‘ Vr?

B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 " "

rugsėjo 5 ir C. dimemis Čikagos r — Pirmadienį. 5 vai. popiet, 
Continental Plaza viešbutyje.1 ponia Rudienė per Chicagos ra

diją kalbės apie Amerikos mo
terų indėli j krašto ūkį.

— Rusai mdko marinus, kaip 
pagauti lenkus,. kurie netrukus' 
bandys pabėgti į Švediją ar 
Norvegiją.

— Lenkai priešintųsi rusams 
net ir tuo atveju, jeigu Brežne
vas Kryme sulaikytų Kanią ir 
Jaruzelskį.

— Kinija didelę dalį rusiš
kų šautuvų perleido Afganistano 
kovotojams.

. -J Sąjungos pirmininkas yra dr. 
Domas Giedraitis.

— A.a. Stasys 
mirė rugpjūčio 9 
valstijoje sulaukę*

RUMMAGE SALE — Furniture, 
Stereos, TV, Clothing, Books, 
Toys, etc. Skokie Central Cong., 
4040 Main St., Skokie. Sat Aug. 
15, 9 P.M. — 11:30 P.M. Sunday, 
Aug. 16, 9 A.M. — 4 P.M.

Grigaravičius 
d. Wisconsin 
74 melų am

žiaus. Liūdėti like žmona Julija,
sūnus Algis, duktė Milda ir jų 
šeimos, taip pat kiti giminės ir 
daug draugų. Rugpiūčio 13 die
na palaidotas Montello kapinėse.- 
Velionis ilgai gyveno Marquette

_ Parke, priklausė patriotinėms»

JT Professional Painting 
Quality Work at Reasonable Prices 

Homes, Hospitals, Restaurants, 
Office Buildings.

Look in the Yellow, Pages 
588-6266

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

72-ros ir Washtenaw 5 kamb. (2 mie
gami), mūrinis. 2 mašinų garažas. 
551,500. ■

32-ros ir Artesian 4 butų mūrinis. 
S10,000 pajamų. Kaina $75,000.

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

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tei. 927-3559

Taialas, j organizaC1Joms-
ik Nah.J — Kūrėjų savanorių, ramovė- 

jienų skaitytoja, bet ir rėmėja.! nu, šaulių ir birutininkių čika- 
jgoje rengiama žurnalui “Karys” 

paremti kavutė įvyks š.m. rug- 
piūcio mėn. 30 d., sekmadienį, 
3 vai. popiet, šaulių Namuose. 
Kviečiami visi gausiai dalyvauti.

(Pr.) Į

— Gen. Teodoro Daukanto jū- i 
rų šaulių kuopos metinės šaudy
mo varžybos įvyks š.m. rugpiū- 
ėio mėn. 23 d,, Cicero Medžio
tojų ir Meškeriotojų Dr-jos šau
dykloje, netoli Antioch, Illinois.

— Ponia Frances 1
Shirley, tapo ne tik Nau-

d:joje lietuvius, už lenkinamus Į Ji jas užsisakė pusei metų ir pd-
Seinų lietuvius ir 1.1. Turbūt, 
laiško tie kiauragalviai neparašė, 
kad pareikalautų Seinų lietu
viams katedroje lietuviškų pa
maldų, kad gudai nustotų tero
rizuoti lietuvius, kad Vilnijoje 
nustotų steigė lenkiškas mokyk
las (300 jau yra). Tokie svarbūs 
tautiniai reikalai tiems mažiems 
proteliams nepasiekiami ir ne
suprantami. Lenkiškos vergijos, 
baudžiavos tijūnų įmuštų bota
gų smūgiai dar tebesruvena 
anūkų ar proanūkų kraujuje ir 
jie nieko kito neišmano, kaip tik 
susirasti kokį lenkiūkštį, kad 
galėtų apie jį šokinėti. Dvasios 
ubagėliai, tautiniai skurdžiai!
: Antai, kiek galėdami stengia
mės padėti Seinų lietuviams 
gauti katedroje liet, pamaldas. 
Mūsų veiksniai dėl to nei bū, .nei 
Be — piršto nepajudino, net ir 
tie JAV LB “maldininkai”. Prie
šingai. Atsiranda lietuvių kuni
gų, įtaigojančių lenkus tų pa^ 
maldų neduoti, nes, girdi, jas 
provokuojanti lenkų civilinė val
džia, norėdama sukiršinti tikin
čiuosius. Tai šovinisto Lomžos 
vyskupo (su Višinskio pakimi- 
nimu) numegztas tinklas. į kurį

rėmė jų leidimą dviejų dolerių 
auka. Dėkui. Be abejo, ji pri
klauso lai lietuvių moterų dau
gumai, kurių dėka lietuvybė ir 
lietuviškumas, kalba ir papro
čiai blogiausiose sąlygose išliko 
iki mūsų dienų.

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

CERMAK AUTO AND 
TRUCK REPAIR

10% Discount with this Ad 
rcreiga & Domestic Transmission 
— Our Specialty. Open 6 Days a 
vVk. Body_ Repair. Painting. Towing.

523-9568

A.N.L. CONCRETE
We Do All Type Concrete Work- 

Patios, Walks, Driveways, 
Garages, Steps.

Licensed & bonded — Reasonable
* ‘prices — Free estimates. 
286-4934 or 637-7340

i— —e—
DĖMESIO

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

EY OWNER — 66th & SPRING- 
FIELD — 3 beedrom, full fin
ished basement, 2'j car brick 
garage.

Ask for Nizer, 
239-7755

APARTMENT BUILDING FOR SALE 
6 Apt. yellow brick, 2 two-bedrooms, 
4 one-bedroom. 4 car garage. S 16,332 
gross income. Near 64th & Kedzie.

McKEY & POAGUE 
361-4226

— Ponia Elena Schartner iš
Brighton Parko sveikina save 
mielą sesutę Mėtą Juozaitienę, 
gyv. savo sūnaus šeimje, River. 
Forest, hi. Dovanai parinko me-į Varžybų pradžia 10 vai. ryto,
.'inę Naujienų prenumeratą, pa | KuOpos nariai, norintieji šaudy- 
remdama jų leidimą $10 auka, t mo varžybose dalyvauti, iki š.m. 
Dėkodami už ją ir už tokį dbv.a-1rugį>iūčio 20 d. registruojasi pas 
uos parinkimą, kartu su ja svei-B šaudvmo sporto vadovą Antaną 
kiname ilgametę mūsų kaimynę | Martinkų, tel. 476-7238. Po var- 
Mėta Juozaitiene. 5

ii
— Dėkui poniai Jūratei B. j 

Silverman, Spring Green, Wis., j 
už ankstyvą prenumeratos pra-j 
tęsimą ii' už tą progą atsiust; 
$8 auka.

— Vincas Jonkaitis iš Mar 
luette Parko, pratęsdamas pre
numeratą, savo gerus linkėjimus 
atlydėjo $5 auka. Dėkui.

— E. Kalvynas, Worcester, 
Mass., pratęsiant prenumeratą 
parėmė Naujienų leidimą penkių 
dolerių auka. Dėkui.

— Pasaulio Lietuvių Gydytoju 
Sąjungos suvažiavimas Įvyks

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

(Town cf Lake)

Skambinti YA 7-9107
rr—

TEXACO
• TRANSMISSIONS
Installation & Service

WE DO A COMPLETE CAR SERVICE
Ask about dur free Towing

Bring This Ad and Get $5.00 Discount on Any Major Work

436-5728 5301 S. Kedzie Chicago

e AIR CONDITIONING
— Foreign & Domestic Cars

J. AUTO CONSTRUCTION 
Expert Body & Fender Repair 

New Location: 4149 W. North Ave. 
Free Estimates. 

384-5371

WIERCHY JAKE’S 
RESTAURANT & LOUNGE 

Good Polish & American Food
Entertainment Sat. & Sun.

Banquet Hall Available
Open 11:30 A.M. Til 2 P.M., 

. Sun. Til 3 P.M. Closed Mon.
342-2360

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax - 

2951 West 63rd Street

4645 So. ASHLAND AVI. 
r, TeL 523-8775

Tel. 436-7878

5 sybu — užkandžiai, ir pasižmo- 
|nėjimas gamtoje. (Pr.)

— Venecuelos Lietuvių Drau- 
į ?ija rengia gegužinę rugpiūčio 
[ 23 d., sekmadieni, Vyčių salėje 
[ir sodelyje. Pradžia 12 vai. Šo- 
i. kiams gros Edv. Knol orkestras. 
Veiks laimės šulinys. Bus lietu- 

;viski pietūs. Kviečia visus daly
vauti. '• Valdyba (Pr.)

— R. Liet. Bendruomenės East 
Chicago, Indiana, apylinkės ge
gužinė įvyks ir blogam oTui esant 
š.m. rugpiūčio 16 d., sekmadienį- 
.12 vai. dienos K. ir J. čiurinskų-.. 
sodyboje, St. John, Indiana,?' 
,11233 W. 80th Ct. Veiks virtu-i' 
vė, baras ir daug įvairių laimė> 
jimų. Gros geras orkestras.? 
Valdyba narius ir prijaučiančius? 
iš apylinkės, ir Chicagos, Mar-ę 
quette Parko', Brighton Parko,į 
Cicero, Melrose Parko ir Rocl0 
fordo svečius nuoširdžiai prašom; 
gegužinėje gausiai dalyvauti ir' 
linksmai praleisti sekmadienį.
j Apylinkės Valdyba j

THE SECOND TIME AROUND 
THRIFT STORE, 3047 N. Sheffield. 

Clothing - Furniture - Misc. 
Open 6 days — 11:45 a.m. to 8 p.m.

Closed Wednesday.
Donations Accepted.

929-4975

B & W AUTO CENTER
Our Auto Doctors are on duty
7 Days a Week, 8 a.m. to 10 p.m. 

Specialize in Electric Shortage Re
pairs, Complete Auto Cleaning — 
Hand Car Wash. Reasonable Prices.

Ms. Dorothv Covington, Mgr.
5219 W. Lake Street, 921-6285-6286

CASTAWAY TRAVEL SERVICE
Planning a Cruise, Vacation or
Business Trip? Ove Call Does All.

Services Free
1106 W. 35th St

In the District National Bank.

Please Call 523-7373

ADDISON CARPETS
& TILES, INC.

We Do Carpet, Tiles, Linoleum.
Sales, Repairs, Installation 

and Cleaning.
Lowest Price — 2 Rooms 

Cleaned, 3rd FREE!
545-7827 — 733-2906

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 
' “Liucija” jau atspausdinta. 
Autorius pavaizduoja lietuvių [ 
gyvenimą nuo XX šimtmečio i 
^pradžios iki II Pasaulinio karo. 
•22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago. IL 60629.

INO’S HAMBURGERS, TACOS 
& BURRITOS

Hrs. Mon.-Tues.-Wed.-Thurs. & 
Sun. — 10 a.m to 2 a.m.

> Fri..& Sat. 10 a.m. to 4 a.m. 
Tasty Tacos & Burritos. Call ahead 
j for . carry-outs. Two Locations: 
’ 1856 W. 35th St. — 254-9676

• 3601 W. 26th St. — 542-4080

S » 
?!

MTW ROOFING
Low Rates, Free Estimates 

Fully Insured 
Guaranteed' Wrork.

532-2999

All Types of Cement Work 
Free Estimates 

385-1492

SUPER HOME MAINTENANCE 
PAINTING, GUTTERS. WINDOWS 

WASHING, CARPENTRY. 
Free Estimate. Insured. 

Reasonable Price.
Call:, 334-6990 .

?.A’M-B0W SEWER SERVICE
Complete Catch Darin Services 

Installed. RebciP. Repe/red, Reline. 
Cleaned. Old Se'.ver Pipe Rcpla'ed. 
?FiOud Control Installed Rodding ? 
♦Service. Hand Rod dr Power Rod. v 
.Free Estimate on Any Job. Call Ray I 

į25th & Centra) Paik — 5C1-454CF

JOSEPH REMODELING 
& CONSTRUCTION CO.

Painting, Carpentry, Cement, 
Sewer Rodding, Window washing. 

Interior Decorating. 
JOSEPH MARTINEZ 

Gen. Contractor 
348-4895

REIKALINGOS Slot Machines 
bet kokioj būklėj, arba josios dalys. 

Taip pat reikalingos 
WURLITZER JUKE BOXES. 

Gerai sumokėsime.
Skambinti angliškai (312) 985-2742

• 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
li a toriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

3 4 butų mūrinis, apie $9,000 
įuomos. Atskiri gazo šildymai. 
1 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

• 'Statybai gražus sklypas 
Vlarquette Parke.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

We’ll help you make the right move.

A COSMOPOLITAN 
DRIVER TRAINING 

SCHOOL

Athenian Body Shop Inc. 
WE SPECIALIZE IN AUTOBODY 
REPAIR & PAINTING: Foreign - 
Amer. Factory & Color Matching. 

Towing. Rust Proofing.
728-7860

2206 W. Lawrence, Chicago

BUTLER DRYWALL
& PAINTING CO. :

Residential-CommeTcial-Industrial
Hanging & Taping — Licenscd- 

Lisured — Free Estimates
Call: 776-7900

JEI GALVOJATE
PIRKTI Aft PARDUOTI, 

•aomoti ar apdrausti save nuo 
avybę Chicagojs ar bet km 
Amerikoje, prašome skambint 
ir užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. ’

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

/irs 500-tai namų pasirinkimai

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600

PROFESSIONAL 
FULL-TIME 

INSTRUCTORS

Rugs, Carpets, Upholstery Dura- 
cleaned! Done by Hand Right in 
Your Home! No Scrubbnig. No 
Soaking. (Use again same day.) 

City Wide & Suburbs
Call 388-9263

RANDY, DAVID, GENTRY, 
MARVIN, INC.

ffe Do Odd Jobs. Inside-Outside
Painting. Landscapping, Black Dirt. 

Reasonable Prices.

758-0371

1AVININKAS PARDUODA 5 kamba
rių mūrinį namą* ant 1’4 sklypo, nau
jas šildymo pečius, baigtas rūsys, 2 
našinų garažas. 71 ir Rockwell gatvių 
vietovė. Kaina virs $40,000.
Skambinti 585-2172 ar 925-5519

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės f Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
B727 S. West«m Aven Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-5787
• Nemokamai patarnavime dtakcit lėktuvą, traukiniu. laivu krlk> 

nlą (crulsea), viešbučių Ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
n>e kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus loštus 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infar 
madjaA visais kelionių reikalai*.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik įeina rezervuoti Yleta* 
B anksto — prieš 45-60 dieną.

Nervous People - Senior Citizens 
— Our Specialty.

CALL TODAY!
START TOD AY I

Chicago & Suburban

Phone: 685-3344

COMPLETE CARPENTRY 
& ROOFING 

COMPLETE REMODELING 
INTERIOR & EXTERIOR. 

Reasonable Rates. Free Ests. 
Call BILL: 883-1903

ORIENTAL RUGS 
WE PAY TOP PRICE FOR USED 

ORIENTAL RUGS, ANY SIZE 
OR CONDITION.

Call anytime: 262-0797

English Style, 2 Story Residence with 
4 Bdrms., Full Bsmt, Att Garage. 
Stan Glass windows & Wood Trim. 
Lot 39x171 ft $89,000. Immediate! 

Occup. Call Mrs. Conboy (in English) 1 
237-1680 or 383-8300 (Residence) >

Dengiame [ir taisome visų rū-y 
šių stogus? Už darbą garan-^ 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
'■ 6557 S. Talman 'Avenue 

Chicago, IL 60629 
:9655 ar Z37:434

■ <
’7’S

Laikrodžiai Ir brangsnyt^a 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 Wist 69th Sfrea?
Tai. REpubilc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

?. NEDAS, 4059 Archer Av*nu>,

Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5930

Netery Public
INCOME TAX SERVICE

159 S. Maplewood. Tai. 254-745* 
'aifi pat daromi vertimai, giminiu 
ŠKviatimaj, pildomi pitltfybo* pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
r. Z4poh«, Agen? 
320«'a W. 9Sth Si 
■Ev»rj. P* r k, III.
60642, - 424-M54

State Farm and Ca$o^ty;jCc*npanf

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th SL
Darbo vai.: nuo 9 r>to iki 7 Tik. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tot 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

AdvoK&taa

GINTARAS P. CEP1NA3
Darbo valandos: nuo ® vaL ryt. 

iki 6 vai. vak. Šeštadieni nuo 
R vai. ryto iki 12 vai d.

Ir pagal susitarimą.
RA 776-5162 arba 776-5161

2649 West 63rd Street
Chlca«o, m. 60629

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700
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