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LENKU REIKALAVIMAI SUKRĖTĖ KREMLIŲ
pų SOVIETU SĄJUNGA NORI TARTIS

ĮDOMŪS IR REIKŠMINGI BRITŲ DELEGA
CIJOS PAREIŠKIMAI

C MASKVA (UPI). — Britų de
legacija, vadovaujanti valdau-' 
ęibs partijos opozicijai, yra 
yiaškvCje. Ji buvo pakviesta į 
Kremlių ir ilgai kalbėjo su So
vietų Sąjungos prezidentu Lso- 
nidu I. Brežnevu. Pb pasikalbė
jimo’ opozicijos vadas Michael 
Foot pareiškė savo nuc’monę 
apie, pasikalbėjime kilusius įdo
mius ir svarbius dalykus. Pagal 
jj, Brežnevas pareiškė, kad So- 

. vietų Sąjunga galėtų atšaukti iš 
Europos kai kuriuos vidutinių 
nuotolių'’ sviedinius.‘ Diplomatų 

. kalboje tai reiškią,, kad dėl šių 
dalykų bei dėl ginklų kontrolės 
rėikta’ pradėti derybas su Ame
rika. Panašiai Brežnevas pareis 
,kė 1979 metais dėl daugiagalvių 
raketų SS-20 statybos Europoje,
į NATO^ valstybėms apsirūpi- nė kaina> vėliau _ jos 
uant Pershing II raketomis pasi-: ; ” , I . . *

, priešinimo -taksiui -Tada susilasą, R^l^sh^nama; jr
...4^... g natūra

lios - dujdSj.; Pastarosioms prem
jeras Trudeau atšaukė uždėtą 
federacinį mokestįeksportui 
j JAV. Remiantis naująją sutar
timi,' benzino galonas 1^86- me
tais turėtų'^ųiuotį
^3.66ūį(dąb4Lri^įnjibj a^tiA'rįj^ė ■

ta-net vienų,’ nei kitų nestatyti.

Brežnevo pareiškimą pakarto
jo TASS agentūra, ir pridėjo, 
kad Amerika privalo išryškinti 
savo poziciją ir užimti atsakingą 
yįetą. Visa tai Michael Foot lai
ko ženklais ir noru pradėti de
rybas sū Amerika dėl atominių 
ginkųj'►gamybos belų kontrolės. 
Visatai teigiamai atsilieptų į Eu
ropos saugumą ir taiką visame 
pasaulyje..;1;.- 7. - i...: j
i Fodt įlaikbr kad apsiginklavi- 

rįias; atominiais ginklais yra la
bai pavojingoje eigoje. Iki 1983 
metų* pabaigos Amerika yra Už
planavusi įrengti NATO valsty
bėms, atominius sviedinius. Tai 
yra svarbiausia derybų prie
žastis. • . . 7

- - ----—
RUOŠIA DIDELĘ PROTESTO 

DEMONSTRACIJĄ

WASHINGTON, D.C. — šeš
tadienį AFL-CIO ruošia didelę 
demonstraciją, kuria bandys pa
reikšti savo nepasitenkinimą 
prez. Reagano ekonomine poli
tika. Prezidentas, sako, kalba 
apie planus sustiprinti krašto 
ūkio reikalus, bet tuo tarpu jis- 
sunkina darbininkų gyvenimą.

Apskaičiudjama, kad Wash- 
ingtorie susirinks apie 100,000 
žmonių, kurie išklausys darbi
ninkų vadų, nuomonę apie šio 
krašto finansų ir ūkio reikalus. 
Reagano politiką padidino be
darbių" skaičių, sustabdė statybą 
ir pabrangino maistą.

KALENDORELIS

Rugsėjo 19: Januarius, Prau- 
rimė, Bahs.

Rugsėjo 20: Eustachijus, Taut- 
girdė, Vainora, Audis.

Rugsėjo 21: Matas, Lygita, 
Mantvilas.

Saulė teka 6:34, leidžiasi 6:53.
Oras giedras, šiltesnis.

PABRANGS BENZINAS
• KANADOJE

. Premjeras P. E. Trudeau ir 
Alberto’s premjeras P. Lougheed 

.pasirašė naftos sutartį, kuri jos j 

..kainas. kontroliuos 5 metus, šį-j 
met statinė, albertiškos. naftos Į 
spalio 1 dieną bus pabranginta { 

’ $250. 1982. metais jos. kaina pa- i 
kils. $4.50,.. sekančiais metais — • 
po.$8, kol-pagaliau 1986 metų: 
viduryje'.bus pasiekta $57.75 Į 
kaina. Ta kaina betgi turės būti Į 
75%-J- mažesnė ųž naftos kainą j 
pasaulinėje rinkoje. Išimtis bus i 
padaryta .tik iš .smėlio dervos 
gaminamai .naftai ir po 1982 m. 
sausio 1 d." surastiems, naujiems 
naftos šaltiniams. Už šią naftą-, 
pradžioje bus mokama pasauli-.

tių: du?*: -1. ęaętjskaĘ sis
apsk atįikvlT ’̂ą^ųegąil' - būti *’ga- 
rartt uotai sl’usag^3 šbt ųtąkc’s 
turės ’.pąsąąrfinėS’Ą^^&s kainos, 
kurių negalimą-rLųhti®^tf^ėiike- 
rių mietų laikotarpiui. V '

Pągal-tą.;9ųtartį-_ųž parduoda
mą .skatinę gąųnąpai dolęriaįpa
sidalinami; -tokia tvarka: Alber
tai .tenka 34Kanados iždui — 
29 %tiekėjams. —^3Z%. 7 ’

—Lenkų vyriausybė nesiren
gianti imtis jokių priemonių 
prieš Solidarumo uniją, bet ji 
daugiau neleidžia transliuoti ru
sams taikomų radijo pranešimų, sutikimą pasiūlymui neleisti par-

į ..  ------———— - duoti Saudi Arabijai pageidau-
— Penktadienį aukso uncija jamų lėktuvų, 

kainavo $441.

Kanados premjeras P. Tru
deau Grand Rapids mieste, 
Mich., štfsitiko su preziden
tu Ręagsrnu. Jiedu tarėri 
energijos tvarkymo reikalu, 
bet nesusitarė. Nutarė ieš
koti abiems priimtino plano, 

o tuo tarpu viską palikti 
kaip dabar yra.

Amerikos lietuvis lakūnas Feliksas Vaitkus 1935 rn. rugsėjo 
’ 21 dieną išskrido iš New Yorko per Atlantą. ’ j

SAUDI ARABIJAI LĖKTUVAI BŪTINAI 
REIKALINGI, - TVIRTINA SEKL HAIG

ySENATORIUS PACKWOOD'TVIRTINA, KAD JIS GAtT 
/ SURINKTI PAKANKAMAI PRIEŠINGŲ BAI^Ų

‘ WASHINGTON, D.C. — Sek
retorius Haig, grįžęs iš Europos 
ir- neturėjęs laiko atsikvėpti, ket
virtadienį pareiškė Senato už
sienio komitetui, kad JAV pri
valo parduoti Saudi Arabijai 
reikalingus. radarinius žvalgy
bos lėktuvus. Tai esą reikalinga 
JAV saugumui'; Bet senatorius 
Robert Packwood pareiškė, kad 
jis turi pakankamai balsų šiems 
planam^ sumušti.

j

Senatorius Packwood pareiš
kė, kad jis turįs 51 senatoriaus

Reaganas bando įtikinti 
senatorius

Respublikonai turi senatorių 
daugumą, bet ne visi senatoriai 
šiito reikalu pritaria prezidento’ 
Riagano ir sekretoriaus: Haig 
planams. Prezidentas išdėstė Iz
raelio premjerui Begin, kodėl 
radariniai ir kiti lėktuvai priva
lo būt parduoti Saudi Arabijai. 
Labai svarbu, kad Saudi Arabi
jos nafta Persijos įlanka galėtų 
laisvai plaukti į Vakarus. Saudi 
Arabija galės taip daryti, jeigu 
laiku pastebės artėjančius So
vietų lėktuvus, pasiryžusius pa
kenkti naftos išvežimui. Reaga
nas nc’ri nustatyti, kas turi di
desnės įtakos į respublikonus: 
ar jis, kratšo prezidentas, ar Iz
raelio premjeras Begin, kuris 
viešai pripažino, kad jis nesikiš 
į Amerikos vidaus reikalus, bet 
patylomis bandys paveikti JAV 
senatorius.

— Angola pradėjo traukti sa
vo* partizanus iš pietų Nami
biją. ~ - ~ ~

REAGANAS PLANUOJA 
SUMAŽINTI PENSIJAS

WASHINGTON, D.C. — Pre- 
zdentas Reaganas pranešė iš 

. Michigan© atvykusioms įstatymų 
i leidėjams, kad vyriausybė ren
giasi sumažinti pensijas visiems 
valstybės tarnautojams. Prezi
dentas priėjo’ įsitikinimo, jog kai 
kuriems tarnautojams valstybė 
skiria labai dideles pensijas. Jis 
jau buvo planavęs šiais metais 
apkarpyti tas pensijas, bet vė
liau buvo privrestas atsisakyti 
tų planų. Ateinantiems metams 
jis geriau pasiruoš ir tas pensi
jas apkarpys.

Tuo reikalu prezidentas jau 
kalbėjosi su kabineto nariais. 
Prezidentas apskaičiuoja, kad 
ateinančiais metais jis sutaupys 
virš bilijono. Prezidentas buvo 
nuskridęs į Grand' Rapids 
da dokumentų muziejui 
daryli.

For-
ati-

LEIDO PATIKRINTI
LEE OSWALD KAPĄ

FORT WORTH, Texas. - 
Apeliacijos teismas leido ’ Mari
nai Oswald Power, buvusiai Lee 
Oswaldo žmonai, atkasti nušau
to josios vyro kapą, esantį ForI 
Werth BožiiĮ kalno kapinyne.

Britų žurnalistas, apklausinė- 
jęs šimtus, parašė knygą, kurio
je tvirtina, kad palaidotoje vie
toje Lee Oswald lavcfno nėra. Jis 
norėjo atkasti kapą ir patikrinti 
lavoną, bet užmuštojo brolis 
Robert Oswald neleido duobės 
liesti. Praėjus metams, pati Ma
rina Oswald-Power nutarė pa- 
tikrinti duobę ir lavcfną. Jai rei- 
icejo kreiptis“)teismą

' ĮDOMŪS DEBATAI

SYRACUSE, N.Y. (UPI). — 
Trečadiehį Syracuse universitete 
po apie tuzino metų buvo suves- 
i Liddy ir Ellsbergas. G. Gor- 

dv’a Liddy, valdžios tarnautojas, 
kalėjęs už ..dalyvavimą Water
gate byloje, taip pat už nelegalų 
jsiveržimą į Ellsbergo psichiatro 
patalpas. . Kaip atmename, Da
niel J..Ellsberg tarnavo Gynybos 
departamente asistentu ir Rand 
korporacijos analizuotoju. Jis iš
kėlė viešumon slaptus Pentago
no’ popierius. Juose kritikuoja
mas prez. Nixonas už planavimą 
okupuoti Kambodiją.

Liddy pakartojo -įsitikinimą, 
kad-slaptų dokumentų pasK-elbi 
mas yra nusikalstamas darbas, 
o įsiveržimas į psichiatro patal
pas buvosvarbus nustatymui, 
\r Ellsbergas šnipinėjo Sovietų 
Sąjungai. EILsbergas pareiškė, 
kad. jis paskelbė slaptus doku
mentus, nenorėdamas plėsti ka
ro. Jis pavadino tuometinį Ame- 
rikosj»r=zidentą melagium.

. AMERIKIEČIAI MĖGSTA

Amerikiečiai mėgsta išgerti 
daugiau lengvo, turinčio mažai
alkoholio ir kalorijų alaus. Pra-. nius krašto reikalus ir pagerinti
eitais metais alaus išgerta 177,9 
mil. statinaičiųl ; j 7

G. Teileman padidino pardą- 
.viiną net , 19%,-Fąlstaff 11.8'/►. 
Anhauser-BuscK 4^ 8,5%; Miller 
— 4.2%. Pabst ir šęhlitz alaus 
parduota mažiau negu užpernai.

PATARIA IŠTIRTI KAR
DINOLO IŠLAIDAS

CHICAGO, Ill.'— Grupė kata
likų, patyrusi apie federalinei 
prokuratūrai pasiųstus skundus 
ir. žinias, pasirodžiusias Chics- 
gc's laikraščiuose, pareiškė pa
geidavimą ištirti visas kardino
lo Cody bažnytinės išlaidas. 
Pats kardinolas' paneigė' pasiro
džiusias žinias, bet katalikų 
grupė norėtų, kad reikalas būtų 
tinkamai patikrintas ir viešai 
paskelbtas.

Katalikai žino, kad kardinolas 
buvo įpareigotas tvarkyti visą 
Čikagos katalikų bažnyčios tur
tą. Iki šio melo kardinolo išlai
das tikrino taikiai paties kardi
nolo skirti žmonės, bet būtų vi
siems ramiau, jei tas žinias pa
tikrintų prisiekusieji teisėjai.

CHICAGOJE .TIKRINS
HYATT VIEŠBUTĮ

CHICAGO, Ill.— Nich J. Fera, 
ko’misionierius namams tikrinti, 
pareiškė, kad šią savaitę reikės 
patikrinti Hyatt viešbučio staty
bos stiprumą. Kansas City buvęs 
tokios pačios struktūros viešbu
tis neišlaikė svorio, lūžo dviejų 
aukštų geležiniai laiptai, krito 
ir užmušė 112 žmonių.

Patikrinimas gali užimti 6 va
landas ir kainuoti apie $2,000.

ir gauti leidimą. Jį gavo.
Lee Harvey Oswald nušovė 

prezidentą Kennedy, bet už po
ros dienų kabareto savininkas 
Jack Ruby nušovė Oswaldą. 
Britų žurnalistas teigia, kad vie
toj Oswaldo, nušautas kitas 
žmogus.

PRAŠO..SUSTABDYTI LENKU ŽINIAS.
EINANČIAS Į SOVIETU SĄJUNGĄ'

SOVIETŲ LAKŪNAI NEPAJĖGĖ SUSTABDYTI 
PRASPRUKSTANŪ.IO LENKŲ IJŠKTUVO

VARŠUVA, Lenkija. — Sovie
tų valdžia labai nepatenkinta lan
kų radijo ir televizijos žiniomis, 
skiriamomis Sovietų Sąjungos 
klausytojams. Varšuvos vyriau
sybė leido Solidarumo unijai 
naudoti Dancige vykusios Soli
darumo unijos metipės konfe
rencijos kalbas, kurių didoka 
dalis pasiekė Sovietų Sąjungos 
klausytojus ir sukrėtė visą So
vietų Sąjungos vyriausybę.

Kremliui labai nepatiko Soli- 
larumo konferencijos atstovų 
kreipimasis į Sovietų Sąjungos 
darbininkų unijas, patariantis 
jiems sudaryti “profesinės dar
bininkų sąjungas” be komunis
tų; Metinėn kdnferencijon suva
žiavusieji -žinojo, kad Lenkijos 
ekonominė padėtis yra sunki, 
bet jie turi viltį ją pagerinti Jįe 
atėmė iš komunistų partijos na
rių visas- ekpnomines; privilegi
jas. Dabar Lenkijoj padėtis pa
sikeitusi; Lenkijos darbininkams 
yra vilties sutvarkyti ekono'nii-

j.darbininkų būklę. į -

(Sovietui valdžia pirmiausia 
pakėlė Valgas visiems rytų sri 
ties angliakasiams,' bet tuo pe
čiu metu pakėlė gazolino ir liuk 
susiniĄ prekių kainas dvigubai. 
Vistiltreeiialiii pakėlė ir <legtir.ę- 
kariiąs.) ZĘ ' •.-/ i

Kviėtiijiąs Sov. S-gos profesi
nių sąjungų sudaryti Rusijoj, 
unijas’ be’ kolnunistų yra kišima, 
sis į Rusijos vidaus reikalus ir; 
bandymas palaužti “socializmo” 
pagrindus, sako Sovietų valdžios 
reikalavimas. Pats Brežnevą^ 
pasųuiįtė: pranešimą lenkų ko- — . 
munistų partijos sekretoriui Šia pskridus Į Rytų Vokietiją, rusai 
nisldyųi Ka'niąi ir premjerui gen. 
Vaitiekui Ja.ruzelskiui. Sovietų 
valdžios pranešimus Kaniai ir 
Jaruzelskiui įteikė Sovietų am
basadorius Boris Aristov.

Lenkų vyriausybė paskelbt 
Sovietų Sąjungos paskutinį laiš
ką komunistų partijos sekreto
riui Kaniai ir įdėjo lenkų val
džios atsakymą. Lenkų valdžios, tarnautojos nebuvo patarnau- 
atsakymas išėjo žymiai švelnes- tojos.

autob,

MCA

GAT0W 
AIRFIELD

TEGEL 
AIRPORT

WEST 
BERLIN

TEMPLEHOF, 
AIRFIELD ‘

EAST 
BERLIN

Keleivinis lenkų lėktuvas pajėgė išsisukti nuo jį sekančių 
rusų karo lėktuvu ir Templehofe nuleido iš Varšuvos 

slapiai išvažiuojančius lenkus. Skrido 31 keleiviai 
Lėktuvo pagrobime dalyvavo 42 žmonių.

LIBANE ŽUVO 35 
PALESTINIEČIAI

BEIRUTAS, Libanas.— Penk
tadienį šiaurės ir . pietų Libane 
sprogo dvi galingo’s bombos, ūž- 
mušdainos 35 palestiniečius. Be 
lokio didėlio skaičiaus užmuš
tųjų, buvo sužeista 110 asmenų. 
Visi nugabenti į ligoninę ir jiems 
suteikta pirmoji pagalba. Pales- 
kiniečiai yra įsitikinę, jog tai bu
vęs kairiųjų musulmonų darbas.

Viena bomba spro’gusi Sidono 
uoste, kur palestiniečiai turi di- 
delį karo medžiagos sandėlį, o 
antroji sprogusi šiaurėje esan
čiame čekos mieste. Radijas 
pranešinėja, kad žuvusių skai
čius jau pasiekė 40. Smarkiau ; 
sužeistieji miršta ligoninėse.

nis, negu rusai laukė. Susidaro 
įspūdis; kad lenkai nekreiptų la
bai daug dėmesio’ į Kremliaus 
reikalavimus. Lenkų vyriausybė 
jau paleido atsargon 2,500 ka
rių,-kad jie galėtų tuojau-leistis 
j anglių kasyklas. Kitus; 7,509, 
vieton karo tarnybon,- pasiuntė 
į 'kasyklas. Lenkams reikalinga 
energija, todėl jie ir kreipia di
džiausią dėmesį į-anglis. Atrado, 
kad lenkai yrą-gana tiksliai ni- 
formuoti apie Rusijos- valdovų 
ir valdomųjų nuotaikas.- Jeigu 
lenkai priešintųsi, tai raudonajai 
Armijai būtų labai‘sunkti stuni- 
lis pirm; ?.;' ■ ' • . :

Tai parodo, ir kelėiviniš lenkų 
lėktuvas, iš" Lenkijos penktadie
nį skridęs f rusų valflonią Bėt- 
Ivna. Lėktuve buvo 36 keleiviai 
ir 12 patarnautojų. Lėktuvui 

pajuto, kad kažkas netvarkoj. 
Tuojau pakilo lėktuvai ir buvo 
duotas įsakymas nusileisti, bet 
lenku lėktuvas nenusileido. Prie 
Berlyno pakilo 2 rusų lėktuvai, 
dabodami, kad nusileis'ų Ri4ų 
Berlyno dalyje, bet lakūnas pa
traukė į Tėmpelhofą ir nusileidi 
amerikiečių aerodrome. Trys pa

r



GINKIME SAVO KALBOS
(Tęsinys)

Vienoje Vilniaus kirpykloje 
buvo toks įvykis. Kirpėjas nė 
žodžio nepratarė lietuviškai, o 
klientas — nė žodžio rusiškai. 
Ir taip jiedu kalbėjosi kaip kiau
lė su žąsimi keletą minučių. Ga 
lų gale kirpėjui tas nusibodo, ir 
jis prabilo lietuviškai. Pasirodo 
neblogai lietuviškai mokėjo...

Iš Lietuvoje gimusiu ir augu
sių rusų dažnas kalba lietuvis 
kai. Neretai jie sukuria mišrias 
lietuviškas šeimas, ir jų vaikai 
virsta lietuviais. Kitaip yra su 
kolonistais, atėjūnais po U pa
saulinio karo. Nemanykime, kad 
jie vien valkos, jiešką lengvo? 
duonos. Daugelis jų yra specia
liai atvykę čia mūsų rusinti, ge
rai supranta savo misiją, kuriai 
neblogai yra pasiruošę. Tokie 
užlipa atsakingas vielas ir pui 
kiai atlieka savo užduotį, rusin
dami visą savo aplinką. Taip 
yra ypač transporte, naujai stei 
giamose gamyklose, ypač Rylų 
Lietuvoje, poilsio namuose ir ki
tose įstaigose. Rusifikuojama 
ypač Rylų Lietuva ir lietuviškas 
Baltijos pajūris.

Lietuvą rusinti padeda ir Lie
tuvoje gyveną lenkai naciona
listai. Jie niekina lietuvių kalbą 
ir mielai naudojasi rusų kalba, 
rodydami savo' priešiškumą ir 
neapykantą Lietuvai, kurios duo 
ną valgo. Atvykę iš kitų respub
likų, daugiausia Baltarusijos, ji< 
lietuviškai neišmoko ir prisideda

Taip 
savo 

šaką

už rusinimą ir ki- 
ištikusias nelaimes 
rusus, o nepasižiū

pati ne- 
sprendi- 
būtų iš
likimas

Feliksas, Vaitkus, išskrisdamas kelionėn į Lietuvi), Chicagoje atsisveikina su kelionę organizavusio komiteto nariais ir svečiais.

Tautinių grupių respublikonų 
tarybos suvažiavimas

¥0 įteikti pažymėjimai už išskir
tinę veiklą:- Jdhui Talandžiui, 
Liucijai Mažeikienei, Lilijai Gru 
mulailįenei, Aušrai M. Zerr, Eu
genijui Zurini, Žigmui Strazdui 
ir Jonui Urbonui.

Popietinėje suvažiavimo sesi
joje buvo pravesti rinkimai. 
Į naują tautinių grupių respub-’ 
(ikonų tarybos valdybą buvo iš
rinktas pirmininku prof. Frank 
ĮStęlla, italas iš Detroito. Lietu
viams teko viena vieta — tai sek
retorės pavaduotojos pareigoms

Mįsijos Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje Marquette Parke

celės sp 8 mergaitėmis ir 19 ber
niukų įsijungė į procesiją. Ne* 
mažai misijų dienomis ėjo prie 
šv. Komunijos. Galėjo šiokiomis 
dienomis dalyvauti daugiau žmo
nių. Vakarais po keletą choris
tų gieddvavo per šv. Mišias 
įprastines giesmes. Baigiamoji 
misijų giesmė buvo '"Sveika 
Mergele’*.

I Klebonas chorui ir visiems 
Į dalyviams nuoširdžiai dėkojo už 
įsijungimą į šventės iškilmes.

P.S. Ateitininkų vėliavą lydė
jo, berods, 5 vaikai. Kur mū
sų tautos ateitis — ateitininkai?

K Paulius

VAGYSTĖ, KURI PANAŠI 
Į GREITOJO TRAUKINIO

ir

prie Lietuvos rusinimo, 
elgdamiesi, lenkai dėl 
trumparegiškumo kerta 
ant kurios sėdi. Nebus geriau
lenkams įr Lenkijai, jei Lietuva 
virs rusiška.

Mes neturime galios sustabdy 
ti rusiškos literatūros leidimą, 
sustabdyti rusų kolonistų ant
plūdį .į Lietuvą, priversti juos 
išmokti lietuviškai, negalime su
laikyti Maskvos duodamų insl- 
rukcijų-nuostalų, leidžiamų Lie
tuvos rusinimo tikslais, bet ga
lime dažnai apginti savo kalbos 
teises visur vartodami lietuvių 
kalbą, kur, be rusų kalbos, ga
lima apseiti, nevartodami rusų 
kalbos niekur, kur nėra būtino 
reikalo. Vadovaudamiesi TSRS 
konstitucijos paskelbtu lygybės 
(tautų, kalbų) dėsniu, mes sa
kome rusintojams: Maskvoje aš 
kalbėsiu rusiškai, bet Vilniuje 
kalbu lietuviškai.

Turime rusiškas grupes aukš 
tosiose mokyklose. Į jas stoja 
daugiausia Vilniaus krašjo va
dinami lenkai. Įstoja vienas ki 
tas ir iš Baltarusijos TR (daž
niausiai sugudėjęs ar sulenkė
jęs lietuvis, baigęs ten rusišką 
vidurinę mokyklą). Tokie stu 
deniai, gyvendami Lietuvoje, 
turi progos išmokti lietuviškai 
ir kaikurie jų iš tikro pradeda 
gražiai lietuviškai kalbėli. Bet 
būna ir tokių, kurie sąmoningai 
lietuviškai nesimoko. Penkerius 
metus pragyvenęs Lietuvoje, nė 
žodžio nekalba lietuviškai, nors 
visiems rusiškų grupių studen
tams yra privalomas lietuvių

kalbos kursai ir įskaita. Baigų 
šieji aukštąjį mokslą Lietuvoje, 
ndrs ir rusiškose grupėse, yra 
skiriami dirbti Lietuvoje. Tok
sai inžinierius ar agronomas, 
gavęs vielą Lietuvoje, savo 
įstaigoje kalbės tik rusiškai ir 
rusins visą aplinką (juk niekas 
neprivers jo kalbėti lietuviškai). 
Ar nėra už tai atsakingi lietu
vių kalbos dėstytojai ir ypač 
aukštųjų mokyklų vadovai, ku 
rie išleidžia ir kurių nurodymu 
skiriami da-bti Lietuvoje absol
ventai ,nepramokę lietuvių kai 
bos ?

Yra mūsuose ir lokių lietuvių 
‘patriotų”, kaip vienas žemės 
ūkio ministerijos pareigūnas, 
kuris, norėdamas “atkeršyti” 
lenkams, siūlo lenkišką Vokės 
(prie Vilniaus) ž. ū. technikumą 
paversti rusišku.

Čia duoti lik keli pavyzdžiai, 
kurie rodo išdavikišką pačių lie
tuvių elgesį.

Mes pratę 
tas Lietuvą 
kaltinti vien
rime, kad dažnai mes patys esa
me kalti. Neužmirškime, kad 
galutinai mūsų tautos likimas 
yra mūsų pačių rankose, sveti
mieji gali tik “padėti”, pagelbė
ti priartinti jos pražūtį, jei mes 
ą “pagalbą" priimsime.

Niekas negalės, nepajėgs iš- 
tautmli tautos, jeigu ji 
pasirašys sau mirties 
mo, nebent visa tauta 
žudyta. Žinoma, tautos
Jaug priklauso nuo jos vadų, 
šviesuomenės. Jei neliks švie
suomenės, kuri palaiko tautinę 
samanę, tauta palengva išnyks, 
faip atsitiko su mūsų kraujo 
uruliais prūsais.

Prie lietuvių nutautih'imo dąūg 
prisideda mokytojai, ypač lie
tuvių kalbos mokytojai, kurie 
mokiniams neįkvėpia lietuvių 
xalbos meilės, neparodo jos gro
žio ir vertės, nors tam lietuvių 
Kalbos pamokose • yra pakanka
mai progų -ir laiko; neparodo; 
Kad dažnai svetimtaučiai labiau 
vertina lietuvių kalba, negu mes 
patys.

Prisideda prie nutautinimo tė
vai, kurie savo vaikus vien mai
tina, rengia, leidžia i mokslą, 
parūpina jiems šiltas vielas, o 
nepasidomi, ką jie mokykloje 
išmoko ir ko neišmoko; nepasi
rūpina, kad reikia duoti vaikams 
tai, ko j mokykla neduoda, kad 
pirmiausia reikia patiems, pagal 
galimybes, susipažinti su Lietu
vos ir lietuvių kalbos istorija bei 
minias perduoti savo vaikams.

Ne lik mokytojai ir tėvai, bet 
ir visi kiti nusikalsta tautai, 
kai, besirūpindami vien kasdieni 
niais materialiniais i^įkalais, už
miršta esą vaikai nietinos Lie
davos, užmiršta jos-vargus ir 
nelaimes. Tie, kuriems neskau
da širdies dėl lietuvių tautos ir 
:os kalbos naikinimo, neverti 
vadini is lietuviais. “Tas ne lie 
'uvis,... kursai pamins, ką bo
bai gynė per amžius karžygių 
Keliais. Jas ne lietuvis, kurs...

Birželio 5-7 dienomis Washing- 
lone Shoreham viešbutyje įvyko 
tautinių grupių respublikonų 
suvažia vimas. J ame dalyvavo 
daugiau kaip 300 delegatų ir sve
čių, iš kurių 400 buvo lietuviai.

Suvažiavimas vyko tris dienas. 
Pirmąją dieną Old Executive 
House spaudos konferencijos pa
talpose, uždarame posėdyje pre
zidento politinis patarėjas Lyn 
Nofziger ir gynybos sekretoriaus 
padėjėjas supažindino su JAV 
užsienio politika.

Popietinėje sesijoje staigmeną |—Elena Jurgėlaitė. 
padarė netikėtai atvykdama ir; 
tardama sveikinimo' žodį vice
prezidento George B. Bush 
žmona.

Vakare Army Navy klubo pa
talpose įvyko “Century Club” 
priėmimas. Jame dalyvavo daug 
aukštų Baltųjų Rūmų pareigū
nų: James A. Baker III — prezi
dento patarėjas^ .Lyn-..Nofziger 
— prezidento asistentas politi
niams reikalams,., Jack Burgės-: 
Bruzgys — specialus prezidento, 
asistentas, Richard Allen —sau
gumo tarybos patarėjas, Wil
liam Casey —;OIA: direktorius, 
senatoriai Domenici* ir>JHayaka- 
wa, keltlas Kongreso atstovų ir 
respublikonų partijos pareigūnų.

Po priėmimo, apie 10 vai. va
karo Shoreham viešbutyje įvyko’ 
Lietuvių Respublikonų Federa
cijos metinis susirinkimas. Fede
racijos pirmininkas Anatolijus 
Vilūnas pasveikino susirinkusius 
r pasidžiaugė gausiu 16 klubų 
delegatų dalyvavimu. Buvo pa-Į 
taryti pranešimai, pravesti ir J 
priimti federacijos įstatų pakėl
imai ir išrinkta nauja valdyba: 

pirmininku Anatolijus Vilūnas, 
vicepirmininkais Eugene J. Zu- ( 
rys J r., Aušra M. Zerr ir Liucija 
Mažeikienė, sekretorium Kaži- * 
mieras Oksas, iždininku Aleksas 
Jankūnas ir nariu — buvęs pirm. 
Jonas Talandis. Po' rinkimu bu- v

Sekmadienio rytą pusryčių 
metu kalbėjo' JAV laivyno žval
gybos admirolas. Savo kalboje 
priminė Sovietų karinį pasiruo
šimą ii; JAV karinių jėgų trūku
mus. 15ar kalbėjo Wendy Bor- 
cherdt, prezidento personalinio 
skyriaus; direktorė; ji iškėlė An
na Cbennault, būvusio's tautinių 
grupių respublikonų tarybos 
valdybos pirmininkės, nuopelnus 
respublikonų partijai. Pusry
čiuose dalyvavo* Richard Rich- 4 A r— ' ▼ t 11 ' * J f ?•» f,ards, RNC pinriinihkas. "

Po pusryčiu lietuviai organi
zuotai nuvyko į Lietuvos Atsto
vybę pagerbti Lietuvos Atstovą 
dr. S. Baėkį ir jo žmoną p. Oną 
Baėkienę. Čia jie buvo mielai 
priimti ir pavaišintu

šiame suvažiavime iš Los An-

proga bažnyčioje sugiedoti 
Tautos himną.

Rugsėjo 13 d. 1.15 vai. orga
nizacijos, vėliavomis 
rinkosi į High School kiemą. Iš 
čia tūkstantinė minia giedodami 
ėjo į bažnyčią. Daug ponių pasi
puošę tautiniais rūbais. Prieša
kyje, po nešamo kryžiaus, žy
giavo su vėliavomis karo vete
ranai. Nebūtų nukentėjęs pres
tižas mūsų garbingos šaulių or- 
ganiazcijos, jeigu būtų įsijungę 
į iškilmingą procesiją, nors sa
vanoriai dalyvavo' Brighton Par
ke prieš savaitę. Berods, buvo 
pakviesti. (Piniguose yra įrašas 
:in God We Trust”.)

Iš viso buvo nešama 13 vėlia 
vų. Ties klebonija įsijungė J. E. 
vyskupas V. Brizgys su 10 ku
nigų. Iš paskos ėjo 6 uniformuo
ti karo' veteranai, užsidėję pa-

Misijos prasidėjo rugsėjo mėn. 
7 dieną. Pamokslus sakė marijo
nas kun. A. Naudžiūnas. Pamal
dos būdavo rytais 9 vai. ir 7 vai. 
yakare, su pamokslais, išskyrus 
rugs. 12 dieną, kai jūs buvo 
5 vai. popiet, o ufe 7 vai. vnk.

Reg. Liet. B-nės Marquette 
Parko, skyrius Tautos šventės 
proga aikštėje pakėlė valstybi
nę ir tautinę vėliavas. Gražią kal
bą pasakė Centro valdybos na
rys Ig. Serapinas. Jis priminė 
Tautos šventės įsteigimą ir iš-: 
kilmingą minėjimą Lietuvoje. 
Vėliavas kėlė J. Bagdžius. Sugie 
dota Tautos himnas. Daug po
nių buvo pasipuošę tautiniais 
rūbais. Tarp jų buvo ir studen
tė R. Tričytė. (Ji Mišių metu su 

.kita mergaite nešė šv. Mišių 
auką:) •'

Apie 50-asmenų palydėjo vė
liavas'į bažnyčią. Šv. Mišias at-Į pachas. Puikus vaizdas! 
našavo kleb. A. Zakarauskas ir J Bažnyčioje Panelės švenčiau- 
pasakė gražų patriotinį pamoks-1 sios litaniją sukalbėjo kun. Lu- 
lą. Giedojo parapijos choras, j Ginas. Vysk. Brizgys palaimino 
Būtų pravartu* Tautos šventės Į Švč. Sakramentu. Giedojo para-

* pijps . choras. Tuo iškilmės ii" 
oaigtos.1

nė, Liet/Bėspublikonų klubo pir- į 
mininkė, ir Bro'nė Skirienė, šio 
klubo sekretorė. Jos abi Wash
ingtone užmezgė naujų pažin
čių, o su seniau pažįstamais nuo
širdžiai išsišnekėjo. A. M.

VARNA IR LAPĖ.

Ttiere are

neverks, kad patys sūnūs žudo, 
kas verta meilės ir garbės” 
(Maironis).

(Iš 24-ojo ’’Aušros” nr.)

1963 metais Anglijoje buvo 
tikrai pasakiškai apiplėštas taip 
vadinamas Greitasis Traukinys. 
Tas rafinuotas traukinio apgro
bimas nuskambėjo net po visą 
pasaulį. Plėšikai pagrobė 2.2 mil. 
svarų sterlingų, kurių vertė ta- 

( da buvd apie $6 mil.
Šį trečiadienį, toj pačioj Ang-

nešinos, j lijoj, apie 35-kių mylių atstume 
nuo Londono, įvyko kitas pana
šus apiplėšimas. Šiuokart buvo 
apiplėštas tik šarvuotas autd- 
mobilis, kuris vežė 1 mil. svaru 
sterlingų (1.8 mil. dolerių) į vie
ną iš Londono bankų. Važiuo
jant automobiliui per tankų miš
ką, iš miško jis buvo užpultas 
nemažo skaičiaus plėšikų ir su
stabdytas. Atsisakius automobi
lio palydovams atidaryti duris į 
automobilio vidų, užpuolėjai 
specialiu piūklu išpiovė jo vir
šuje skylę ir išnešė 20 maišų su 
avariniais 5baiiknotais.

di i-v f
e Mielaširdingas-ant kūlio 

j pragyvens, godus — ;ant aut 
1 kso. ‘ .i 1* 1 ■

Bažnyčioje Panelės švenčiau-

ENERGY 
WISE/

Žmonės mus mokina, kad yra nedora pataikauti, 
Bet dažnai pataikūnams pasiseka naivėlius apgauti. 
Varna iškrapštė šiukšlyne sūrio ^riekutę.
Pakilus i artimiausią eglutę, 
Ji rengėsi tuoj papietauti.
Lapė, užuodusi sūrį, sumanė tą varną apgauti/ 
Gudruolė prie medžio tuojau priartėjo, 
Vizgino uodegą ir taip prakalbėjo: 
4fcKaip man tu patinki, mano brangioji!
Tavo snapas gražus, tu taip greitai lakioji! 
Kas per sparnai ir koks plonas kakliukas! 
Tikriausiai gražus dar ir tavo balsiukas. 
Jei prie savo žavumo tu gerai dar dainuoji, 
Tai būsi pas mus visų paukščių pirmoji”. 
Varnai nuo tų pagyrų dangus atsivėrė;
Nesulaikiusį .džiaugsmo, ji snapą plačiausiai pravėrė 
Ir sukrankė garsiai, kad parodyti balso stprybę 
Sūris iškrito iš snapo ir lapė nudūmė su juo į tankynę.

(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psL, kaina $3.)
gaunamos Naujienose.

3^ ijC

Rugsėjo 15 d. 7 vai. yak. buvo 
paskutinis kun. A. Naudžiūno 
pamokslas. Pamokslai — iš raš- j 
to skaitomi, žmonės, girdėjau, 
nusiskundžia, kad Tautos šven
tės ir Motinėlės Švenčiausios 
Gimimo šventės proga, kai ok. 
Lietuvoje persekio'jami mūsų 
tėvynainiai tūkstančiais eina į 
Šiluvos atlaidus, mūsų misijo- 
nierius beveik tylomis praėjo 
pro tokią didingą šventę.

Kun. dr. Urbonas, kun. F. Ki- 
reilis ir kun. Lubinas, dalyvau
jant vysk. V. Brizgiui ir 19 ku
nigų, procesijai vadovavo. Cho
ras giedo'jo “Garbė ir šlovė”. Se-

Kool-AidL.On A Stiek
BRAND SOFT DRINK MIX

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

Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in water. Pour into 
any flavor plastic ice-c ube trays or

2/3 cup sugar srnaH paper cups Freeze
. . . , until almost firm. Insert
1 quart water wooden stick or spoon into

each. Freeze until firm.
* Makes about 20.

*

Kteno

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.
* * ’ < I .

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

susirūpinimą------------------------------------ 2___48.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais______ L—_ ——1 $4.00

Minkštais viršeliais, tik $3.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTCJĮA — 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. '.
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ST. PETERSBURG, FLA
L-

St. Petersburg lituanistinė mo- gutienė. Mokyklos Tėvų Komi 
kykla 1981 82 mokslo metus pra- ’ “ ‘
dėjo rugsėjo mėn. 13 d. 1 vai.
p. p. pamaldomis šv. Vardo 
bažnyčioje.
\Šv. Mišias atnašavo Kun. Jo

nas Gasiūnas, pamokslą pasakė 
Pr’el. Jonas Balkūnas. Savo kal
boje, pasveikinęs mokinius, tė
velius ir mokytojus, iškėlė gim
tosios kalbos reikšmę, kad be 
lietuvių kalbos nebus nei lie
tuvių tautos, palygindamas ir 
tautiškumą su religija. Nešant 
Šv. Mišių auką mokiniai su tau-

tetas: Pirmininkė Dalia Bobelie-1 
nė, sekretorė Rita Moore, iždi
ninkė Elena Radvilienė ir na
riai Angelė Didžbalier.ė ir Ka
zys Samulis.

Pamokos vyks kiekvieną šeš
tadienį nuo 9-vai. 30 min. r. 
ligi 1 vai. p. pi Mokykloje veiks 
ir nekalbantiems lietuviškai kla
sėj kur jie išmoks lietuvių kal-

kiška vįdurinė mokykla, nors kryptis priklausė nuo motinos. 
Pilsudskio laikais ten buvo !lie- Tad jis yra lietuvis-lenkas, o 

ne vien tik lenkas. Manau, kad 
ir simpatijų turi lietuviams, 
nes lietuvius pasveikino lietu
viškai. Pravažiuojant pro Mar 
quette Parkų, nestablelėjo lie
tuvių pasveikinti. Ir sesei ų 
ketzimicriečių pasiruošimas 
nuėjo vėjas.

Antanas Marma

. tuviska mokvkla’

Tenelieka nei vieno lietuviuko 
St; Petersburge ir apylinkėse, 
kuris nelankytų šią lituanistinę

t-'nėmis vėliavėlėmis palydėjo! mokyklą.
ęisen,c/e. . į

Šiais mokslo metais mokyk
loje dirba mokyto:os: Mokyklos 
vedėja Marija Peteraitienė, Ri
ta Durickaitė-Mbore, Alina Bo- 
belytė, Eugenija Breimerienė ir 
atsargos mokyt- Eugenija Bo-

. KURKIME LIETUVOS JAUNYSTĘ
noms širdims. Tada j mokyklą į 
atvykimas ir joje darbas būtų t
.sėkmingas kalbos pasitobulini j j^nie rūpintis ir belstis į vienas, 
mas, jos praturtinimas, Lietuvos! duris ir tuo pė<įju politiniu rei- 
istorijos ir kitų žinių įgijimas. kalu, kenkdami patys sau ir ki_

Mokyklos reikalais skambinti 
te’.ef.: Tėvų'Komiteto pirm. D. 
Bobelienė — 867-1650, vedėja 
mok. M. Peteraitienė - 367-4700 
ir mok- R. Moore - 347-0082.

M. Peteraitienė. Ūkininkas

yadšins susirūpinti ir parašy
tį pratęsto laiškus ar pasiųsti 
dėlegųpiįų pas popiežių Joną

1 ( Paulių II, kad jis tą reikalų 
j sutvarkytų, neskriaustų lietu- 
' vių ir priverstų lenkų vyskų. 
' pus leisti lietuviams turėti lie. 

tuvšikąs pamadas ir skirti lie
tuvius kunigus.Kodėl lenkams

■ leido turėti pamaldas lenkiš-
! .kai Kaune? O kltivjpms nelei-
p' džiama Seinų katedroje turėti
* lietuviškas pamaldas?
Į Nemanai^ kad šis darbas
> turėtų rūpėti vien .tik pasau

liečiams. J ši darbą turėtų įsi
jungti ir Kunigų Vienybėj taip

l pat ir lietuviai vyskupaį.Vysk.
, Alarcinkui kaip tik j ra • nyti. kad užmušus pelėdą ir pri- 

nąusia) prieinama, nes ^*J-Į rišus jos sparnus prie trobos
; I an!i^T,na- : J!U. stogo bus žvengta gaisro arba

s, pams, kad jie vykdytų Vati-j 
./*.,|<ąno ųutarimus. Argi tai

NE VISIEMS ŽINOMOS 
PELĖDOS YPATYBĖS

Žmonės pelėdos atžvilgiu bū
na dažnai nedėkingi.

Pirmiausią tas paukštis laiko
mas visokių blogybių ir nelai
mių nešėju vien tik dėl to„ kad 
jos balsas nakties metu keisto
kai suskamba.

Kai kur net buvo įprasta ma-

“ siųsti laiškus ir lęnkų vysku- I perkūno trenkimo 
i nams. kad ii<* vvkdvtu Vati-

- Birželio mėn. 6 d. baigėme 
1980/81 m. mokslo' metus. Jau 
32 ji metai, kai sėkmingai gy
vuoja jr išleido j- lietuvių visuo
menę daug jaunuolių. Vieni, sa
kyčiau dauguma, pasiliko akty
vioje veikloje, tačiau kiti nukly
do į svetimą aplinką ir dingo 
lietuviams. Nematome jų nei 
bažnyčioje, nei parengimuose, 
nei minėjimuose, nei aukojančių 
sąrašuose. Tada jie buvo puikūs 
lietuviukai ir gražios lietuvaitės. 
Galbūt,'verkia dabar'jų tėvų šir
dys, o dar labiau liūdi; lietuvių 
tąuta.
Į Kodėl taip atsitinka? Ar ne 
laikas mums visiems kartu tuo 
susirūpinti ir bendromis pastan
gomis gelbėti tautai narius nuo 
išnykimo'. Jie savo noru kuria 
mišrias šeimas; tas nebūtų taip 
jau baisu, jei lietuvis-vė, vedy
bų partneris, atvestų į lietuvišką 
visuomenę savo antrąją gyveni
nio -pusę ir augintu vaikus lie
tuviais. Deja, dažniausiai įvyks
ta priešingai; ?
^.Tačiau būna dar liūdniau ir 
tragiškiau, kai lietuviškos jau
nos šeimos tarpusavyje kalba 
tjk angliškai ir tokioje dvasioje 
augina savo prieauglį. Žuvę jie 
patys, žudo ir savo vaikus lietu
vių tautai. Teisybė, kartais pa
sitaiko’, /kad atgimsta jiems lie
tuviškos sąžinės balsas, ir jau 
paaugusius vaikus atveža Į litua
nistinę mokyklą. Mes mielai 
juos priimame ir. stengiamės pa 
dėti. Bet ką gi galima stebuklin
go: padaryti per tas 4 valandas 
tiąokykloje, jei nieko nedaroma 
namuose!. Kad tokių tragedijų 
nębūtų, reikia jau nuo kūdikys
tes' dienų su vaikais kalbėti lie
tuviškai ir šią kilnią dorybę su 
meile lietuvybei perduoti jau-

Labai maldauju tas šeimas, 
kurios neveža vaikų į lituanisti
nę mokyklą, susiprasti ir pasi
ryžti eiti kartu su kitemis jau
nomis šeimomis lietuvybės ir 
lietuviškojo gyvenimo keliu.

Pasekime ir junkimės. kartu' 
su Vilniaus jaunimu, kuris krei 
piasi į mus Vasario 16 proga.' 
“Aušros” nr. 26 šiais žodžiais: '

“Lietuvos Nepriklausomybė" 
yra gyva mūsų širdyse. Laisvės 
idėja dega mūsų protai. Mes į

Belskitės ir bus jums atida
ryta, bet ar ne perdaug pradė-

tiems dirbantiems tą patį dar
bą.

LB, besivaržydama su ALTa, 
politiniais klausimais, pamir
šo, kad mes esame lietuviai 
katalikai. Ir šis kovos Ibukas 
yra visiškai apleistas, niekas 
nekonkuruoja ir nesiveržia pa
dėti mūsų broliams, lietuviams 
ginti savo teises Gudijoje ar 
Suvalkų trikampyje. t

Taigi, jie vieni p-Slikti savo 
lenkiame galvas tiems, kurie valiai taip, kaip kadaise buvo 
padėjo pagrindus Nepriklauso- palikti vieni prusai-kovoti su 

kryžiuočiais. Dabar tik priši- 
sutrypė mename juos, kąda-iįąu prūsų 

1 “ jL-. j. Tad lį.B'’ lięreikėtų 
veržtis ir konkuruoti ten, kur 
jau ALTos pelitinis ęla^Kdb? 
yra dirbamas, piio Lietuvos 
okupacijos prad^^>AG.'.«iėmiž.r 
tyti to lauko, kujriFpikžolėmis 
apžėlęs ir jame niekas nebe
dirba, o mūsų talka ten yra la
bai reikalinga.

Pa v., nuo lenkų mes esame 
daugiausia nukentėję, bet ar 
L.B. beldžiasi i jų duris ir rei
kalauja lygių teisių savo bro
liams lietuviams, kad jie. po

mybei ir žuvo už Tėvynės laisvę 
Rusiškieji okupantai : 
valstybės suverenumą, bet ne- į nebėra, 
pajėgė išrauti iš mūsų sielos' 
laisvės jausmo,. nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimo- troškimo'. 
Mūsų idealas yra visos lietuvių 
tautos idealas.

Mūsų artimi ir brangūs naujo 
JAV prezidento Ronaldo Reaga- 
no inauguracinėje kalboje paci
tuoti Pirmajame pasauliniame 
kare žuvusicf Amerikos kario žo
džiai: “Aš turiu gyvępti, kovoti,.; 
dirbti taip, tarytum nuo manęs' 
vienintelio priklausytų Tėvynės’ 
likimas”. Jie privalo tapti ir mū-_ 
sų c red ?.

Burkimės į jaunimo savišvie
tos ratelius: studijuokime Lietu
vos istoriją, filoso'fijos klausi
mus, tobulai kalbėkime lietuviš
kai, visapusiškai ruoškimės būti, 
tikri laisvos valstybės piliečiai) 
Stenkimės kurti gausias, gražias, 
blaivias lietuviškas šeimas — 
Lietuvos jaunystę! z, -

kryžiuočiais. Dabar tik priši

lenkiška globa galėtų melstis 
lietuvių kalbą ir turėti savo 
lietuvi kunigą? Ne, -to šauks
mo L.B. vadėi negirdi ir jiems 
visai nesvarbu,’ tegul jie sau 
šaukia mums čia, nė šilta, nė 
šalta. 1

Mums svarbiau policinis pa- 
sigarsinimas ir suskridimąs į 
Washingtoną ar į New Yorką,- 
priešais Jungtinių Tautų -būs
tinę, nors visi gerai žinbnie, 
kad ten' viešpatauja rusų drau
gai-

O ten, Gudijoj ė,' ’gervėciai, 
kaip gervės,.tfgu sau /.kįykią, 
tai yra jų reikalas- .Nors.?^ 
paskutinio Vatikano suvažiaį- 

jVimo ir» atsinaujinimo, buvo . 
tiutarta, kad bažnyčipję liūtų 
laikomos pamaldos gimtąją 
kalba- Bet ta gimtoji kalba jie 
tuviams yra-, daugiausia slo/ 
pinama bažnyčiose lenkų už

grobtose lietuvių žemėse.. Šio 
šauksmo L.B/jnegirdi/£et jie 
caganižiibja ir bągiha. lietuvius

, r $ 
stos lietuviškos, pamaldos.

O su Seinais yra taip: apie ‘‘V,f” .. i i neliečia.', pusę Seinų parapijos yrą lię-, 
tuviška, o Seinų katedroje liei-.į 
tuvįškų pamaldų nėra.’ Pro.Į girdėjau per lenkųradiją iš 
testo ženklan lietuviai1 šventa-’ “ • * ■» ■ * ■ idieniais susirenka į katedrą, ii.;
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Iš tikrųjų gi pelėda yra nau
dingas ūkininkams paukštis. Jį 
naikina peles, vabzdžius, kirtu- 
kus, kurmius ir panašius gyvius.

Per visą dieną kudlė pelėda 
tupi miegodama medžių šakose 
klojimuose, daržinėse, griuvė
siuose. ’ ■

% Į

Pelėda pabunda atėjus pava-r 
kariui ir be mažiausio šlamėji\ 
mo ima skraidyti po miegančių 
apylinkę, tykodama .grobio.

Medžioja ji su dideliu pasise
kimu.

Pelėda skrenda pačia pažeme, 
nes tik tuo būdu prietemoj ga
li pastebėti mažus gyvulėlius. 
Akies lėlelė labai išsiplečia, kad 
Jcuo daugiau pakliūtų į akį švie
sos spindulių.

Minkštos kūno ir sparnų 
plunksnos nesukelia veik jokio 
balso-
puola ant jos, įsikerta aštriąis

Pamačiusi peliukę, pelėda 
nagais į nugarą ir, nusinešus į 
medį, ant daržinės stogo ar ki
tur kur, praryja.

Pelėda viena nakčia suryja 
bent 15— 20 pelių. Bet tamsio
mis audringomis naktimis ji to
kioj sėkmės neturi.

New Yorko pranciškonų išlai
komą religinį pusvalandi. Čia 

gieda lietuviškai. Katedros klė“ buvo kalbama apie a. a. krd. 
bonas kun. Rogovskis buvo: Stefan \ išinskio .gj’venimą, 

Į kreipęsis į vietos miliciją, kad [ nuo v.aJ^- s.t^ T° ^ėyus. Ir 
išvarytų iš bažnyčios “triukš-i buvo išsireikšta, .kai kard. .N i- 
madariuą”. Bet milicijo atsą-į šinskis rūpinosi ir žmogaus 
kė, kad tai ne jos kompetenci
joje. Ši istorija (lietuviški gie
dojimai katedroje) tęsiasi daų/. 
giau kaip 10 m.Kaune lenkai ga 

yyo sava kalba,o Seinų kąi; 
tedroje lietuviškų pamaldų 
kaip nebuvo,- taip ir nėra. įl lietuvių ątžyilgių 
kokią padėtį mūsų dvasinė vy 

1 riąusybė pastatė Seinų — Su
valkų krašto-lietuvius, be nie
kur nieko leisdama lenkiškas 
pamaldąs Kaune, sunku apie 
tai ramiai pagalvoti. Jų rie 
tik neparėmė kovoje už savb 
.švenčiausias' teises, bet iš jų 
dar pasityčiota. , . ‘ t :
-- . < :/ valo būti vergai' ir

j , „ Seinij — Suvalkų krašto lie- Tik okupuotoje Lietuvoje, len
bėgti melstis Į katedrą ..už leiiJ- tliviap- tiesa, turi lietuviškas ; j-aį privalo turėti lygias teises, 
kų laivę. Bet deja, tų pamaldų hibkyklas^ Bet ar tūlas lietų-} o gal dar aukštesniems9 

apdūmė. 1 ■ į. "jj • -
ęia paminėsiu iš birželio -ip 

-t-li d/. Dratįgp “Aušrą’’ Nr;j 
•22/62: .. “Išrinkus ••• popiežium 
joną; PauĮių:, ĮI  ̂įMjtrabj-/suTirUr. 
te Kaąno jenlttff reikalauti?:pa- 
maldų" sava'; kalba. . Nepraėjo 
pu^^rš,-<if?jašj;^^b;r/Kaųpo;

vių7 visūorųęnėj ršĮęlidbtlį^iribŠ': 
kalbos, esą kaip koniperisaci,.- 
ją . už lėnkiŠkąs;/ papialdas 
Kaune, lietuviai: gaus lietuvi
škas pamaldas,' Baltgudijoje,

ieisių įstatymo įgyvendinimu. 
Bet tik gaila, kadJkard. S' Vi
šinskis diskriminavo lietuvius 
Lenkjoje (lenkų okupuotoje 
Lietuvių žemėje) jr tų žmo
gaus teisių įstatymo hepanau- 

Į, kurie 
kovojo už leidimą lietuviškų 
pamaldų, jau 10 metų- Seinų 
katedroje.Tąigi, visiems lietu
viams nėra -ko ilgiau laukti i: 
pradėti ne maldauti, bet rei- 
kalaukti lietuviškų pamaldų 

p Į lietuviams. O gal dar lenkai 
1.1 laikosi savo bajorų didybės ir

teisių, tik sau, o visi kiti pri.2 r t • * -> • > -
■ beteisiai.

nebuvo, tik lietuviams akis vis, tuo besidžiaugdamas, žiįj. Lankantis- popiežiui 
no, jog apie 1950 m., kai Leij Pauliui Jf-Uiiicagojė Ii: 
kijoje buvo leistos lietuviškę£ 'spaiip ' yOrk 1
mokyklos, buvo padaryti maj-3 parašė sfraipsni kad 
,na*;. /jienaudad? 19$Į| žiaūs^-motina;.;' 
jn. 'ir vėliau ;/Vilniaus krašlįfj

Iš mūsų Tėvynės Lietuvos šir
dies — Vilniaus sveikiname viso 
pasaulio lietuvius. Tebūna mums 
Vasario 16 vėliava, po kuria vie
ningai stojame į naują žygį už, 
laisvę, už Lietuvos Nepriklau
somybę.” Vladas Pažiūra . . . , ..

(Iš Liet. Am. Vakaruose) -

kvrklųfkiekr jų?jiėbuvb Pilsud
skio laikais j 1920 — 1939 
Ar ne pasityčiojimas yra iš li<ž3 

; tuvių .j ausmij/ ' kad ' liėtūvim 
: vaikams , Viiriiaųš: krašte “sij-į 

daromos- są lygo^?j janky ti lerikį 
kišką mokj klą/'fbip yra Kėiįg’ 
nykųosė (Šyenčiriinkių r.).Tė^i

. dabątk j:i;a.‘5.r,epręzęntacjnė Jed/

50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kaitų 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 virieliaL Paštas

Jonui 
. 1979 m. 

Times 
1 popie- 

/bųvo lietuvių kii- 
j --^.jlŠžkbdęi lietuvių 
| spRttdnįejtai nieko nera- 
1 a■' paslaptyje.?.'
W/pag^b^fiy^fyiu ..patarlę,- sąko- 
| ib^:č;ld3-/;iirbtina laiko tris 
a namo kaihptis, o tėvas tik yie- 
I nų.. TaigĮ/visa -jo auklėjimo ’ PIRKITE JAV taupymo BONUS 

NERANGIOS, 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. Lileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan-

{tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

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

TRAGIŠKA PABAIGA-''. ■
- ■= — .. . -?<f
Kalbasi dvi draugės:
— Kokią knygą tu skaitai?
— O, tai labai graži, įdomi 

romantiška istorija, tik labai 
.gaila,' kad pabaiga tragiška.;.

• — -Kas gi nutiko? •
—Mą.t, pagaliau jis grįžta, prie 

savo.' šeimos..'.; -7 ;

• LIETUV1SKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašansko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai j vokiečių kalbą.. Labai 
naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina |fl.

• 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. j

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

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečeuko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 12.

* Knygos gaunamo* Naujienose, 173P So. Halated St., Chicago,
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Amerikos Lietuvių Rymo Katalikų 
Federacijos jau nėra1

Kol Amerikos Lietuvių Rymo Katalikų.. Federacijos 
priešakyje stovėjo katalikų veikėjas, veiklus lietuvių 
krikščionių demokratų narys ir ilgametis Draugo redak
torius, Amerikos Lietuvių Romos Katalikų. Federaciją 
sudarė visos Amerikos katalikų filosofinės-ir politinės 
srovės. Federacijos reikalai buvo taip tvarkomi, kad Fe
deracijoj savo atstovus turėtų įvairiausių filosofinių sro
vių katalikai ir Įvairiausių politinių grupių-atstovai. Fe
deracijoje buvo patys dešiniausieji respublikonai ir patys 
kairiausieji demokratai, šiandien Federaciją atstovauja 
tiktai viena srovė — netolerantiški (drąsiai- galima pa
sakyti — ir nekatalikiški) • frontininkai.

Kaip Lietuvoje frontininkai buvo pasiryžę; pavergti 
lietuvius krikščionis, taip Amerikoje frontininkai pasi
ryžo valdyti ALRK Federaciją. Prie paskirų narių jiems ; 
buvo sunku prieiti, tai reikalavo daug darbo: Jie pra
dėjo pulti ALRKF vadovybę. Didžiausias spaudimas buvo 
daromas Į ALRKF pirmininką A. Dzirvoną. Į. Dzirvo- 
ną buvo daromas labai didelis spaudimas. Frontininkai 
reikalavo, kad jis pasielgtų nekrikščioniškai ir. laužytų 
ALRKF tradicijas, toleruotų- visas katalikiškas^ sroves 
būtų tolerantiškas ir pakęstų įvairiai galvojančias-kata
likų grupes. Pradžioje norėjo palaužti patį Dzirvoną, c 
vėliau jau-būtų laužę ir ALRKF. Bet Dzirvonas bųvcų

si
naktį dėstyti* visiškai • nesuderinamus- ir nelogiškus: daly
kus, bet: jis: niekad neišeis. i£ pagrindinės politinės: linji 
jos. Jo nevaržo faktai, jis nekreipia dėmesio-į logiką, jis 
gali cituoti sakinius iš- nesuderinamų. žurnalų, ir dien
raščių, o savo rašinio gale paskelbti-' insinuaciją, apie 
kurią savo-straipsnyje-neužsiminė ir nei iš-tolo nepritaikė.

ALRKF paskutinius du metus valdę frontininko A-> 
Brazaičio mokinys. Prieš porą:, metų, Cleveland^. jis pa
sakojo, kad apie ALRKF nieko nežinojo, ja nesirūpino 
ir visai nesirengė į jos reikalus kištis; kai, nieko nepra- 
nešus,aš Chicagos į Detroitą atvyko keturi ALRKF na- 
riai ir‘prašė, kad jis sutiktų vadovauti-šiai organizacijai. 
Pradžioje^ jis atsisakęs, turėjęs ir šiaip-reikalų* bet pe 
tokio didelio spaudimo jis vis-dėlto sutiko tapti- ALRKF 
pirmininku ir- vadovauti • šiai organizacijai.

Damušis dar prisilaikė ALRKF konstitucijos ir tra
dicinių darbo principų. Bet Damušis paruošė dirvą teisi
ninkui Sauliui Kupriui; Pirmiausia; jisišgarsino.p., Kuprį, 
pamokė reikalingos drąsos ir atkaklumo ir pastatė j|>, 
ALRKP priešakiu. Kuprys; ilgai1 nelaukęs; praeitą^ sa- ‘ 
vaitę, rugsėjo 4 d., sušaukė ALRKF atstovų susirinkimą 
ir per porą valandų pakeitė visus AERKF nuostatus. Su
kviestieji nariai neturėjo progos pakaitų pastudijuoti, 
bet buvo priversti-jas priimti. Jie neturėjo laiko ilgiau Į 
prie nuostatų pakaitų apsistoti, nes; buvo svarbesnių / 
.reikalų, kuriuos turėjo, apsvarstyti. *•'

S. Kuprys ALRKF atstovų, susirinkimą, sušaukė lie- y

B

Feliksas Vaitkus; prisikrovęs daugiau degalų,- negu jo lėktuve buvo vietos,-1935 m. rugsėjo 
21 d. iš New- Yo'rko vienas paki lo tolimon kelionėn per Atlantą.

doras žmogus. Krikščioniški principai jam-nebuvo-vier 
tik paviršutiniškas apvalkalas, bet tai buvo gilus doro
vinis įsitikinimas. Dzirvonas nepalūžo. Jis priešinosi,-ko1 
buvo Federacijos priešakyje, o kai iš jo buvo reikalau
jama toleruoti nekriikščioniškus metodus — jis atsisakė. 
Dzirvonas atsisakė vykdyti nekrikščioniškus frontininkų 
metodus ir pasitraukė iš vadovybės. Jam pasitraukus, 
ALRKF pradėjo riė'dėti pakalnėn. Jam dar buvo pasiū-? 
lyta pasilikti, jeigu jis sutiktų keisti dorovinius toleran
cijos principus, bet jis atsisakė.

Šiandien ALRKF yra visiškoje frontininkų kontro
lėje. Josios priešakiu pastatytas teisės mokslus Ameri
koje baigęs Saulius Kuprys, o vyriausiu ALRKF propa
gandistu paskirtas Jonas šoliūnas. Jis gali dieną ir

tuvių- statytoje ir prarastoje Šv. Kryžiaus bažnyčioje. 
Tai buvo pati gražiausioji kum Skripkos pastatyta lie
tuvių bažnyčia Chicagoje. Prie jos netekimo daug prisi
dėjo ir frontininkai, bet S. Kuprys; norėdamas parodyti 
lietuviams, kad frontininkams rūpi Šv. Kryžiaus^ bažny
čia, toje bažnyčioje sušaukė ALRKF susirinimą; kurioje 
padarytos svarbios ALRKF pakaitos.

Kuprys skelbė, kad ALRKF rūpi Šv; Kryžiaus baž
nyčios likimas, bet jis į paskutinį Šv. Kryžiaus bažnyčioje- 
sušauktą susirinkimą .pakvietė-ir J. Šoliūną. Kum Urbo
nas patarė Čikagos ir-' toliau gyvenantiems lietuviams 
remti lietuviškaš parapi jas. Tai minčiau pritaręs? ir; susi
rinkime buvęs vysk. V. Brizgys, bet-suęįr-inkimąn atėjęs 
Fronto bičiulis J. Šoliūnas šitaip pasiūlė gelbėti Šy.-Kryr 
žiaus bažnyčią:

“Kiti kalbėtojai (kun. Urbonas-ir'vysk. Brizgys), 
nors ir pritarė dvasiškių minčiai; tačiau manė 
(J. Šoliūnas), kad būtų, savažudiška, jei Chicagoje 
lietuviai nesirūpintų tautinės parapijoj steigimu- už
miestyje. Vienintelė ir daugiausįa? galimybių.--.turinti, 
yra tankiai lietuviais apgyvndintas priemiestis^ yra-- 
Lemontas; Lietuviai turėtų- dėti- pastangas' ten, at
kurti neseniai prarastąją šv. Kryžiaus parapiją;”

(Draugas, 1981 m. rugsėjo 18,d., 5 pis.),
Naujienose- žinantieji asmenys rašė,- kad- Lemonte 

nėra lietuviškos- parapijos ir vargu bus; leista ten ją' 
įsteigti. Bet šoliūnas netikram dalykui ir vėl kviečia lie
tuvius. Matyt, kad tam tikslui jis ir pasamdytas. Šv» Kry
žiaus parapijos lietuviai neteko. ALRKF,, vietoj, paklau
syti kum Urbono pasiūlymo, Šoliū.no lūpomis tikintiems 
lietuviams pataria viską, mesti ir bėgti Į Remontą.

Amerikos Lietuvių Rymo - Katalikų Federacijos- jau 
nėra. Ji tapo frontininkų kontroliuojama- organizacija,- 
kurios nepakęs savo galvas ir kirkščicniškas širdis tu
rintieji katalikai. Bus vargų Amerikos katalikams. Bus 
daugiau rūpesčių ir Amerikos lietuviams, nes bus sun
kiau susikalbėti su katalikais.

LIETUVIŠKI LAIKRAŠČIŲ ATSAKO
MYBĖ LIETUVIŠKAI KOLONIJAI

Didžiausias lietuviškas cent
ras Amerikoje yra Chicago ir 
apylinkės. Pagal ietuvių Preky
bos Rūmų leidinį, .Chicagos Va
dovas (1952), net 17 periodinių 
leidinių buvo leidžiama Chica
goje. šiandien' šis skaičius yra 
daug mažesnis. Tačiau abu Chi- 
cago's lietuvių dienraščiai, Drau
gas ir Naujienos;-tėbeišėina ir 
pasiekia visas- kitas- liėtuviškas 
kolonijas. Bėję, pagal U.S, Bu
reau of* the-Census į1973 duome
nis, 25 • procentai Amerikos, lie
tuvių yra Chicagos1 rajone. To
kiu būdu/abu dienraščiai’yra la
bai sujungti su Chicagos liętu- 
yių- visuomeniniu gyvenimu.

: INuo" 191.4 metų, išeinančios 
'dienraščiu. Naujienos,.o nuo. 1916 
metų dienraštis Draugas Buvo 
skirtingų ideologinių, pakraipų 
— pirmutinės buvo antiklerika- 
linės ir socialistinės, kai Drau
gas buvo katalikiškas ir einąs 
su demokratų, partija. Ilgainiui 
socialistų partija suskilo'’į mažas 

' dalis; ir lietuviai socialistai pasi- 
-traukė iš Amerikos socialistinių 
partijų. įvairią frakcijų. Pirmas 
-Naujienųzredaktorius- dr. Pijus- tinį antiklerikalizmą ir kuris te- 
Grigaitis’ Įjalenkė Naujienų lini- 
ją į:-demokratų, partiją, kadangi-| didatų rėmimo tradiciją. Todėl 
JAV* demokratai-buvo artimiau
si Europos socialdemokratams. Chicagos lietuvių politikierių, 
Draugas ėjo' už demokratus to kurie visuomet gali pasikliauti 
dėl, kad lietuviai daugumoje bu- savo tautinio laikraščio parama, 
vo darbininkai, o į darbininkus / Po Leonardo šimučio, Draugo 
savo dėmesį atkreipė, demokra-1 redaktoriai marijonai ; Vytautas-

tų partija, bet ne todėl, kad de
mokratai atstovavo Draugo ideo- 
logiirius nusiteikimus.

Po Antro Pasaulinio karo nau 
joji lietuvių imigrantų banga, 
susidedanti- daugumoje iš-inteli
gentijos, dėl politinių ir ekono
minių-priežasčių -pasukosrespub ■ 
likonų partijos linkme. Draugaš 
nriNaujienbS; ypač Amerikos lie
tuvio respubliko'no kandidate 
Antano Olio perrinkimo Į sani 
tarinio distrikto tarybą-atvejuje 
1951 metais,- nutarė remti poli
tinius kandidatus dėl tautybės, 
o ne dėl politinės pakraipos. Tai 
-buvo laibai- svarbus politinis 
žingsnis, padarytas Draugo' re- 

. faktoriaus. Leonardo šimučio ir 
Naujienų redaktoriaus dr-. Pijaus 
Klrigaičio. Beje, Antano Olio 
kampanija buvo sėkminga, ir 
jis, vėl tapo sanitarinio distrik
to ■ prezidentu;.

Dr. Pijui .Grigaičiui -mirus 
1969 metais, Naujienas kurį lai
ką redagavo’ Kostas Augustas, 
o vėliau jas perėmė redaguoti 
Martynas Gudelis, kuris laikraš 
tyje panaikino bet kokį dogma-

betęsia lietuvišku politinių kan-

au j ienos yra labai mėgiamos

Bagdanavičrus, o dabar Pranas 
Garšva daugiau nebęremia lie
tuvių. politinių, kandidatų vien 
tik dėl jų lietuviškumo’, bet rei
kalauja, kad jie būtų ištikimi po
kariniam naujam veiksniui — 
Amerikos Lietuvių. Bendruome
nei. Tam geras pavyzdys yra'dr. 
Zenono Danilevičiaus, Amerikos 
medikų-draugijos žurnalo vyres
niojo redaktoriaus (o tai yra 

-svarbi - peili tinė vieta), ignoravi
mas arba nuvertinimas, kadangi 
dr. Danilevičius • buvo reorgahi 
zuotos Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės. pirinįninkas. Toks pats 
4ikima& ištiko dr. Kazį Bobelį, 
kai jis tapo JAV delegacijos pa
tarėju Be’^rado kotiferencijoje.

Iš tikrųjų, Draugas • atsuka 
laikrodžius atgaUį tą laiką, , kai 
Ai G. Preibis- pasakojo John P. 
White, rašančiam - disertaciją 
apie lietuvius* (Lithuanians aųd 
the Democratic Party. A Case 
Study of Nationality Politics in 
Chicago and Cook Co'nty. Phi D. 
Thesis in Political: Science, the 
University ofrChicago, 1953) : 

: “Kai aš buvau vaikas lietuviš
koje mokykloje, seselės mums 
visuomet sakė, jog. yra bloga 
skaityti Nauj ienas, kadangi j c's 
yra ateistinės, ir eina prieš-Baž
nyčią. Jos mums sakė, kad geri 
katalikai jų net neįleistų į savo 
namus”.

Lietuviški- laikraščiai Ameri
koje nešė- atsakomybę lietuviš
kai kolonijai. Amerikos Lietuvių 
Bendruomenė skaldo, o ne jun
gia lietuvių, o taj neigiamai atši- 

(Nukelta-į penstą puslapy

1S

! kos pradėjo kaisti. Bene vasario mėnesį įvyko mil- ir užims pavarytųjų vietą. Ar gerai esu padaręs? 
žiniška studentų demonstracija-Nevskio prospek
te, Kazaniaus aikštėje. Policmeistriši puolė de
monstrantus visomis- savo jėgomis* Kazokai- kam
poje studentus nagaikomis, mongoliškai siautė
dami, ir padėjo policijai suvaryti* dėmonstracijos>

i branduolį į didžiulį raitųjų gvardiečių, maniežą^. 
Manieže buvau ir aš.-Visi surašyta. Buvo kruvi
nų aukų, areštuotų, ir kalinamų Keli studentai- 
taip sukapota, kad greitoji-pagalba, iš anksto pa
ruošta, išvežiojo po ligonines, o kaikuriuos net be 
sąmonės. Universitete ir daugelyje institutų, pra, j 
sidėjo audringos sueigos. Reikalauta, kad būtų .nu
bausti, žiaurumų kaltininkai. Nuotaikoms sueigo
se ris kaistant, tikruoju įvykių; kaltininku buvo# 
laikomas pats carinės Rusijos režimas ir buvo“ 
šaukiama kovoti su visa esamąja padėtimi Sąjū
dis pradėjo gauti grynai politinį pobūdį. Sueigos 
vyko ir Technologijos institute. Patyręs, kuo pa
kvipusios studentų nuotaikos^ švietimo rainisteris-* 
generolas Vanovskis mokyklų vadovybėms- įsakė

STELPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI- 
MLM0 SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
(Tęsinvs)

Kviečiamųjų daugumas buvo
Lietuvos kilę bajorai, lenkiškos kultūros žmonės, 
jau pradėję nugirsti apie litvomaniją, ir retam 
mūsų netekdavo išklausyti puošnių* butų prieš.- 
kambariuose ilgų panieksiu apie lietuvių sepa
ratizmą. Žygį pateisindavo tik tas, kad- už bilie
tą gaudavom po 3,5 ir net 10 rublių, kaip kada 
pasilikdami ir be nieko laiptuose už nemandagiai 
užtrenktų durų. Bet šita* mūsų ponams dedama 
kontribucija sudarydavo pokylio pajamų pagrin
dą, tik jau kuklesnėmis sumomis papildyta savo 
publikos {mokėjimais; ir dėl to reikėjo save prie
vartauti. Po kiekvieno mūsų baliaus tekdavo iš 
naujo pei-žiūrėti kontribucijos sąrašai ir iš jų\ 
išbraukti pačius įžūliausius. Bene 1906 metais 'imtis griežtų priemonių tvarkai mokyklose.atsta* 
tas šaltinis visai užako. Įtyti. Sueigos buvo uždraustos. Mūsų, direktoriuir

Gerai padirbėjus, mūsų pokyliai duodavo 
600-800 rublių gryno pelno. Bent- pusė tų pini
gų būdavo skiriama lietuviškai literatūrai pa
tirt’. ir elesdiečiai gaudavo savąją dali nau

joms orosiūroms leisti.
VILNIUJE ♦ 

metam pavasarėjant, studentų nuotai-

- Klausimas buvo kiek pavėluotas, bet į jį atsakyti 
Veikėjo' pačiam* sau- Sąjūdžiu protestavome prieš 
brutalų žiaurumą, prieš? kazoko nagaikos simbo- 
lizuoj,ainą,režiiną; arklio, kanopomis trypusio žmo- 
jgUt su- mongolišku- pasigardžiavimu. Sąjūdis įžū
liai ■ kovomprovokavo carizmą, slėgusi Rusiją, bet 
kartu ir Lietuvą; Buvo pateisinama sąjūdy da- 
lyvaut-i, nes bendroj, kovoj buvo ir mūsų krašto 
“reikalas. Ir-be to visko—solidarumo pajautimas: 
negi būsi išdavikas bendrame fronte.

.Golovinui nereikėjo kartoti ministerio; įsakymo, 
ir, kai:studentai nesiliovė mitingavę, įsakyta insti
tutas uždaryti. Inspektorius Smirnovas laiku pa^ 
sirūpino, kad sueigų dalyviai būtų surašyti, ir jie. 
visi buvo iš instituto pašalinti. Skridau gatvėn ir 
aš. Jei vyresniųjų kursų studentai dar turėjo vik 
ties vėl priimami, tai aš jokių šancų nebeturėjau 
— kitą rudenį vėl suplauks šimtai norinčių įstoti

Gegužės pirmomis dienamis visu būriu grį
žome Lietuvon. Sustojome Vilniuj. Peterburgą 
apleidome dar pastyrusi drungname ore; a Vilniu
je mus sutiko’ apykaitri saulutė, medžių,,jauna ža
luma* puošė Bernardinų ir Pilies parkus; gatvių 
kryžkelėse vaikai siūlė pirmųjų pavasario gėlių, 
įuiokščių. Po Peterburgo-Vilnius buvo mažas-Žmo
gių skruzdėlynas;- ramus, gyvenąs savu gyveni- 
!mui ir labai savas. Savas nudėvėtu švarku veži- 
kas/su aptingusiu kuinu-; sava, kad ir įvairiakal
bi mini a* miesto judresnėse gatvėse; kryžkelėj su
moję • pasikalbėti neskubą pažįstami, dažnais di
dingais mūrų kupstais išmėtytos po miestą baž
nyčios, siauros iškreivintos gatvės, seni dažnai 
da^ nematytos architektūros namai ir savotiškai 
minkštas, jau nebe rytietiškas bruožas žmonių 
Reiduose,.— visatai sava. Retais taškais minion 
įsiterpę uniformuoti valdininkai ir kariai nekei- 

'’čia bendro vaizdo. Ir net retas policininkas gat-

vėj, sostinės “faraono” tikra karikatūra, savaip 
' pritapo prie aplinkos ir joje nyko.

Sustojome pono Puzynos viešbuty, reto pra
eivio lankomoj aikštelėj arti šv. Mykolo bažny
čios. Pono Puzynos viežbutis — šeimyniškas. Vi
sas viešbučio aptarnavimo pareigas atlieka pats 
šeimininkas; tik nekloja svečiams lovų ir nešluo
ja grindų. Ponas Puzyna—• garsios Lietuvos ba
joru šeimos pavytusi atžala, bet- šeimos tradicijas 
ir santyjdus’ garbingai’ palaiko. Jo svečiai dau
giausia tokie pat pavytę bajorai. Ponas Puzyna 

'nelabai paiso biznio. Sužinojęs, kad mes esame 
I lietuviai, išjoti-iš mokyklų, ir dar prisimindamas 
Vilniaus’ universiteto; tradicijas? paskiria mums 

į mokėti už riešbutįjpo £0 kap. nuo žmogaus ir su
dėlioja po du į kiekvieną kambarį. Ponas Ęuzy- 
na mėgsta politikąJr jai jis visuomet randa- lai
ko. Dėl'ko esame iš mokyklų pašalinti? Dėl’ko 

I studentai nerimsta? Ar čia nėra suktos žydų ma- 
I chinacijos? Ir ar tai. nepakenks mums, katkli- 
kams? Ponas Puzyna visiškai nepasitiki žydaifcfr 

i turi jiems- nevieną sąskaitą. Ir ponas Puzyna esąs 
| “litvinas”, tikras litrinas, ir jo šeimos šaknys sie
kia Gedimino laikus.. Jau ir jis yra girdėjęs apie 
litvomaniją, bet nėra greitas patikėti viskuo, 
kas apie ją blogo kalbama.

(Bus daugiau).

I Naujienos, Chgo., IH., Sat.-Monday, Sepi. 19-21,1981

%25c5%25a0oli%25c5%25ab.no


ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietai* 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
I Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji jnana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių. , ;Tj|.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
|ipa rūšies knygų, tai prašoma kreiptis j:

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

I

OR PATH, V. DARGIS 
GYDYTOJAS (g CHIRURGAS 

Wt****^ Community klinikas 
ftMfdfitt direktoriui

BALANDOS: 3—d darbo dienomis

TEL. 233-5493

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71»t St/ Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

LIETUVIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ 
ATSAKOMYBĖ LIETU

VIŠKAI KOLONIJAI 
(Atkelta iš 4 psl.)

liepia į lietuvių pastangas lai
mėti politines pozicijas JAV po
litikoje. Lietuvių dienraštis 
Draugas, anksčiau pavyzdingai 
jungęs lietuvius bendram politi
niam laimėjimui, šiandien smul
kina mūsų visuomenės politinį 
pajėgumą ir todėl neatlieka gal 
net svarbiausios lietuviško laik
raščio pareigos — tautinio sąmo-1 
ningumo’ stiprinimo. Dienraštis 
Naujienos ir toliau eina bendru 
keliu, skatindamas Chicagos lie
tuvių politinius pasireiškimus, 

: kaip kad Chicagos miešto tary
bos pasisakymu dėl Skuodžio iš
laisvinimo iš rusų nagų.

Juozas Nendriūnas

reikalui ir yiauomęnimų hųma- 
oistinių pąlarąąvimu papildyti 
savąjį ptofįųą.

^Įinėdaipi metą ^ukaktj 
nuo dįdžipjo tautos sukilimo 
19ĮJ ipętais birželio 22—23 d., I 
prisimenauie hsroizmg gydyto' 
įų, mędiripos ir veterinarijos 
slųtĮepių, ąktyyjąj dalyvavusių 
ląuie sukiiipąe. Nepamirštinas 
Qr. Į). Stasiukaifis, Įeuris pku-! 
parijg metu organizavo ipsdi- S 
|<ųs, tįąį^ąvo suki|iinę ir 1945 | 
m. žuvo nųp bombos Vokietijo- j 3 j 
ję. Pr. K. Vepckus, Laikinosios Į ; 
vyriuąsybės sveikatos uuniste

■aiWTBwn

TUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
1 J. f .w-M , A f ' f j ~ t* ‘ fr*

- GORDON FUNERAL HOME -
- A ” - j *

1729 South Halsted Street, Chicago

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63 r c STREET "Į- '> Z j. •*?" ■£

Pranzūzės ėmė lakuoti nagus 
fluoreseniniu laku. Taip lakuo- 
ti nagai šviečia naktį.

KNOW YOUR HEART
Ofiso telefonas: 776-2880, 

RMŪdencĮlM tatai.: 448-5545

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS 

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

* ’
I 
J

HELP.fcOUR HEART. FUND

HELP YOUR HEART
PERK RAUSTYMA!

Leidimai — Pilna apdrauda 
- ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles. ’ 

ft. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS 
Tol. .376-1882 arba 3763996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kliba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-430 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
HEmlock 4-2412

^159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

"‘Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

ProsMmo* v»d«i«

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio (J;Žb vai. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM. ’

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WT1S stotie»,Tl|0 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
’ Telef. 778-5374

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAšT| -NAUJIENOS”

: rjs, aktyvus sukilimo dalyvis, 
i traiškai žuvo Vokietijoje 1945 
i m/ ir daugejis kiįų įskaitant 
: aukas išvažinių metu ir nužu- 
i tjylus gydytojus Rainių iniške- 
j ly ir jęifur. Tos aukos tęsėsi ir 
• Įojiau išfrėmijjiuose, kajėjimuo- 
| sp, o paskutiniame dęšinitnie- 
į tyje net psichiatrinėse Įigoninė- 
I se. |š jjasjiuįiniųjų Rankinių su 
j pagarba prjsim sparne dr. Algir 
t|| ^lalkėyjėių, kuris Rj8Q m. 
rugpjūčio 11 d. nųfeisla^ už pa- 
sirašynią |5 pąbaltiečjų memo- 

: randamo ir i|sij^tąs į čęrnyak- 
j įjov^k pįiicbiaįrinę ligoninę. I 
: llųnis rejkią daugiau dvasinio 
1 budrumo, |<ad galėtume atšilai- 

I.ĄIKO TĖKMĖJE 1KĮM1E PRASMES j

Mažeika i? Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

IŲ DIENŲ DOKUMENTAS

Jau nuo senų laikų filosofai 
gydytoja įvairiai anajizuoja.jau 
nuo Hipokrąto įąikų jį laikyta 
nai filosofu, dievišku pašauki
mu, humanitaru, politiku, so
ciologu ir t. t. Anot d1’- J- Gp- 
niaus, nieko formaliai bendro 
arp filosofijos ir medicinos, 

bet filosofu ir gydytoja sieja tąs 
pats rūpinimasis žmogumi. Tad 
šiis rūpindamasis ir teikiąs pa
grindą gj’.dytojo dat’bą taikx^i 
ne profesija, bet pašaukimu.

Tiesa, gyjiytpjp tiesioginis 
profesinis darbas atima dau- 
eiau laio, negu daugelis kitų 
profssijų. Dažnai net ' nepaste- 
oime, kad esame laiko nešami 
iro (fenas ir lyy^ius, nespėdą-

tuviška aplinka. Vis mažiau gy
dytojų .inatome pieno parodų 
ati darymuose,’ iškilmingose š ven 
tėse ir kitūgsę kultūriniuose pa- 
reijgimūosė?. Tradiciniai, lietu- 
vjanis gydytojams vienu iš cha-

buvo visuomeniškumas

profesinio darbo kasdienybėj. ■ 
Jeigu savo darbu negalime pri
sidėti prie pastangų lietuvių tau : 
jai išlikti rienurąsytai iš istori

jos puslapių, tai bent tapkime 
- Į lietuvybės išlaikymo ir' lietuvių 

rakterin^ešpių Bruožu visuomet kultūros mecenatais. Dėkime 
kuris pastangų, kad mūsų jaunieji 

prasmingai papildo |o profesi- į kolegos būtų pakankamai mai- 
įą.šis papildymas taikytinas ii tinami šviesiu mūsų tautos pra- 
yyresnėj‘ir jaunesniajai gydy- eities heroizmu, kad jie taptų 
tojų kartai, pagal V.' Kudirkos ! tolimesnieji visuomeniškumo 
žodžius, kąd “neitum į kapą be pavyzdžiai.
likusio’ ženklo, kad žmogum bu- Neskriauskime saves nedalv- 

. O šiahdiien dar reiktų j vaviniu lietuvių gydytojų orga- 
, kad į nizaciniame gyvenime ir ben- 

‘ drame išeivijos lietuviškame 
darbe. Tautiniam atsinaujini
mui grįžkime mintimis Į 1941 
molų, sukilimą, kad galėtumą 
atsisakyti hipokrizės ir veidma- 
ningo' neveikios dengimo. Ište
sėkime ne dirbtinu nuovargiu, 
bet darbu, nes tai yra tradicinis 
lietuvių gydytojų įsipareigoji
mas naikinamai lietuvių tautai, 
Krašte likusių kolegų visuome
ninis darbas yra kasdien rašo
mas istorijon.

Kazys Ambrozait/s

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMI0

SENIAUSIA IR DUBIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
>274741—1741 ' ’ . " '

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
“ ' Z '4 Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

vęs... . 
pridėti: be. likusio ženklo, 
lietuviu buygs.

. Lięluvos atgimimo laikotarpio 
gydytojai lietuvių taujai žinomi 

nii suvokti įo skubėjimo’ pras- say0 grofeš^Į, bet. kąįj) rą- 
Laikas vis toliau nuo Lie jgytQja^ veikėjai, kovo’tojai, ir 

luyps nešą ir Juos, į^urje iš tęn vėliau, atgavus . nepriklausomv- 
fH?8’ fchTie jąu .eilė.gydytojų įsijungė į jos

• ‘ ’ atkūrimo darbą,'
.e, ./ pro-• oius buvo išrisiąs net prezi-

ferinįs darbas daugelį mūs su-1 Tentu. Panašiai. yra ir su gydy- 
banalino, pradėjome neado-J tojais,- aktyviai-.' dalyvavusiais 
mėti lietuvišos kultūros puošė- Į.paskutiniame jautos' sukilime 
Įėjimu ir daugeliu atvejų, lie- j l$4i m. . Išęivijėjo patekusieji 

i ir jau čia .išaugusieji gydytoja', 
•irgi sudaro’.'grupėj'kuri šalia sa- 
! vo profesinio darbo plačiai reiš- 
j kiasi kaip veikėjai, rašytojai, o 
labiausiai, kaip "lietuviškų dar
bų mecenatai.' Tai irgi lietuvio 
gydyto;’:) ryškūs bruožas.

atvvkomc, 
čia gimę. v

Išeivijos gyvenimas b
o dr. K. Gri 

net yrezi- TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650 
TeL : 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENLNĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN yANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Išvarginta vėžio ligos, šią žemišku kelionę baigė mūsų 
brangi bei piyjima žmona, moliną ir močiutė

A. Ą. Marija Abramavičiene 
Mozųrgihl?

Nors laikas bėga, bet jos šviesus atminimas liks mūsų 
širdyse. Lai pievas suteikia jai ^mžį^ą rąjnyjję.

Už jos sielą šv. ■Mišios bus ątnašąiiją^os Tėy|J Jėzuitų 
koplyčioje, (^licągoje. #au. rugsėjo mėri. 25 d. vai. lyto.

J

Msloniąi prąacjnc visus gimines,' draugus ir pažįstamus 
prisiminti pariją savo madose. ’

vyras Stasys, duktė, sūnūs ir anūkai.
...» . . „ . .....  ~

Laba; sVaxDU palaikyti jau-

— Kinijos rašytojai yra dideli 
pesimistai. Jie nepajėgia geres
nės nuotaikos veikalo sukurti. 
Vyriausybė nutarė juos perauk
lėti, imdama po 100 j grupę. 
Juos išveš Į kareivines ir pralai- 

■ kys po kelias savaites, tada, sa-

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

Telef. 476-2345 '

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
jjž AIKŠTĖS automobiliams pastatyti

nųjų gydytojų tarpę tradicinę ko, jų raštai būsią optimistiš- 
iymę: aukotis visuomeniniam kesni.

AUGUSTINAS FUKARTAS
?Gyv. Brighton Parke, Chicagoje

Z Mirė 1981 ni. rugsėjo 17 <1. 3:05 vai. popiet, sulaukęs] 
,x melų amžiaus. Gimęs šakių aps., Karališkių vis.

Amerikoje išgyveno 25 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Augusts, du sūnūs DaįhaklJ 

jo žmona Lee, ir Vyloldt, <|vi ęJukUrys — Renata Duran, 
jos vyras Boberl, ir Christine Paslaski, jes vyras IViįįiain, 
trys anūkai — Ijouglas, $|ąrįe ir grista, bei J<iti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko sesuo’ su šeima.

Priklausė Vytauto pįdžiojo $aulių r m R lipei
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį p vai. vak. Eudcikio 

koplyčioje, 1334) fj. Čąiifornja Ąvę.
Pirmadienį, rugsėjo 21 d., 9 vai. ryto’ bus lydimas iš 

koplyčios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčių, o pc 
gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a a. Augustino |’’ukarto’ gimines, draugai ir pažįs
tami puoš rdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam į&sjuitini pąĮąrnaymą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę Įiejea: žipona, supūs, dupery s, anūkai.

Laidotuvių, direktoriai Qovydąs Gaidas ir Geraklas Dai- 
mid. Tėl. 523-0440.

A. t A.

Lietuvių
Laidotuvių

Direktorių

AMGULANSC 
PATARNAVIMAS

TURIMI

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSI.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIC22

2424 AvES'i 51’RKki KEpuDlic 7-1211
11028 SOUTHWEST H1GHWA1, raiov Hilu, HL 974*4411

P. J. tUBIKAS
M54 So. HaLSTĖD STREET TeL YArdi 7-1911

BUTKUS - VASAmS
1446 te, Mth Avė, Cicero, AL TeL: OLympic 2-1WM

PETRAS BIELIŪNAS
«48 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayeUę 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3313 So. UTUAN1CA AVE. Tel.: YArd. 7-113S-11JI

5 — Naujienos. Chicago, III. — Sal.-Monday. Sept. 19-21, 1981



— Nuoširdus dėkui poniai P 
Urban, Holyoke, Mass., už anks- */
tyvą prenumeratos pratęsimą 
nelaukiant raginimo, gerus lin
kėjimus ir už $35 auką, kuri la 
bai piadziugino darbuotojus ir 
leidėjus.

— K. Bagdonas, Plymouth, 
Ccnm, pensininkas, pratęsdamas 
prenumeratą, parėmė Naujienų 
leidimą $35 auka. Savo laiške 
jis tarp kita taip rašo: “Taip pat 
siunčiu $35 Naujienų palaiky
mui. Lai gyvuoja tiesos žodis 
ilgus ,ilgus metus”. Nuoširdus 
dėkui.

— E. L. Stanius, Winnipeg, 
Manitoba, prie metinės pienu 
meratcs pridėjo $5 auką. Dėkui.

— Antanas Sukauskas, mūsų 
atstovas Michigan valstijoje, su
organizavo $40 paramą Naujie
noms. pats paaukodamas $10 
Po $5 aukojo: Stepas ir Emdija 
Lungiai, Antanas ir Ada Pet
rauskai, Juozas ir Konstancija 
Kirvelaičiai, Antanas Vaitėnas. 
K.Š., ir Alfonsas Lukas. Dėkų’ 
visoms ir visiems.

— Emilija Markūnienė iš 
Brighton Parko gavo gimtadie
nio sveikinimą iš prezidento 
Ronaldo ir Nancy Reaganų.

— šakių Apskr. klubo pikni
kas Įvyks š.m. rugsėjo mėn. 27 d. 
Vyčių salėje, 2155 W. 47th S!., 
Chicago. Pradžia 12 vai. šokiams 
gros Evaldo Knoll orkestras.

— Solistė Juzė Krištolaitytė- 
Daugėlienė, viešnia iš Floridos, 
atliks meninę programos dali 
prof. M. Mackevičiaus pagerbi
me, kuris įvyks, š. m. spalio 
mėn. 11 d., sekmadienį, 3 vai. 
popiet, Lietuvių Tautiniuose na
muose. Dėl informacijų ir rezer
vacijų skambinti p. O. Gradins- 
kienei tel.- 376-1998.

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymu knyga 

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

kymai, 181 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autcnų: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

PIRKITE JAV TAUPYMU BONUS

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJ

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107
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| A-l TEXACO Į

| • TRANSMISSIONS * AIR CONDITIONING 1
= Installation & Service — Foreign & Domestic Cars = 
= WE DO A COMPLETE CAR SERVICE =
= Ask about efur free Towing =

z Bring This Ad and Get $5.00 Discount on Any Major Work = 
I 436-5728 5301 S. Kedzie Chicago |
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Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuviu Įstaigą: 

American Trave) Service Bureau 
BT27 S. Wert»m Ave, Chicago, 111. 60643 

Telef. 312 238-»787
• Nemokruaur piUmivlmAi ufenkent lėktuvu, traukiniu, lal^u kelio 

niU (cnilsea), viešbučių ir automobiliu nuomavimo rezer/aciiaa; Parduoti* 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones 1 Uetuvą ir kitna kmMua 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infoc 
madjai visais kelionių reikalai i.

♦ Taupykite skrisdami Chartered lėktuvai*, tik Lelru re^orvonu vietas 
fi anksto — priei 45-60 dienu.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yrs seniausia, didžiausia Ir turtingiausia lietuviu tratemallnė or- 

eaniiadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metuK
SLA — atlieka kultflriniui darbui, gelbsti Ir kitiems, kurie tunc I 

darbus dirba.

SLA —išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MHAJONUS doleri* 
tpdraudu savo nariama.

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

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

ELA — apdraudžia Ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

RLA — vilkus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
|1,000 apdraudoa rūmą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
1 ixavo apylinkės ŠIA kuopu veikėjui jie Jvma 
mielai pagelbės 1 SLA irirašytL

Galite kreiptis Ir tferial 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMIRfCA
New York, N. Y. 10001

M7 W. 30tb If.
Tai. (111) ra-THl

MICHIGAN — NEW BUFFALO
65 miles from Chicago. Older, neat, 
furnished 2 bedroom bungalow. Full 
basement Lovely back yard. Must 
sell — $20,000. I

CENTURY 21 »
RITTER & HEINZ, NEW BUFFALO , 

(616) 469-3950

ŠVENTO VARDO DRAUGI- 
JOS SUSIRINKIMAS

Į Rugsė o 13 dieną po šv. Mišių 
3 vai. Marquedte Parko parūpi-f 
jos salėje po vasaros atostogų 
įvyko .šv. Vardo draugijos susi
rinkimas, kur| pradėjo pirm. 
Walter Kalvaitis, pakviesdamas, 
kleboną kun. A. Zakarauską su 
kalbeli maldą.

I Pirmininkas pranešė, kad ser- 
įa ketui i nariai; priimtas nau
jas narys G. Janu’a. Jam atsi
stojus, plojimu jį sveikinome-

Prac itame priešatostoginiame 
susirinkime pirmininkavo J. 
Evans. Už kavutę ir pyragėlius 
sumokėjo p. Yeikes. šiandien 
pusryčiai apmokėti gėlininko V. 
Petrošiaus. Dėkojome.

J. Skelly kalbėjo einamais 
reikalais. Draugija turi bankuo
se $1,692.52.

Kun. K. Kuzminskas prašė 
paremti religinę šalpą.

Kun. A. Markus sukalbėjo 
maldą. Iš viso dalyvavo apie 50 
nariu. K. P.

SUVALKIEČIU DRAUGIJA 
PO ATOSTOGŲ

P: m t o t s o g a v ę Suvalkiečių 
Draugijos nariai vėl grįžo prie 
savo pareigų, Pirmasis panics, 
toginis susirinkimas įvyko bir
želio

vedė

mėn. pabaigoje. Susirin
kimą atdarė Vyčių salėje ir jį 

vicepirmininkė Helen 
>. Pasveikinus gausiai

susirinkusiu^ pranešė, kad pir 
mininkas neatvyko, bet mes 
privalome nesnausti, nes mūsų 
piknikas jau čia pat.

Nutarimų raštininkė 
nija Strungys persaitė 
susirinkimo protokolą, 
kolas buvo priimtas be patai 
su. Malonu buvo, 
kasininkas 
galėjo dalyvauti 

Eu te
praeito 
Proto.

kad mūsų 
Petras Vilkelis jau 

• • i . 1susirinkime, j 
eikata tiek

Draugijos piknikas įvyko bir
želio mėn. 28 d. Vyčių salėje, 
šiam piknikui vadovavo iš
rinkta komisija iš Frank Vait- 

šeimi- j 
Sk rins-l 
keletasChinston

Piknikas praėjo sėk

kaus, ir Emos Petraitis 
ninkėmis 
kis, Jonė 
padavėjų.
mi ngai.

Sekantis susirinkimas ivvks 
spalio mėn. 23 dieną, 6 v. vak. 
Vyčių salėje, 2155 W. 17 St. 
A isi nariai prašomi dalyvauti.

Ona Šnirniickas

Helps Shrink 
Swelling Of ® 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica- 
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues,then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

Ji galės dai- 
daugiau mo-

parsinešė iš

— Teisėjas Joel M. Flaum Či
kagoje atmetė Walter Lenčovs- 
kio skundą prieš dainininkę Iza- 
belą Trojanovską. 
nuoti, kur jai bus 
kaina.

— Pietų Afrika
Angolos Sovietų tankų, kulko
svaidžių, amunicijos 100 milijo
nų dolerių sumai.

— Prez. R. Reaganas, daly
vaudamas Grand Rapids mieste 
atidarant Gerald R. Fordo var
du dedikuotą muziejų, ten susi
tiko ir Meksikos prezidentą Josą; 
Lopez Portillo. Jiedu bandė su
derinti jų skirtingas nuomones 
dėl Salvadore vykstančių 
nių neramumų.

vidi-

MOTERŲ ĮTAKA
Įvairių didesnių valstybių nž-

ENERGY 
WISE .

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use or water 
and electricity. 

sienio reikalų ministerijose krei
piama ypatingo dėmesio į žmo
nų įtaką į savo vyrus.

štai, sus-ituokę su svetimšalė
mis diplomatai negauna pasky
rimo į tas šalis, iš kurių yra ki
lusi jų žmona.

Turkija surado savotišką išei
tį: jc’s diplortiatai negali susi
tuokti su svetimšalėmis, o jei
gu meilė pasirodo perdaug karš
ta, tai jie privalo atsisveikinti' 
su diplomatine tarnyba.

KAIP SURIKSI, TAIP 
IR ATSILIEPS

Malšinant' sukilimą Lietuvoj b 
1863 metais, į vieną dvarą, prie 
Ukmergės, įjojo būrys masko-; 
lių raitelių.

Jų vadas įėjo’ j namus ir pa
reikalavo duoti jam valgyti. At
sisėdęs pietauti karininkas įtar
tinai pažvelgė aplink, išsitraukė 
ilgą peilį —kinžalą— ir pasidėjo 
ant stalo. ,

Tuo tarpu senyvo amžiaus šei
mininkas išėjo lauk ir neužilgo 
grįžo su ilgomis šakėmis, kurias 
pastatė šalia karininko. Tas gi 
užpykęs suriko: '

— Ką gi tas gali reikšti?
— Man atrodė, jog tokiam di

deliam peiliui reikalinga ir di
desnių šakučių, — ramiai atsakė 
šeimininkas.

PATS SKABYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*1

MISCELLANEOUS
JvalrūsCalykel

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

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

SUPER HOME MAINTENANCE
PAINTING, GUTTERS, WINDOWS 

WASHING, CARPENTRY. 
Free Estimate. Insured.

Reasonable Price.
Call: 3.34-6990

J. AUTO CONSTRUCTION 
Expert Body & Fender Repair 

.Mew Location; 4149 W. hjorth Ava. 
Free Estimates. 

384-5371 
-- - —

BUDGET 
SEWER AND 
PLUMBING•

ANY RODDING AND 
DRAINING — $30.

If not open — no charge.

CALL 656-8387

DURACLEAN’ 
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

■ ■■ - ------------- 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

BROMPTON
BODY SHOP, INC.

Professional Body and Fender 
Work. Mechanical Work.

Reasonable Price.
3532 N. Halsted, Chicago

Phone: 525-7117
i

JOSEPH REMODELING 
& CONSTRUCTION CO.

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

Interior Decorating.
JOSEPH MARTINEZ

Gen. Contractor
348-4895

COMPLETE CARPENTRY ' 
& ROOFING 

COMPLETE REMODELING 
INTERIOR & EXTERIOR.

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

GOLDEN 80's 
AUTO BODY SHOP 

Complete Expert Auto Repair 
Body - Fender - Painting 

Mechanical 
3718 N. Elston, Chicago 

Ph. 267-2004

R.A!N-B0W SEWER SERVICE
Cjh.Klefe Catch Basin Services 

Installed, Rebuilt. Repaired, Reline. 
Cleaned. Old Sewer Pipe Replaced. 
Flood Control Installed Rodding

I
 Service. Hand Rod or Power Rod. 
Free Estimate on Any Job. Call Ray
25th & Central Park — 581-4549^

A COSMOPOLITAN 
DRIVER TRAINING 

SCHOOL•
PROFESSIONAL 

FULL-TIME 
INSTRUCTORS

Nervous People - Senior Citizens 
— Our Specialty.

e
CALL TODAY!

START TODAY!
Chicago & Suburban

Pbone: 685-3344

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

HOMES & CONDOMINIUMS with wa
ter frontage or access on Lake Delton 
and on the Wis. River at Wisconsin 
Dells. Prices start at $24,650.
Call or write IN REALTY, INC., Lake 

t Delton, Wis. 53940. (608) 254-2542.

REAL ESTATE,
__________ ______________ J

Mvnai. Ž.m4 — P.rdavlmui , Namai, 2am4 — PardarlwaN 
REAL ESTATE FOR SALI | REAL 1STAT1 FOR SALI v

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
R MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 7M 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY >
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 ’

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

Marquette Parko apylinkėje liuksusi
nis 12 butų. Parduotas.

Arti 69-tos ir Rockwell mūrinis, 2 
butų. Parduotas.

Brighton Parke mūrinis — 3 butai ir 
krautuvė. Parduotas.

Dar turime pirkėju ir gerų 
namų investavimui.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Notary Public.
V. r - ■ i

Insurance, Income Tax

Pirkite senoviškai
• 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. $57,700.

• 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.

O Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą, 
seniau imamais procentais.

ndghborhoodWs
REALTY gpoup

U.S.AT U2T3
We’ll help you moke the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

ftsomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namą pasirinkim'Ji

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ay*.
Tel. 927-3559

V" ■ — J
f ■ ....

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA! 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A- LAURAITI! - 

4645 So. ASHLAND AVL 
Tel. 523-8775

Dengiame ir taisome visu rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai Ir brangenybė®
Pardavimai Ir Taisymai
2646 Weal Street :
Tel. KEpublIc 7-1941 . ji

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel.'YA 7-5980

Netary Public _ ,<’
INCOME TAX SĖRVIC1

4259 S. Maplewood. Tel. 254-74M 
Teip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybė, pri« 

tymai ir kitokį blanket

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolia, A*ent 
3208/j W. 95th Si 
Evarg. Park, III. 
4O64X . 424-U54

Slate Farn' and Casualty Company

advokatų draugija
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

■ ■“ 1 " * 
Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: nuo 9 vaL ryt* 

Iki 6 vaL vak. Seitadienj nuo 
9 vaL ryto iki 12 vaL d.

Ir pagal susitarimą.
TU 776-5162 arte 776-5151

2649 West 63rd Street
Chicago, m. 60629

■■ - .. 4

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700
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