
- J v

VOL. LXVIH .
J .

Price 25c Chicagd, III. — Penktadienis, Friday,'October 2, 1981

' The First and Greatest
Lithuanian Daily ir. America .

•••0Ot«a«»t««9*e«t«e«ddAC99et s

^^i&ggss
The Lithuanian Daily News

Published by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.

- 1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

Nr. 187

IRANAS LIKO H RIO IR 3 KARO
’ - - • < - .. - ■ ‘ 1

NUO LAPKRIČIO 1 DIENOS LAIŠKO 
į PERSIUNTIMAS KAINUOS 20 CENTU

JEI KAINOS NEPAKELTŲ, TAI PAŠTO VADOVYBĖ 
TURĖTŲ SKOLINTIS PINIGŲ ALGOMS MOKĖTI

WASHINGTON, D.C. — Nuo 
šių metų lapkričio 1 dienos laiš
ko persiuntimas Amerikoje kai- 
pų'ds'. 20 centų, tręčiadiehį paT 
reiškė vyriausias pašto viršinin
kas'William Bolgėri ’ 
L/Jis'pastebėjo," kad šiais me-

- tąjsi nfokėstiš už laiškų persiun
timą jau keliamas antrą kartą,
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metų kdyb 22dieną. Tada kaina 
pakelta nuo 15 centų iki 1.8 cen
tų. ■-Nuo. lapkričio. 1 dienos kai
na; bus- pakelta nuo T8 centų 
iki 20 centu. Niekad anksčiau 
laiškų. persiuntimas nebuvo ke
liamas du-. kartus vienais, me
tais, šįmet yra susidariusios spe
cialios sąlygos, todėl, imtasi kai
nas pakelti. Kitaip; Amerikos 
paštas turėtų-, skolintis pinigų 
būtiniausioms sąskaitoms- ir' al
goms Apmokėti. Bet dabartiniu 
metui už-paskcda§rriK5ų mokėti

- TAIVANAS ATMETĖ 
PEKINO PASIŪLYMĄ

~ PEKINAS, Kinija. — Taiva--. 
no vyriausybė atmetė Pekino 
vyriausybės pasiūlymą atsiųsti 
atstovą į Kinijos aukšičausią 
tarybą. Pekino vyriausybės at
stovai pareiškė, kad tokio atsa- 
kymdbuvo galima laukti. Turės Į 
praeiti daugiau laiko, kad būtų * 
galima sulaukti gilesnių • pa- į 
kaitų.
* Vicepremjeras Tengas aiški- j 
no ,kad jis nenorįs daryti jokios į' 
įtakos į krašto gyventojus. Jis j 
sutinka, kad Taivano vyriausy
bė laikytų dabartinę karo jėgą. 
Jis yra įsitikinęs, kad Taivanas 
jau nemėgins nuvergti Pekino 
vyriausybės. Jis nebijo ir kri
tikos, bet jis no’ri, kad ta kritika 
nebūtų beprasmiškai karti.

Šiaurės Atlant^|»akrasciais važinėja ekskursantai

SOLIDARUMO UNIJOS 
RUOŠIA P

tarpu,’-pakėlus kainas 2 centais 
užlįiškųpersiuntimą, pašto va
dovybė apsieis be paskolos ir ne- 
tįrė jokių, specialių išlaidų.
•J “ViršininkąsrBblger dar paste; 
bė jęįč kad ” šiais" me fa i§ į laiškų 
pėE^m^^^;kaiųa’.;pąk^ta be. 
ęoų^bi>į.:pąšį.o ^ženklų Raiboms 

"pųstųly-

L RUOŠIAMOS 
PRIEŠINASI

PARYŽIUJE SUDARYTA IRANO 
VYRIAUSYBĖ TREMTYJE

Ml^LA CHOMEINI NEPASITIKĖJO AVIACIJOS VADU 
GEN. FA-KURI; JIS ŽUVO LĖKTUVO NELAIMĖJE

TEHERANAS, Iranas.— Tre
čiadienio vakare buvo įvairių 
gandų apie krašto apsaugos mi- 
nisterį gen. Sajed Muša Nam- 
žu. Iš kovos fronto jis grįžo į 
Teheraną, bst dėl techniškų 
kliūčių lėktuvas turėjo nusileis
ti Kahrizak aerodrome. Jis vežė 
namo Irano karo vadus, sužeis
tus jaunus karius ir prižiūrė
tojus.

Be krašto apsaugos ministe- 
rio, lėktuvo nelaimėje žuvo ge
nerolas Valiola Fuliahi, bendrų 
ginklo rūšių štabo viršininkas, 
gen. Kc’lan Duz, revoliucinės 
gvardijos vyriausias vadas, ir 
aviacijos gen. Javad Fakuri, 
buvęs krašto apsaugos ii- avia
cijos vadas.

Gen. Fakuri buvo karo avia' 
cijos vadas, kai iš Teherano 
amerikiečių lėktuvu iš Irano pa 
bėgo buvęs prezidentas Bani 
Sadr, ir visa eilė, aviacijos karo 
-j^^^^Mu&^hbhiei fity ręs. 
kodėUrano kariai ir lakūnai ne 
pajėgė pavyti ir sustabdyti už
sienin skrendančio lėktuvo, pri 
ėjo išvados, kad gen. Fakuri tu-

Ą'ėjo ką nors bendro, tc'dėl Įsakė, 
įuometįįpįykrašto apsaugos .nu

žuvo visa Irano aukštoji karo 
vadovybė. Žuvo ir revoliucinės 
Islamo gvardijos vyriausias va
das gen. K. Duz.

PARYČIUS, Prancūzija. - 
Buvęs Irano prezidentas Bari 
Sadr ketvirtadienį pareiškė, kad 
Masud Rajavi, Mužahadyn Chal
kos pirmininkas, sudarė Irano 
vyriausybę užsienyje. Banį Sadr 
tvirtina, kad Mužahadyn Chalk 
yra pati kovojingiausioji iranie
čių grupė, kuri organizuotai ve' 
da kovą prieš mulą Chomeini 
ir dabartinę vyriausybę suda
rančius tikybininkus.

Bani Sadr pastebėjo, kad mu
la Chomeini neapkentė genero
lo Fakuri. Chomeini įtarė, kad 
gen. Fakuri, Bani Sadr preziden
tavimo’ metu buvęs Irano karo 
ministeriu ir aviacijos vadu, gali 
būti nelojalus tikybininkų vy
riausybei. Chomeini labai, smar

kiai apibaręs -generolą. T-akuri 
už tai, kad leido buvusiam pre
zidentui pabėgti'" iš Teherano 
karo lėktuvu. Gt’n. Fakuri ma
nė, kad jis bus atiduotas Islamo 
gvardijai sušaudyti, bot-jis bu
vo paliktas naujo krašlb apsau
gos minisUritf patarėju; Yra pa- 

nistei^ar Irano • aviacijos vadą grindo -manyti, kad mula Cho- 
atstaĮyfL iš pareigų. Jis galėja I meini yra prisidėjęs prie-Irano 

karo vadovybės išžudymo. Ta-

DANCIGAS, Lenkija. — Su
važiavę Solidarumo unijos koni 
greso atstovai ketvirtadienį pa
reiškė;.-kąd. jie iš pagrindų pa- 

.jceiš valstybės santvarką. 
įcPro'gramos komisijai vadovau
ja unijos atstovas Bronislavas 
Geremękas. Reikės padaryti ne 
tik .‘vyriausybėj e pakaitas, bet ir 
parlamente, — pareiškė jis su
sirinkusiems atstovams, — bet 
1^'nti-olė kUS nus’a^*a va^^Os I Mitterrandas .tvirtino, kad jis I Atstovas MichaeKLunt pasa- 

0 ’ ' j apkraus mokesčiais tiktai tur-Įkė, kad jis buvęs Maskvoje ir
Paruoštas dokumentas pabrė- tinguosius. Jis dabos,' kad visi j kalbėjęs, su valdžios atstovais..-

WASHINGTON, D'C. — JAV
• • - • i

ir- Sovietų Sąjunga susitarė lap
kričio 20 d- suvažiuoti ^Ženevą 
ir p^iė^Ą^si.tarimus|^atonii- 
nių ginklų? gamybai , sųbiąžinli,' 
bet iki ;šio-metO; įę^Usifąfė, 
kius kKSš^ns mjŽeįbje fknnfe- 
renc^oJ^į^aršjy.li. •

Galimas ĮĮaikfiaSį kad pavyks 
sumažinti tArp ’ Rytų ir Vakarų 
įtampą, bet’ akėjoj afįįa, kad bū
tų visai pašalintas plojus tai
kai. Ženevoje Sovietų Šąjunga 
kalbės, tiktai;apie atominių gink-

Įfėi- 
ąrih^blli: Bet šį kartą 

ž^^ifeB^^pfė^.ąi^iėitr.'bę sibs 
j^^^įQŠ^rę^bffiėfi^cij&s,-; riės 
zln ėj o in e.; kad jriumk: bu rėi-

ka^iĄįigai. Mės’nęgilėjbmė ių p^ojų-Ekr^ai. -

ŽiSėsftiė^ piskolos. Pąskcfib būtų 
sudariusi dideles- išlaidai"

rf. zi ■' '.-<ė ’>
. =;Viršininkas" Bolger pastebėjo, 
iii dabar kainos nebus keHamos 
mažiausią ' dviejus metus.. Jis 
pastebėjo ,kad tokia yra .jo vil
tis, diet |ikrovė kartais , gali būti 
kitokia/191-7 metais laiškui; per- 
ęiųsti'užteko 3 centų pašto ženk
le!. 1919 metais paštas turėjo 
pakankamai pinigų, todėl laiš
kus . • išnešiodavo už 2 centus. 
Tik .1932 metų liepos 6 d. pašto 
ženklu, kaina pakelta į 3 c.

r> žė ištikimybę Sovietų Sąjungai 
ir pažymėjo,. kad svarbiausias 
Solidarumo unijos tikslas; yra 
pakelti-krašte gamybą.

■ /Nežiūrint į ištikikimybės pa
tų Aziją, Afriką, Pietų ir yidu- reiškimą ; tarybų -„.Sąjungai, 
rio Amerikas, nes Kremliaus at- “Tass” skelbė, kad paruoštoji 
stovai šiandien apie tai dar ne- rezoliucija turi politinį charak-

Reikės , • griežtesriės..konferen
cijos sustabdyti .Sov. . Sąjungos 
ginkluotų jėgų, veržimąsi į Pie-

nori kalbėti. terį. Ta'i nėra unijos dokujueti- 
tas, skundžiasi “Tass”. Rusams

— Pittsburghe tyrinėtojai nu- labai nepatiko paruošto projek- 
statė, kad vedusiųjų gyvenime to pradžia, kurioje sakoma, kad 
lytinis santykiavimas nėra toks Solidarumas buvo protestas 
svarbus, kaip iki šiol buvo pri- prjtĄ buvusią valdymo sistemą, 
imta. Vieno kito supratimas 
laųg ką reiškia.

ženklų, kaina pakelta į

. — Kalbama, kad Chicagos 
mokyklose juodieji mokiniai da
ro didelę pažangą.
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— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $424.

A— Anglijos darbiečiai nušvil
pė, atstovą John Boyd, kai jis 
patarė neskubinti varyti laukan 
a tminines bombas, nes j oš apgy- 
na(Anglijos.jaisvę. »

HelmutSchmldt

Lenkai yra įsitikinę, kad ne
tolimoje ateityje Lenkija ap
rims ir visas kraštas galės pri
sėsti prie naudingo darbo.

Pcremekui perskaičius pro
gramą, 110 užsirašė, kad galė
tų pareikšti savo nuomonę.

Lenkų spaudoje vis dėlto at
sispindi gyventojų J susirūpini
mas nesutarimais, kylančiais 
tarp Solidarumo atstovų ir ko
munistų. t

t u PRANCŪZŲ VALDŽIA 
•- KRAUNA MOKESČIUS

PARYŽIUS.

DARBIEČIAI PRIEŠINASI 
ATOMO BOMBAI

I BRIGHTON, Anglija. — Me- 
tinėn konferencijon suvažiavę 
darbiėčių atstoVaf-reikalauja 
atšaukti atomo bombas iš Ang- 

j lijęs. Visa ęilė- atstovų pasisakė 
prieš atominius; ginklus ir prieš 
JAV karinių- bazių -laikymą 
Anglijoje. Jeigu kiltų karas,

— Prancūzijos j tarp didžiųjų valstybių, 
vyriausybė, Mitterrand© vado-į Anglija pirmiausią, būtų 
vaujama, trečiadienio . posėdyje { kinta, — sakė, jie.
aptarė pačius p a g r indinius f Bet kai kilo'/klausimas,‘ ar . iš- 
principus, kaip apmokestinti j eiti iš šiaurės-Atlabto Sąjungos,, 
turtingesnius krašto gyventojus! tėi trys ketviričai atstovų pasi- 
ir turtingesnes bendroves. -sakė prieš išstojimą iŠ šiaurės 

Rinkiminės kampanijos, metu’ Atlanto Sąjungos. - /
• I • V U A • **

dirbtų. Mitterrandas nenori, kad ' AtstovoįLunt teigimu, rusai no- 
prancūzai badautų. Krašte-' yra • retų tartis (suyamerikiečiais apie 
pakankamai maisto. Reikia tik- atc'minių ginklų -apribojimą, bet 
tai jį tvarkingai paskirstyti ir, amerikiečiai viąai .nenori kal- 
duoti galimybė visieins prancū-1 bėti. 'Rusams pavyko įtikinti ir 

daębietį F.cot, ,, kazd ^Ąnięrįk^. 
kalta. ' ' '

zams užsidiębti.^avo duoną.
Mitterrandas įsitikinę, kad 

jo’ programšrbuš naudinga visai 
Prancūzijai. SALVADORAS NEIŠAIŠ

KINA NUSIKALTĖLIŲ

. SAN SALVADORAS, Salva- I
j doras. — Prezidentas Napoleon

. j Duarte pareiškė amerikiečiams,

z : I - ‘ J*
I KALENDORĖLIS

* į \ * i

Špąlio . 2:1 Angelai Sargai, 
-Erdvilas, Jėga, Bųteika, Vetrė. 

■ Šaulė teka 6:48, leidžiasi 6:32.

©ras debesuotas, iiltesnh lis.
JI

Kancleris Schmidt pralai
mėjo Schleswig Holšteino 
rinkimus, bet jis planuoja 
kreipti daugiau dėmesio p 
krašto apsaugos reikalus. 
Bandys įtikinti . vokiečius, 
kad jie galės nud rusų apsi
ginti tiktai šiaurės Atlanto 

Sąjungoje.

DU ADVOKATAI KLAS
TOJO DOKUMENTUS

CHICAGO, Ill. — Carlo Pon- 
ti, artistės Sofijos Loren vyras, 
bandė apgaudinėti vyriausybę, 
nusukdamas valstybės mokes
čius. Carlo Ponti yra turtingas 
žmogus. Turimus pinigus jis in
vestuoja į tokias transakcijas, 
kurios neša .didesnį pelną. Chi
cago je ji$ buvo pasisaųidęs Ron
ald Tash ir Denis Kleinfield. Jie 
tvarkė visus Ponti finansus. 
Chicagoje jie sudarė-penkių as
menų bendrovę pinigams inves-

būti- suimtas, tardomas ir ’Mi-.
/duotas Islamo revoliticinėš^gvąr me lėktuve buvo mulos Chome 
•dij^k'' teisimų, bet taip nepada
ryta, neš''jis buvo geras, avia
cijos šgėęiaiistas. Gen. Fakuri į 

-buvo ggfiiktas aviacijos reikalų i 
patarėjų-, prie krašto apsaugos, 
ministerio.

Krašto apsaugos ministeris 
Vykdamas į Ahvazo apylinkšv ■.

ni nemėgiami. kariai. Be to, 
Clbšmeinr buvo paskelbęs, kad 
Irano'-'kariai buvo paėmę Aba- 
dmą. o dahar aiškėja, kad karo 
vadovybė buvo tiktai Ahvaze.

Rąjavį ilgai kalbėjosi su Reu
ter atstovais, aiškindamas apie 
Mužąhadyno -Chalkos protestą 

pasiėipę svarbiausius savo pata- ir pasipriešinimą Islamo gvardi- 
rėjus;i jų tarpe aviacijos gęao 
ęolĄ. ĖakŲri ir štabo viršinink 
geri. "Valiola Fuliahi. Nelaimėje kelią parlamento pasiryžėliams.

jai praeitą i sekmadienį,' kada 
mužahadynams pavyko pastoti

NAUJAS MORMONŲ 
i KNYGOS VERTIMAS

SALT LAKE CITY, Utah.
Šiomis dienomis pasirodė nauja i kad jam labai sunku išaiškinti 
mormonų knyga,-kurioj tyra sti- J nusikaltėlius, nužudžiusius key 
rašyti visi mormonų ; tikėjimo i turias JAV vienuoles, atvykusias 
dėsniai. Oficialiai- knyga vadi- ■ į Salvadorą. Buvo suimti penki 
naši “Jėzaus'Kristaus ir Pasku-. kariai. Įtarimas., buvo, didelis, 
tinių Dienų Šventųjų Knyga?’. į bet tardymo metu pasirėdė, 
Bažnyčios nariais galima skai-j kad nėra pakankamai-davinių

■turias JAV vienuoles, atvykusias

tyfi '“baltus ir smagiuosius”.;.
Kai atėjo laikas priimti į mor-

jūos apkaltinti ir nuteisti. Jie 
buvo pašaukti j pirmas fronto

monų eilės 'Utah valstijoje gy- linijas ir teko paleisti.
venusius indėnus, tai “baltuo
sius” išvertė į “grynuosius”, o

Prezidentas Duarte -prašė 
JAV pagalbos nusikaltėliams iš-

dabar jau atėjo eilė priimti į aiškinti Salvadoras neturi ma- 
bažnyčią ir juodaodžius, tai ver- šinų, kurios parodo, kai liudi- 

Juoda- ninkas meluoja.timą ir vėl teks keisti, 
odžiams dar nerastas tikras ver
timas, bet netrukus vertėjai ti-timas, bet netrukus vertėjai ti- — Indianos Standard Oil 
kiši surasti tinkamesnį “balto- Į bendrovė praneša, kad Indianoj 
jo” sinonimą. - i rasti dideli naftos sluoksniai.

— Chicago Continental ban
kas nlanuoja pirkti du priemies- 

tą, kursi atleidžia nuo valstybės frakus — $31 milijono ver- 
mokesčių keturis uždirbtus do- tės Buffa]0 GrOve banką ir 21 
lerius nuo investuoto vieno do- • milijono dolerių-vertą Oakbrook 
leno. Advokatai paruošė visus Terrace banką, 

apskaičiavimus pagal tą nuosta- .  
tą, bet-teisėjas išaiškino, kad 
tas nuostatas negalioja. Jia visi, dentas NViįliam L. NVeisš išrink- 
pasidarė bėdoš^ < i I tai Hiinoiš Bell prezidentu.

4 W . •* \ J <

tuoti. Advokatai surado nuc'sta-

— Indianos Bell Cd. prezi-
Chicagos zoologijos sode jauna Silvija Krpeg r 

Taiko du jaunus liūtukus.



J. KVZMICKIS LABKAS REDAKCIJAI

DVIEJŲ KARTŲ POETES
LAURETA ŠILINGAITĖ

Kartkartėmis literatūros va
karuose ir skautų bei jaunimo 
žurmduose su švelnia poezija pa 
sirc ’ j uresios kartos atstovė 
Iru eta Silingr.tė, gimusi ir gy
venanti Bradforde.

Ji ka’ba gražia lietuvių kalba, 
bet rašo angliškai. Baigusi Me 
no mokyklą u kalbančiomis spal 
vomis išreikšdama savo vidaus 
pasaulį įvair ės tematikos pieši
niais, mėgsta ramybę, darną 
ve tina L ikimus, įsijaučiančius 
draugus. Jos dvasia turininga 
kupina poetinių idėjų, kurias 
įkūnija laužtiniu linijų bei var 
sų piešiniais arba laisvos kom
pozicijos eilėraščiais. Jautriai per 
gyvena ją supančią aplinką, su- 
rusdama joję impulsų kūrybai.

Laureta mėgsta gamtą, augina 
palangėje rožes. Tačiau kūrybo
je gamta, gėlės, paukščiai teiš- 
reiškia jos vidinę būseną. Visą 
tai yra tartum harmoninga orke> 
tracija, kurios garsuose ir kva
puose sklendena jos siela su sva
jonėmis apie Lietuvą:

Meilūs, kvapūs namai 
nenykstančių atsiminimų 
su gėlių kvapsniu 
ir strazdo garsais...

Atsiminusi Lietuvą, tarsi girdi 
vėjelio dvelkimą, pažadinanti 
karštą, sklendantį orą. Jos upė
je — tingūs auksiniai įnamiai, 
plauną praėjusių dienų brange
nybes. Klausdama, ar žalia ten 
vasara, ar auksinė saulė, su gir
dėtų pas;ikojimu atsiminimais 
atsimuša į šaltą tikrovę:

Kokie saldūs tie atsiminimai 
mano meiliu įkalintu namu... 
Ne tik gamta, namai, bet ir 

“pražilęs senas žmogus su gi
liom raukšlėm, kai tik jaunystė 
spinduliuoja iš jo akių”, sukelia 
minčių kauges. Stebisi jo sielos 
tvirtybe bei atsiminimų jaunys
te— - ----- .

ir kai jis stebėjo, 
atrodė — 
jis gailėjosi

Machine,

UX ysjux That means your dreams 
oxxu true faster thaa ever before, 

cgu buy sliarea it wur paiti- 
tUtana by tie Payroil

Flap you wark^ or Car 
iancJ-t Mcnth ptan you h^nk. 

know >l your AiMncs A

r * matare b lew theai *ix yt&aį^

USA
m Ute putes te rasda

Kuršių mariose

mano jaunystėj
Jauno jį poetė apgailestauja 

artimo žmogaus mirtį: uTu ga- | 
įėjai, palaukęs truputį ilgįau, 
papenėti tą mano vienišą alkį 
kuris džiovina mano akis ir drė
kina skruostus, ir tepalieka man 
kalbėti žodžiais, kuriuose aš jies 
kau paguodos — nuraminime 
m a

Mėgstu urėta poeziją ir jai 
malonu pasiklausyti poeto, ku
ris “sužeistas širdis ramybe ža- 
vė o ir iš lūpų plėšė geluonį”. 
Nors jo akyi buvo ašarotos, ta
čiau balsas buvo stiprus ir drą
sus, kai “kalbėjo apie tolimus 
atsiminimus — apie meilę, skaus 
mą, džiaugsmą”. Nors niekas 
nesiklausė jo žodžių muzikos, — 
Jis į mano širdies gelmes smigo 
ir atplėšė nuo mąnęs roano sie
lą”.

Taigi, nauja, jautriai išmąsty
ta, gilios minties Lauretoš poezi
ja. Atrodo, jai nesunku eiliuoti. 
Viename pobūvyje susikaupė 
per keliolika minučių parašė ei
liuotą, turiningą sveikinimą.

L šilingaitė gali rašyti, dėl to r liolika sąsiųyiąįtį eilėrąšeių, pri- 
linkėtina, kad ir ateityje šalia Į sipažindinasaa. kad dar Lietuvoj 
piešimo meno rutuliotų poetinį ne. tik skaičiusi, bet ir rašiusį 
talentą. Pageidautina, kad akty- nors tai bwno:hiekąm nežųaoma 
viau ir spaudoje su savo kuri- paslaptis: 
niais pasirodytų.

BRONĖ KUZMINSKĄITĖ

■>

Į Bronės vaikystė nebuvo leng
va: gimusi Laukuvoje, maža ne
tekusi motinos, buvo prirista 
prie vargingų piemenaitės pa
reigų, namų1 luošos, nuolatinio 
sunkaus durb|O. Gyvendama Klai 
pėdos krašte (1^31—1944), lankė 
ūkio mokyklą ir įsigijo vertingų 
seimininkyątės žinių. Nors sun
kiai dirbo, bet nesigailėjo: įsitai
sė gerų rūbų, turėjo santaupų 
(jos žuvo karo metu), prenume
ravusi laikraščių. Dažnai su drau

šių metų “Poezijos pavasary- 
:e” užėjau pluoštelį eilėraščių, 
kuriuos parašė šio šimtmečio 
pradžioje gimusi Elena Pimpy-1 
tė. šiek tiek pramokusi, kašto, kū 
rė eilėraščius apie trisdešimt 
metų, nors pradžioje mažai kam 
juos rodė. Redakcija pažymėjo, 
kad “poezija rašoma intuityviai, 
nesekant jokiais literatūriniais 
pavyzdžiais ir nesilaikant įpras- j ge lankėsi Pagėgiuose, nuvažiuo
tų eiliavimo taisyklių”.

Panašus atvejis pažymėtinas L skautų ir studentų
ir mūsų tarpe: Leeds mieste gy-1 Turėjo progos susipažinti su M-, 
venanti Bronė Kuzminskąitė; Jankumi, kurio dukterį vėliau 
•aipgi nelankė aukštesniųjų mo-( Kanadoje aplankė.< .. 5 - v 
kyklų, tačiau yra parašiusi ke-! Vokietijoje gyveno, net ketu-

L2>- i LcUIAJSbdL JL ctgęglUVJS.C, IlUVdZ.lUV’

Į dama į Rambyną, grožėdamasi 
renginiais. 

rijose stovyklose. 1946 m. emigra
vo į Angliją, dirbo Cambridge 
sanatorijoje, Haiifaxo, Keigh-
ley bei Leeds ligoninėse ir Jai gimtosios žemės: kad ten būtų, 
pravertė žemės ūkio mokykloje, “paparčio lapelį skintų, konva- 
įsigytos žinios. Pasitraukusi į' i-Ųų prisikvėpintų, atėjus į kie- j daktęrių “f-ąnatizmū

indyje, laiko turėdama . skaito 
knygas ir imasi plunksnos, Įrąšy- 
(Lma eilėraščius.

Br. Kuzminskąitė — nąmų 
žmogus, nors re t karčiais mėgsta 

sikviesdama pas' :jgye. Praktiš
ka, kalbi, jautri, draugiška, ver
tinanti geros valios žmones.. ’■. . 

Jai svarbu, kad’oilėraštyje bū
tų gili mintis, gyvas jausmas ir 
pasidalina tuo, kas^vertinga, gra
žu,-— intuityviąTmuo pačios pra ■ : 
:džiBš ta ' liiikniė^kryižP'"Bibnėsi . . . .- . tyrą, nepertempiant pajuokos

lanko. Nenorom Įsibrauna šiur- į 
'kštūs žodžiai, Įkaista jausmai, i 
i ‘ ' ' ' ' j

Br. Kuzminskąitė, ištikima sa. ’ 
įvo, Tėvynės duktė, negali nedai- j 
nupti apie Lietuvą ir jos var-} 
gus, Tačiau kai ji atveria švel
nią Letuvišką sielą, kai su mei
le ir Ilgesiu mini “auksinės spau
dos rudenėlį”, kuris sušaldo gė
leles, arba gamtą, “pražydusią 
pavasario pumpurais”, miela 
skaityti, kad ji nori rinkti “ak
menėlius kaip tikrą brangeny
bę” ir “statyti namelį tik ant Ne
muno krantų”. Poetinė siela at- 
siveveria, sualsuoja lyriniais vaiz 
dais, suskamba “konvalijos var
peliai” — intuityviai, jautriai, 
liekuo nesekant.

jeihėraščiai. Keliolikos sąsiuvinių 
pradžioje kalba Deganti pasirin
kti berželio šaktĮ; S Deja, suradu- 
jsi• berželį ■ pravirkstaį- .4- ■ ’«

-?'Berželis -tik Stuobrėlis,’ ’ 
n-nė .vienGfr-šakėl'ėsJ

aštrus tas rytų "kardelis 
nuskynė visaiTsakeles, — 
liks neišluotas kiemelis.

Liaudies dainų pavyzdžiu var
todama mažybinius daiktavar
džius, gražiai nusako birželinę 
Tėvynės tragediją, vaizduodama 
kvapių liepų apsuptą gimtinę, i 
kvapią duoną, griovį kasantį 
bernužėlį, kuris, nusišėręs juod
bėrėlį, joja pas geltonkasę mer
gužę.

Romantiški praeities vaizdai 
skaudžia tikrove sujudina jaus
mus, kai atsituokia, kad jau nė
ra kam šerti žirgelį, kai “daug 
metelių kaip brolelis žuvo rytų 
miškely”.

Tačiau prarasta Tėvynė vis iš 
naujo šmėkštelėja vaizuotėje su> 
žavingu Rambynu, Dyvičio eže 
ru. rugpjūčio dainele, putojančių 
alumi, ir atgimsta tikėjimas, 
kad

kelsis Nemuno šalis
iš tamsių rūktį-, 
iš baisių skriaudų: 
plėvesuos trispalvė vėliava 
Nemuno skambės daina.

Ne karta susimasto, kodėl 
ųžmogus bijo žmogaus”, kodėl 
vaikai atskirti nuo tėvų, kodėv 
svetur reikia kalbėtis su ketu
riom sienom. Norėtų būti paukš 
teliu, atsiplėšti nuo nykios že
mės, pakilti į “debesėlius — bai-, 
lūs pūkelius”: į

Ten skraidyčiau 
dieną naktelę, Z 
giedočiau gražiausią 
giesmelę..- ii/
r1*’ * 11 1 " y™

Koęl-Aidv.On Ą Stiek 
baamdsoct t»a»(

1 envelope KOOL-AJO® DssoSwc and
SVQAT <40
pįisįc or
fcnrfoaperFreeze 
unuji'Tices ‘
wpdden sK* pr spoon into 
eacfi. Frekje unWUmt.

anyftewpr 
. Į/| cup sugar 
j quart »a*er

Tėvynės atsiminimų motyvais 
nuausti ir sekančių sąsiuvinių 
eilėraščiai, — neįmanu užmiršt: 

'‘paparčio lapelį • skintų, konva- 

mejį, akmenėlį glostytų”..
Prislėgtą “benamio dalios”, 

ae įtartą ęjlėraščius nudažo skau 
džios ironijos antspalviu, pažer
dama įniršiu dvelkiančių minčių;

Mes visus ganom,
Į kalėjimus suvarom.

Mes norim visus prijaukinti, 
į kalėjimus uždarę, numarinti.
Pietinei poezijai, įkuria taip 

proteguoja totalitariniai režimai, 
gresia pavojus prarasti džugi- 
nantį grožį, esminį poezijos cha
rakterį. Nelengva parašyti ir sa-

Kukli, nesigarsinanti, užsida
riusi ne iš brangių akmenėlių ir 
ne ant Nemuno krantų statyta- j 
me namelyje, Bronė5' guodžiasi ! 
turtingos dvasios patirtimi ir ra
šo, kuria. Gerai, kad laikas nuo 
laiko jos eilėraščiai prasiveržia 
į mūsų spaudą.

♦ * *

Laurela Šilingaitė

NAMŲ ATSIMINIMAI

Meilūs, . kvapūs namai 
nenykstančių atsiminimų 
su gėlių kvapsniu 
(it strazdo garsais.
Pąliestį
vėjelio dvelksmo
pažadinta
karštą sklendenantį orą.
Čiurlenantis upelis 
pilnas tingių auksiniu įnamių, 
plaunąs 
vakarykštes brangenybes, 
valąs jų skausmą iki sunyki

mo.

1
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Redaktorių “fanatizmo” palyginimas
Laikraščio redaktorius ne vi

sus jam 
spausdina. Supykjęs rasėj as ta
tai priskiria redaktoriaus “fa
natizmui*.

| Tokių atsitikimų esu turėjęs 
t kaip su “socialistų” dienraščio 
i redaktorium, tap pat ir su Len- 
j kijo's globėjos ordino globoja 
mo dieni'ašėio redaktorium.

Aš pabandžiau redaktorių, 
Jono Šoliūno tariniu, “fanatiz
mą”, taip prastai šnekant, “pa
pirkti”, — prie savo siunčiamo 
trigrašių pridėdamas žalią pen-! klėties, 
kinę. Nors mano' rašinys, pa- j 
vyzdžiui, Naujienose dingdavo' 
“kaip į vandenį”, vienok penki
nė būdavo priskaitoma prie pre
numeratos mokesčio, ką netru
kus pastebėdavau geltonoje ad
reso' etiketėje alitinkąiųai paki
tusioje datoje.

. . . ' ’ dinami “Rojaus paukščiai”.'
Kitaip atsitiko su Draugo”' rpig paukščiai panašūs į mūsų 

redaktorium. _ Į strazdus ir gyvena poromis.
1981 mo kovo 17 d. kreipiausi i gįtų paukščių jie skiriasi 

į Draugo vyriausiąjį redakto-1 tuo, kad veja lizdus ir juos per- 
rių su savo trigrašiu ’ dėl mal- skirstę atskiromis sienelėmis, 
dos už Lenkiją (nuorašą čia Raišo įvairių spalvų akmeniu- 
piįdedu). Pridėjau taipgi pen- kais5 medžių žievelėmis, grybais 
kinę. Viskas .ištirpo kaip vande- j ;r panašiai.

be jokio ženklo adreso eti-| Kada tie daiktai netenka savo

prisiųstus rašinius S|I

kętėje... Tad jei tą skaityti re-
•-- , tai Drau-
į go” ątyejuje pridėkime dar ir

“gobšumo” epitetą. Ir palygin
kime katras ‘‘fanatizmas” sva
resnis ir švaresnis.

Šį laišką rašau, Jonui šdliūnui
pradėjus rašyti apie fanatizmą,

žarijas liepsna.
Kaip žalia yra vasara?

. Kaip auksinė saulė? ; dersonas laiko konteoje.
Kokie saldūh tie atsiminimai

mai
mano meilių
įkalintų namų.* * *

METAFORA

Langas buvo atvertas
ir gėlių kalba

. įplaukė---------------- —
jų tariami žožiai
buyo švelnutis ir skambūs, ^us draugus- 
jų daina — ilga 
ir meilinga:

širdis pabudo
pirmojoj audroj-
Suformuota rožė
užgimė.
Aš pakėliau rožę
ir įspaudžiau
į savo knygą.

Bronė Kuzminskąitė

NENORIU SAKYTI

Ar nesutrūnijo laivelis, 
ar neišseko upelis, 
ar galėčiau plaukti 
ligi savo mergelės?

O kur dabar jinai, 
gal, broli, tu žinai?

— Nenoriu sakyti,

Jis neskina rūtelių, 
nepina vainikėlio: 
už kito išėjo, 
kurio visai nemylėjo...

BIMBOKAS
Toks tu vyras,—tik bimbokas, 
tavo kelnės — tikras juokas.

Viena trumpa, kita ilga, — 
ar tas kriaučius piemeniokas?’

Cha-cha-cha ca-ca-ca. 
juokai ima visada.

(Is Eur. Lietuvio) 

kad jis galėtų jį palyginti iš vi-

PATARLĖS APIE RUDENĮ

Lietuviai turi nemažai patar
lių, kurios primena įvairias ru
dens ypatybes.

Pavyzdžiui, buvo sakoma, jog 
“Rudenį geroji diena blogosios 
laukia”. Tai reiškia, kad gra
žiam rudens laikotarpiui užsi
baigus, ateis niūrios, šaltos die
nos. Arba;

Rudenį — į klėtį, pavasarį —

Ruduo atneš, pavasaris išneš.
Ruduo visus ponais daro.
Ruduo renka, pavasaris barsto.'

ROJAUS PAUKŠČIAI

Australijoje ir Naujojoj Gvi
nėjoj yra paukščiai, vietinių va-

tuo, kad veja lizdus ir juos per
skirstu atskiromis sienelėmis, 

spalvos, tie paukščiai juos iš
meta iš lizdų ir jų vieton deda 
naujus.

VISKAS PAAIŠKĖJO

Vyras per sapną kartojo Mo- • 
nikbs vardą, žmonos paklaus
tas, kas yra ta Monika, jis šai- 
tai-.^tsakė:

j — Tai šuo. Toks mažiukas ir 
labai mielas šunelis, kurį An-

Vakare grįžęs namo, vyras 
! paklausė:
į — Na, kas naujo?

— Beveik nieko,—atsakė žmo
na.— Tik keletą kartų tau skam
bini tas Andersono šunelis, apie 

. kurį rytą kalbėjai, _

• Kaip lengva yra, būnant 
sveikiems, raminti ligos palies-

(Lord Chesterfield)i

TAISOMA KOREKTŪ
ROS KLAIDA

š.m. Naujienų Nr. 186 tūpu
siame straipsnyje ^Organizaci
jos kultūrinė veikla...”, antro
sios pastraipos pirmojoji eilutė 
— Nelengva svetur gyventi... 
turėjo būti —- Nelengva svetur 
gyvenant...

Straipsnio pabaigoje eilutė -— 
Tautiniuose Namuose 1981 m. 
turėjo būti — Tautiniuose Na
muose 1982 m. ...

Už klaidas atsiprašome /

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



A. PLEŠKYS

NETIKSLŪS PASISAKYMAI
N

Aidos briedžiai1.

Š- m. rugp. 20 d.. Nr. 16, ‘“Lais
vojoje Lietuvoje” buvę 6-to 
peri. Pulko Itn. J. Sutkus ir vir
šila K. Lekniekas savo st ips- 
ęyje “Laisvosios Lietuvos re- 

, dikcijai” priekaištauta straips
nio “Kovo mėnuo Lietuvai” 
(-“Laisvoji Lietuva” 1981. 4. 30, 
Nr. 9) autoriui ponui A. R., kad 
jis neteisingai aprašęs 6-to p.vp. 
1939 m. kovo 23 d. pasitrauki
mą iš Klaipėdos, kai visas Klai
pėdos kraštas buvo perleistas 
Vokietijai.

Tas p. Ai R. straipsnis para
šytas su geroka neapykantos do
ze nepriklausomos Lietuvos bu
vusiam pirmajam ir paskutinia
jam resp prezidentui Antanui 
Smetonai ir kitiems aukštie
siems valdžios ir kariuomenės 
pareigūnams. Ten taip pat p- A 
R. aprašo ir 6-to p. p., bataliono 
vado gen. štabo pulk. Itn. Šiur. 
kaus pasakojimą apie 1939 m. 
kovo 23 d. Klaipėdos kr. ir mies
to perdavimą Vokietijai, kad 6- 
to p. p. vadas gavęs iš kariuome
nės vado įsakymą per 2 vai. ap
leisti Klaipėdą. Pasitraukimas 
buvęs labai skubus, netvarkin
gas ir panikoje. Palikti šaudme
nys, gazolino atsargos, ligoninė
je gulėję sergantieji kariai ir me
dikamentai.

Pono A. R. tas atpasakojimas 
jįabai nepatiko buvusiems 6-tc 

’ ji- p.' Itn. Sutkui ir viršilai Lek- 
mckui, kad tai :esanti ‘netiesa. 
Juodu rašo: “6 p. gavo įsakyme 
pasitraukti ne per 2 vai.,, bet per 
2 paras. Pulko šeimos ir jų tur- 
tas buvo pakrautas- ■ į traukinį. 
Per tas dvi dienas pulko turtas, 
ligoniai, medikamentai, gazalinc 
atsargos buvo pakrauti į sunkve
žimius ir traukiniais išvežti j 
Plungę... 6 p. :p, iš Klaipėdos 
išnyko”. Pagal abiejų, jų dviejų 
jšasfca&ymą ^išeina, 6riasp. p. 
Klaipėdą apleido tik po dviejų 
<Šenų, -kąi .kraštas jau buvo per
leistas -Vokietijai; Tai yra visiš
kas prasilenkimas su tiesa. Kad 
kkrių šeimos ir jų turtas buvo 
išgabentas laike 2-jų dienų,- su 
tuo reikia pilnai sutikti, šeimų 
čfidžioji dalis, negyveno kareivi
nėse, bet išsimėčiusios mieste. 
Pulkas skubiai vykdydamas gau
tą iš kariuomenės vado įsaky
mą, kurį juadu visai nutyli, ne
beturėjo galimybės karių šeimų 
HT-jty turto surankioti, o-taip pat 
ir karius "gulinčius ligoninėje.
^.-Klaipėdos krašto perleidimas 
^lokietijai yra lietuvių tautai-ir 
valstybei labai svarbus įvykis- 
Tą įvykį aprašantieji liudininkai 
’tūri rašyti alykiškai, be faktų 
iškarpymo, ir be savo fantazijos, 
priešingu atveju jų aprašymas

bus bevei tis, ir klaidinantis. Ltn. • 
Sutkus ir viršila Leknickas savo ; 
straipsnyje aprašydami šį istori
nį įvyki, nenurodo jokio šaltinio,' 
iš kur juodu ėmė savo žinias, 
net nepasako, kad tuo laiku juo
du buvo 6-me p. p., Klaipėdoje 
ir kad tame pasitraukimo žygy
je juodu dalyvavo. Taip pat ne- 
aiškus yra ir p. A. R. atpasako
jimas, nors jis sako, kad tuo lai
ku gyvenęs klaipėdoje ir įvy
kius matęs savo akimis, bet ne
pasako ar gen. št.-plk. šiurkus 
apie 6-to p. p. pasitraukimą jam Į 
asmeniniai pasakojo, ar apie tai 
buvo parašęs spaudoje. Gaunasi 
neaiškus ir miglotas istorinio’įvy
kio vaizdas. kolonos, rikiuotės tvarkoje daž- 

| niausiai Liepojos gatve (ilgiau- 
Tuo metu gyvenau Klaipėdo- j šia miesto pagrindinė g:vė) žy- 

ie, Giruliuose (vok. Forsterei). giuodami dainuodavo šitokias 
Ten gyveno nemažas skaičius nacių dainas: “Adolf Hitler un- 
iietuvių, daugiausia įvairių įs- Ser Fuerer” — Adolf Hitler iriū- 
taigų' tarnautojai. Vieni turėjo i Sų vadas”, arba “Heute gehcert 
pasistatę nuosavas vilas, namus, , uns das Deutschland, morgen 
fkltx UUVAIAGVV. Mill XX .

-važinėdavome traukiniais. Kelio-1 tsr marschieren 
nė užtrukdavo apie 10 minučių. 1 Scherben faellt’ 
Traukinys kas rytą į Klaipėdos 
gelž. stotį ateidavo apie 7:30 vai. 
r. Galima buvo važinėti ir au
tobusu, bet reikėjo toliau paėjėti 
link jūros ir nusileisti į pakalnę. 
Tas nebuvo taip patogu gyve
nantiems arčiau stoties.

1939; 3. -14 d. Hitleriui okupa-1 
vus Čeposlovakiją, visoje Vaka-j} 
rų Europoje pasidarė labai ne-. 
rami ir įtempta politinė padė-l 
tis/ Tuo laiku mūsų spaudoje, 
pasirodė žinia,'kad Lietuvos už-J 
sienių reialų ministras p. Juozas.j 
Urbšys išvyksta į Europą, Ro
mą ir grįždamas užsuksiąs į Ber
lyną, būk tai, išsiaiškinti su vo
kiečių valdžia Klaipėdos kr. atei 
ties reikalus. Pačioje Klaipėdo
je ir visame krašte politinė pa
dėtis diena ir dienos darėsi vis 
neramesnė ir nebepakenčiama. 
Vietiniai vokiečiai naciai, kurs; 
tomi iš Reiche vis aukščiau kėlė 
savo galvas ir, su Lietuvos val
džia visai nebesiskaitė. Jau nuo 
1938 m. vėlybo rudens, Klaipė-; 
dos žydai pradėjo išsipardavinė- 
ti savo .namus, baldus, daiktus ir • 
nemažais skaičiais apleisti mies
tą- Maždaug 1938 m. • gruodžio, 
ir 1939 m. sausio mėnesį, ant 
jkaikurių užeigos namų — res
toranų, kavinių ir karčiamų du-- 
■rų pradėjo pasirodyti . užrašai 
“Juden nicht erwuenscht” -4 
žydai nepageidaujami, nors Lie
tuvos konstitucija , ir Klaipėdos 
statutas visiems savo piliečiams, 
garantavo lygias pilietines tei
ses. Vakarais vis dažniau ir daž 
-niaii naciai gatvėse pradėjo dė- 
mostruoti savo galią. Ištisos jų'

kiti nuomavo. Į darbą ir atgal j įįe ganze Welt, wir werden wei- 
wen alles in 
— “šiandien 

priklauso mums Vokietija, ry
toj visas “pasaulis, mes toliau žy
giuosime, kai visas pasaulis į ši
pulius subyrės” ir t. t., ir kitas 
panašias dainnas. Lietuvos vai- į 
džios- jėga komendantas

ZIGMAS I, GURA

LIETUVIŲ IR LENKU SIMBIOZĖ
, (Tęsinys) _ 

; / j,'a* ±

Ir indėnų nuomonę, krikščio
nybė atnešė vien rūpesčius ir 
vargus, todėl jie dabar jaučiasi 
žuvę žmonės. Panašiai dėl krikš
čionybės galvojo ir, lietuviai di- 
džiųjų kunigaikščių gadynėj.’ 
Indėnai buvo sukūrę stiprias 

imperijas su. impozantiškomis 
(kultūromis —■ Maya) Aįtek

, palankios sąlygos, kai 1387.11 
j Vilniuje, pakrikštijus ten susi- 
į rinkusius Lietuvos bajorus, bu
vo įsteigta Vilniaus vyskupija, 
jai duodant privilegijas, pana

gias į Lenkijos duodamas baž- 
! nytines privilegijas. Vyskupais 

i j ir klebonais Lietuvoje ėmė tapti
Į lenkai. Pirmieji lietuvių kandi
datai į kunigus turėjo vykt* m0' 

, kytis į Krokuvą. Per bažnytinį
l gyvenimą ėjo lenkiškoji įtaka.

Be to, lenkinimas vyko ;ir dėl 
politinių, socialinių bei kultūri
nių veiksnių, dėl glaudaus ir il
gamečio Lietuvos ir Lenkijos 

■ bajorijos bendradarbiavimo, nu- 
j sitęsusio net iki XIX a. pabai

gos. Lenkai darė ypatingos įta- 
J kos Lietuvos aukštajam luomui 

. 1 duodami privilegijas. Ho'rodlės
—Į aktų, 47 žymios Lietuvos didikų 

šeimos gavo lenkų kilmingųjų revičius lenkiška pavardė, - 
f,F-.-l  • i . i / J *' x
priimtos į lenkų bajorų šeimas. 
Siekdami sujungti Lietuvą su 
Lenkija glaudėsimais valstybi
niais ryšiais ,lenkai įvairiai vei
kė per Lietuvos bajorus. Valdo-- 
vai ir didikai klebonais skirda
vo ateivius iš Lenkijos.

Sekdami bajorijos ir jų vals-
> pareigūnų pavyzdžiais,

j herbus ir tuo simboliškai buvo

i-

, . _ - hustebino1' ir sųjad^ind; ,kodŠ
1 kariuomenė jau net' nebebandė Lietuvos valdžia tokį svarbu

Inca..'. '' .- c- ■ 1 :
1 ' F, - J ■

Kad indėnai visiškai fieįšnyk- 
tų, steigiami rezervatai, sten
giamasi atkurti kąį. ką. Jų visop 
šventės yra dėkdnės šventės. 
Jie dėkoja už viską, *kas auga 
miškuo’se ir laukuose. Didžiau- į tybės pareigūnų pavyzdžiais, 
šioji šventė, trunkanti 5-6 die- j kunigai ateiviai nesidomėjo vie
nas, pasibaigus žiemai — Ka-.j tine kalba, nesimokė lietuviškai, 
lėdoš. . Klevų. sulos šventė. Paj-J Taigi Katalikų Bažnyčia Lietu-

braškų šventė. Tų švenčių 5pra-

kaip’reikia būti geriems'.' Jų kak lietuvių kalbą. Juk protestan-

sėlių sodinimo šventė. Laukinių» voje buvęs didžiausias lenkini- 
braškų šventė. Tų- švenčių 5pra- mo veiksnys, o- protestantizmo 
džioje vadai pasakoja-žmonėms, reformacija padėjusi išsaugoti •A a a V —. ’ * « a _ _

tokių iššokių drausti. Kiekvie-, 
nam patriotui lietuviui buvo 
liūdna ir skaudu, matant' savo 
valstybėje tokius :įvykįUšty Tąip.,- 
pat neretas atsitiksimas būdavo, 
kai uniformuoti nadų.' jaunuo
liai vienur ir kituę kfagtę pradė
jo užpuldinėti mūsų, - pasienio 
policininkus. ■' . ' . X;

1939 m. kovo 21 d. vakare, 
prieš 10 vai. ’pastįici&u savo raĮ - 
dijo ant Kauno Įradijo šteti'ęs--- 
bene ką nors naujesnio.-išgirsiu 
apie užsienių reikalų ministro' J;/ 
Urbšio susitikimą; ir-- pabarimą j 
su vokiečių užsienių Tnif^^rii'ĮJ.' 
yon Ribbentrop. Tą dieną* mi
nistras J. Urbšys jau turėjo bū
ti Berlyne- Išsklausiau visas Kau 
no radio žinias, apie min. J- Ur
bšio pasitarimą su min. J. von 
Ribbentrop nei žodžio. Su gie
dojo Lietuvos Himną ir Kauno 
radijas nutilo. Tuojau, greit pa-j 
sukau ant Lomdono MMC radi-;' 
jo bangos, 10 vai. v. iš Lendono- 
buvo duodamos žinios ‘ vokiečių 
kalba. Labai nustebau; kad lač. 
ke žinių anglai- pranešė, kad Vol- 
kietijos valdžia Lietuvos-vyriau- 
sybei įteikusi notą su griežtais 
ir grasinančiais reikalavimais— 
“mit drastische und drohende 
Forde runge r”.- Tas mane F labai

boję nėra tokių žodžių, kaip “tu 
nedaryk to”. Jų garbinama Di-. 
Ūžio’ji Dvasia. Ir mirštant sa’ko1:' 
“Didžioji Dvasia, imk mane”.
Teko ’ televizijoje stebėti tūlą j tekizmas ir Postilė, 

rašytoją, kuris "buvo/aplankęs ’

lietuvių tautai įvykį slepia. Ir 
su skaudančia Širdimi nuėjau 
iniegotiĮ įRytmetyjė''kaip kieki- 
vieną rytą,, sėdau į traukinį-ir iš
važiavau j Klaipėdą, į tarnybą.
Kaip visada^?:30 vai-traukinys . ... .
Sustojo. Klaipėdos’ stotyje.' Išlfy Kolumbijos miškuose laukinius 
p|sįjš, traukinio stotyje jokio

■ hiėryuotumo, dėsnio judėjiftio^r 
jokio kariuomenės .dafinio. nėpaš? 
tebėjau. Tiesa, Klaipėdos prėkių. 
'stotis, nuo keleivių stoties buvo 
-ki'ek .-toliau, ir ;į- šiaurfei-iytuš- 
Ten visada stovėjo didelės atšar-

: .gos. .prekinių. tJagonų . dengtų*'ir 
platformų.. GąHmąs daiktas, kad 
6-tąs p., .p. jau-rbūvo pasikrovęs 
ar krovėsi į ant .greitųjų parėng 
tą ^specialiai tam >. reikalui jtraų- 
kiifį;‘’Juk; artaiferrjosj pabūki^, 
tankečių, ir šarvuotų ;autprriobi?., 
lių į keleivinį -traukinį hęįąkraii į 
si. Bet galimas daiktas, kad frau-.

; kintys su 6-tu p.gp. įš-KfeipedėSj. 
jam .buvo išvyką JKįek'. vėliau,' •

■ tą pačią, dieną.dęko 'girdėti^ kad
etas: 'p- '-P- kareivinės 5^>iėid^s 
. dar '..tairžo je * jąs^pd£kdam?& .
dęlėjė betvąrkėifejifkad su-K-tuk

p.; kartu išsikrausčiusi, ir Klri'
■ pėdos komendantūra.' Tų- karei 

vinių pasižiūrėti mębūyau■’ huvy-
■ kęs.'- :- '

(Bus daugiau)

tizmas — liuteranizmas davė 
pradžią lietuviškiems raštams, 
nes buvo jų išleista pirmoji lie
tuviškoji knyga — Mažvydo ka-

vė sulenkinimui nei per dvarą, 
nei per bažnyčią. Sisteminga 
aukštosios dvasiškijos lenkini
mo politika buvo tiek stipri, jog 
nuo’ XIX a. galo net 100%. lie
tuviškų parapijų kunigais būda
vo skiriami lenkai. Kadangi to
kiais atvejais valstiečiai bažny
tinius palamavimcs tegalėjo 
gauti lenkiškai, tad turėjo mo
kytis lenkų kalbos. Sulenkėję 
ar lenkai dvarininkai ir sąmo
ningai įvariomis ekonominio 
spaudimo priemenėmis vertė 
valstiečius kalbėti lenkiškai.

Ne lik per dvarą ir ne tik per 
bažnyčią, ir šiaip lenkai ar su
lenkėję lietuviai buvo įtraukti 
į lenkišką apaštalavimą Lietu
voj. Pavyzdžiui, malonus vais
tininkas L. bandė ir mane, mo
kytoją, sulenkinti. Sakė: “Gį.i-‘

— iŠ 
tikro tu esi irgi lenkas”. -

Aš atsakiau: .”. i
— Tik čia kiek pramokau len

kiškai.
— Tai tavo tėvai.
Aš atsakiau:
— Jie visiškai nemoka len

kiškai.
— Tai tavo tėtu tėvai.
Atsakiau:

’ — Žinau, irgi ne.- -. • ; • ■
Bandė ir kitaip rimčiau pa

veikti.' Nusišypsojau' ir' atsakiau:
— Ne, aš lenku..nebūsiu.---1
Deja, už kiek laiko persiorien

tavo ir. jis, pats supratęs, ką d 
Lietuva tuoj nesilikviduos taip, 
kaip lenkų svajota ir kalbėta, 
todėl tenka sūnų leisti į lietu
višką mokyklą, kad gyvenime 
turėtų tinkamą specialybę. .Pa
mokiau jį lietuviškai, bėigė 
gimnaziją, lankė - universitetą, 
berods, gyvena vedęs čia, JAV. 
Tikiuosi, jis atsilietuvirio’ ir liko 
nuoširdžiu lietuviu, kaip dau
gelis.

Arba ir ne'lokaliniu, o jau riet 
tarptautiniu mastu, lenkai Jir 
Vatikane , bandydavo intriguoti, 
lietuvius ir sunkinti kiekvienu 
klausimu. Pavyzdžiui, .Pirmojo 
Pasaulinio karo metu, kai buvo 
sumanyta paskelbti katalikiška
me pasaulyje rinkti aukas nu- 
kentėjusiems . nuo karo lietu
viams, Vatikanui sutikus kur
čia tyla, prelatas Olšauskas vik
riai sumanevravo', pagrasinda
mas Vatikanui per vietinį Vati
kano atstovą nunciją,; kad šio 
pageidavimo atmetimas galėtų 
būti akstinu sukurti laisvą nuo 
Vatikano tautinę lietuvių bažny
čią. Vatikanas tada nusileido?

Daug pasinaudota čia iš Lie
tuvių Enciklopedijos. ’ F-J • 

(Pabaiga) -

Didikai ir bajorai mėgdžiojo 
ne tik lenkų gyvenimo būdą, jų 
papročius ir rūbus, bet svar
biausia — jų kalbą, nes ji buvo 
imta laikyti tikruoju bajorišku- 
mo pažymiu; Taip kad valdovai 
ir bajorai lietuvių,, kalbą laikė 
tik liaudies kalba. XVIII a. dau
gumas Lietuvos bajp'rų jau bu-

žmones,. kurie ypatingai, sakė, 
nekenčia-.' mišgonierių,.. raginan
čių krištytis'ųr keisti religiją, 
.ries jie labai prisirišę prie savo 
įpročių; Rašytojas perspėju 
niišijdnįerius, F. kad- laukiniai 
■zmolįėą ią.-tąĘro griežtai nusitei
kę. ir todėl , yra pavojus misijai j . -r -• - - , ,7 . v v J t j I vo visai sulenkėjo. Ne tik kul-ūjertų -rjgVasyber;.. Yra parasęąl ... ., . ;,, .F'J iri n PI o QntVi^ KaE Ton T>rJi_ 
•knygą ąpięj'tųos žmones. j? > S1, - ... , . . , , -' Iš tikro kodėl nenalikt tokiais k •3,e da-rniai ■ bendradar: 
atvejais patiems žmo'nėms lais
va valia apsispręsti religijos 
klausimais. Verčiau juos šelptą 

-duoti progą lankyt mokyklas ir 
lai jie patys vėliau nusistatyŠ. 
ąr tėvų . religiją keisti, ar nę< 

jkęistL •'"'' •'ty'.F . 7' . -.J;
• Į Lietuvoj lenkinimas ir lenkėį' 
jinias, prasidėjęs XIV a. ir nusf 

; tęsęsi SkiFpat XIX a. galo, Vrį; 
-niaus . kraš t.e' ikiį 1939 m. Ba j : 
rijos .lęnkėjinjąs paprastai yr| 
dabai aiškūs. Gaila skirtingai yrą 
vertinamas bažnyčios vaidmuo 
lerikiųime. - ‘ . ’ ■; ' ’ ‘ '. • 'i-

4 i' Lenkinimui • .^atsirado. naujos

J

tūrinėje srityje, bet jau ir poli-

biavo su lenkais. Lenku kalba 
tvirtai įsigalėjo ne tik viešame 
pavietų ir visos valstybės gyve
nime, bet ir šeimoje, mokyk
loj. Giminiavimasiš tarp lietuvių 
ir lenkų bajorų šeimų pasidarė, 
nuolatinis reiškinys. Dar labiau 
suartino’ lietuvius ir lenkus 
bendra nelaimė — Lietuvos ir 
Lenkijos rusiška okupacija.

Pagrindinis pasipriešinimas 
Lietuvos lenkinimui išėjo iš lie
tuvių valstiečių, kurie nepasida-

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

■ f IS TINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo paraŽyta 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.
T
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1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

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

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankau 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. ŠDeikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINIJ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
Šventes bei jų istoriją ir eigą, (domi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LLe’I U v IŠKASIS PA3IARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės tr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodamą 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 push knygoje yra Rytprūsių Žemėlapis. Kaina $8.

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

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už Žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 16.

'• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertlmM. 200 J*L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina !□

Knygoą gaunamo* Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago 
EE B0608. Užsakant pridėti 8okr| penluaflmo Išlaktame,
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aio 8 vaL ryto iki 5 vaL popiet. Seštadiėnisii — iki 12 v*L

Urvinio lygio kultūra
Niekad nemanėme, kad J. Šoliūnas būtų visai pasi

metęs ir nežinotų, ką jis rašo ir ko siekia. Miims atrodo, 
kad iš visos tos grupės jaunų žmonių, kuriuos vyresnieji 
paskutiniais mėnesiais nori išbandyti, Šoliūnas .yra dau
giausia apsiskaitęs, turi gyvo gyvenimo idėjų ir turi drą
sos tas idėjas kelti marijonų jam duodamose skiltyse. 
Norime pripažinti, kad marijonai geresnio nebeturi.

Visi supranta, kad marijonai prilipo liepto galą. Ga
besnius katalikus jie išvaikė, o jaunesnieji nebetinka. 
Griebiasi už šoliūno, nes jis turi drąsos visais gyvenimo 
klausimais ši tą parašyti. Jis daug skaito ir pacituoja 
perskaitytos spaudos jam tinkamus sakinius. :

Bet nelaimei/Šoliūnas ne žurnalistas, bet agitatorius. 
Jis gali parašyti bet kuriuo klausimu, kuriuo ■ aukštoji 
vadovybė jam lieptų, bet jis pats nepajėgia Įtikinti skai
tytojo. Jis gali mesti “bačkinius” agitatoriaus šūkius, bet 
pas jį nėra pajėgumo Įtikinti skaitytojus, kad jų mintis, 
būtų kreipiama ta, o ne kita kryptimi. Jis nepajėgia sa
vųjų Įtikinti, kad taip negerai, kaip iki šio meto Draugo 
redaktoriai ėjo, bet jis yra bejėgis kitaip galvojančius' 
Įtikinti. Jis meta agitatoriškus šūkius prieš Naujienų 

r redaktorių, šio dienraščio bendradarbius, bet jis net 
Draugų skaitytojų neįtikina, kad tos Naujienos yra to
kios blogos, kaip šoliūnas tvirtina.

Šoliūnu pirmiausia pradėjo abejoti Draugo žmonės. 
Jie mano, kad Draugo vadovybė padarė didžiausią klaidą

Aleks. Marciulio’his Sv. Kristoforas

iš kurių būtų matyti, kad Naujienos arba jų redaktorius 
meluoja, savo skaitytojus apgaudinėja, jeigu būtų nuro
dęs dieną, straipsnį ir eilutę, kurioje būtų, matyti, kad tas 
sunykusioj 18-toj gatvėj gyvenantis redaktorius būtų ką 
šmeižęs, tai tada jo tvirtinimą vertėtų panagrinėti, bet 
kai žurnalistas elgiasi kaip agitatorius, tai kalbos ir pasi-

• barimai neturi pagrindo.
Nelaimė, kad lietuvių žurnalistų tafpė yra’'daugiau 

agitatorių žurnalistų. Jiems nerūpi nustatyti faktus, 
o vėliau skelbti tiesa. Jiems vis dar rūpi savo “tiesą” pa
sakyti ir nueiti, kaip tai daro agitatoriai, nulipę nuo 
‘bačkos”.

Liūdna, kad tokios nuotaikos iš žurnalizmo persi-

ką spausdintą žodį. Gi vienuolių 
lietuvišką spaudą kontroliuoja 
nelietuviai 
dešimtasis 
lietuviškų mokyklų filalkymą, 

1 o lietuviai
lietavišką gimnaziją ilr lietuviai 
marijonai nuMetuvino savąją.

Tačiau VLIKas ir Šiandien
■ -palaiko Lietuvių Chartą. O Lie
tuvių Chartos tikrą mintį įgy
vendina Registruota Lietuvių 
Bendruomenė, bet ne senoji, vis 

mintis/ naujai revizionuojama Lietuvių 
Bendruomenė.

Ar Hannaford firma tiek daug 
atliko Vytauto Skuodžio bylos 
reikalu? Svarbiausias JAV ži- . 
aių rinkinys yra Facts on File, 
Weekly World News Digest 
with Cumulative Index. Jokia 
žinia apie Vytautą Skuodį ne
prasiveržė į tą newyorkinį rin
kinį, kai dėl susinėjusių aplin- 
kyb.ų Simo Kudirkos panaši is
torija smulkiai aprašyta 1970- 
1974 metų laikotarpyje. Tad 
vienuolių lietuviška spauda skel
bia netiesą apie tai, kad Vytau
to Skuodžio byla, Hannaford 
firmos dėka, išpopuliarinta dau
giau negu kitais atvejais. Be 
Hannaford pagalbos buvo atlik
ta daugiau 1970 metais pačių 
lietuvių pastangomis kalinio 

___ ___ ______ 7____________ _________  ____  o__ ____laisvinimui, negu 1981 metais 
bui turėtų sudaryti menininkai, dainininkai, poetai, su JAV prėzįdentui artimos fir- 
mokslininkai, muzikantai, kuriems visą laiką rūpėjusi 
gimtinio krašto laisvė, bet nevykę politikai jiems pasto
davo kelią., Agitatorius Įtikinėjo ne tik ligonius, bet ir 
"gydytojus, ’ kurie visuomeniniais reikalais visai nesiri> 
pino, bet dabar norėtų ne tik patys pasirūpinti, bet siektą 
ir kitiems vadovauti. Tokios mintys patiko niekad Į vi
suomenini darbą neįsitraukusiems skaitytojams, ir jie 
plojo, smarkiai plojo moderniam agitatoriui. •

Klausimas visai kitaip atrodytų, jeigu posėdžiavu
sieji intelektualai butų buvę pasiryžę pirma nustatyti 
faktus, o tik vėliau paskelbti tiesą. Tvirtirimas, kad nieko

SENOJI LIETUVIU BENDRUOMENĖ 
ATSISAKO LIETUVIV (JURTOS

Darbo di'.nos savaitgalio me- ir nepriklausomybės, lyg tai 
tu GYcagoje, senoji Lietuvių kreipdamas reklamos 
Bendruomenės organizacija už- 
gyrė Les Angeles pabaltiečių ko
miteto (11 lietuvių, tik 4 latviai 
ir estai) veiklą, nusamdant mė
nesiui HanEa'ord reklaminę fir
mą iškelti Vytauto Skuodžio ru
sų nuteisino bylą Amerikos 
valdžioje ir visuomenėje, už ką 
tai firmai buvo sumokėta 10,000 
dolerių. Dabar nerimą nusam
dyti tą firmą visiems metams 
panašia proporcine “kaina. Tai
pogi nuo dabai- Los Angeles ko
miteto lietuviai nariai yra LB 
atstovai.

Vienuoju liotcvėškoje spau
doje A. Mažeika, J. Kojelis, B. 
Kemickas ir kiti iškėlė tos fir
mos atlikto darbo: didžiulę 
reikšmę ir išbarė VLIKa ir 
ALTą del tekios veiklos neparė- 
mimo. Kaip teisininkas, B. Ne- 
mickas grasino VLIKui Lietu
vos baudžiamojo- statuto para
grafais, nes pastarasis savo pa
reiškime pasisakė ūz pačių lie
tuvių kovą dėl Lietuvos laisvės

iš- 
finnos 

pagalbą j -tokios kovos vadoVa- 
vimą.

B. Nemickdi Šturi būti žinoma' 
VLIK© r949 m. liepos niėn. 14 d. 
paskelbta Lietuvių- Charta, ku
rioje yra iškelta Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės 
Charta skelbia idealus, kurie• 
siektini tikrovėje. Jei jie būtų 
pritaikomi šiandien senosios 
Lietuvių Bendruomenės, tuo 
niet nebūtų ir jokių nesusipra
timų. Iš Chartos 13 punktų, šeš- 
tss.s sakė, kad pats lietuvis 
darbu, žmiėmsi, turtu ir pasi ■ 
aukojimu gina Lietuvos laisvę; 
ir nepriklausomybę, šiais me
lais VLIKas atkariojo šj prin
cipą, c' dabar B. Nenrickas gra
so VLlKui baudžiamuoju statu
tu. Kodėl jis laukė tiek daug 
mėtų -pasisakyti prioš Lietuvių 
Chartą? .'Gal dabar Lietuvių 
C1 tarta jau yra atgyvenusi savo 
paskirtį? Chartos devintasis 
punktas sako, kad pats. lietuvis 
organizuoja ir išlaiko lietuviš

nedarė. Jie mano, kad pagrindą, tokiam vieningam dar-

generoiai. Chartos 
punktas kalba apie

prasciSranai atdarė

mos talka. Yra kitos politinės 
sąlygos. Ir šiandien dar toliau 
atsiribojo 'senoji Lietuvių Bend
ruomenė nuo lietuvių, pirkdama 
pagalbą iš svetimųjų.

Juozas Nendriūnas

-r Tengas nenori kištis į Tai- 
vaho' savivaldybę, bet»” irgi?' ne
nori, kad saloje būtų leidžiama 
veikti priėš’ida|)sartinę Pekino 
vyriausybę, kuri atsikratė Mao' 
Cetungo politikos.

paskirdama šoiiūną redaktoriaus pareigoms. Visa nelai
mė, kad Šoliūnas, pasodintas redaktoriaus kėdėn, vartoja 
agitatoriaus metodus. Agitatoriui šovė i galvą mintis, 
kad Naujienų-redaktorių pirmon eilėn reikia apšaukti 
fanatiku, kad jis yra sunykusios 18-tos gatvės gyvento
jas, kad jis nugyvenęs socialistinės minties dienraštį, ži
bėjusį visai Chicagai, nors jis pats to socialistinio dien
raščio niekad neskaitė. Jeigu būtų skaitęs, tai nebūtų 
tvirtinęs, ką tvirtino. Jis primena, kad Naujienas prirašo 
Įvairūs slapukai, neturėdami drąsos pasirašyti savo pa
vardės. Pats pikčiausias agitatoriškas tikrinimas — kad 
Naujienos verčiasi fanatiškais melais ir šmeižtais.

Jeigu Šoliūnas savo rašinyje būtų pacitavęs faktus,

meta i visuomenini gyvenimą. Jau kelintus metus agita
toriai tvirtina, kad tremtyje gyvenančių lietuvių tarpe 
nėra visuomenės veikėjų, kurie galėtų vadovauti visuo
meninei kovai už Lietuvos ir kitų pavergtų tautų laisvę. 
Jiems nepatinka dabar veikiančios organizacijos, jų su
daryti komitetai, o jų šaukiamos konferencijos yra tik
tai “bereikalingas laiko gaišinimas ir pinigų eikvojimas”. 
Jie nenori ir klausyti apie organizuotų lietuvių vedamą 
darbą. Organizuota visuomenė neišlaisvino Lietuvos per 
40 metų, tai jos neišlaisvins ir netolimoje ateityje. Jie 
jau seniai -ieško naujų kelių ir priemonių tai lietuvių ko
vai organizuoti. Vienas agitatorius jau paleido gandą, 
kad to aarbb turėtų imtis tie, kurie iki šio meto nieko

.. nepadaryta, yra agitatoriaus darbai. Jeigu seni Ameri
kos lietuviai būtų nepažinę Amerikos inteliegntijoš ir.ne
būtų žinoję tų pagrindų, ant kurių Amerika tapo turtin-' 
giausia, galingiausia ir išmohirigiaūšią valstybe, -tai šian
dien mažai kas težinotų, kad Lietuva prieš 40 metų buvo 
bepriklausoma valstybė ir už savo reikalus ryžtingai ko
vojo. Amerikos valstybės priešakyje stovėję žmonės ne
pripažino Lietuvos Įjungimo Į Sovietų Sąjungą ir nesi
ruošė tos aneksijos pripažinti. Amerika ši savo nutarimą 
sugebėjo pranešti pavergtos Lietuvos gyventojams. Ame
rika neleido išbėgusių lietuvių suimti ir grąžinti Į Sovietų 
Sąjungą. Amerika' priėmė be kvotos ne tik lietuvius,- 
bet ir kitus Rytų Europos bėglius, ir sudarė sąlygas būti 
naudingiems ne tik sau, bet ir Amerikai.

Su faktais nesiskaito bačkiniai agitatoriai, kad ir 
aukštuosius kursus baigusieji. Jų kalbos veda Į urvinius 
laikus. Lietuviai neturėtų grįžti Į tą gadynę. Privalome 
rasti bendrą kalbą. Kartu dirbti negalėsime, jeigu neiš
moksime nustatyti paprasčiausius faktus ir neturėsime 
drąsos tuos faktus skelbti.

Be tikslių 'faktų i» bp pasiryžimo juos teisingai šk'elb-' 
ti, mes nieko nepadarysime ir niekur nenueisime.

— Taivano vadovybė svarsto 
Pekino pasiūlymą apie bendrą 
darbą, bei daugelis priešmasi.

— Prez. Reaganas įsakė su
stabdyti visus laivus, kurie veža . 
į Floridą Haičio salos gyven
tojus.

— Nepaly.je siautė-baisi aud
ra. Manoma, kad pakilusios 
upės paskandino 400 žmonių.

— Amerikos radaro specia
listai saugo' bazes nuo priešų 
Korėjoj, Islandijoj ir Saudi 
Arabijoje.

— Sekretorius C. Weinberger 
pareiškė, kad trečiadienį pasi
rodžiusias žinios apie preziden
to Reagano Įsakymą pradėti ga
minti B-l lėktuvus neatitinka 
tikrovės. Tokio įsakymo dar 
nėra.

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
(Tęsinvs)

Sekančioje rezoliucijoje suvažiavimas jau ži- 
- nomu būdu atsiskaito su PPS už jos veržimąsi 
~ dirbti ir Lietuvoje. Pagaliau suvažiavimas nuro

dė partijai reikalą derinti savo veiklą su kito- 
7 mis revoliucinėmis organizacijomis, pripažistan- 
_ čiomis jos politinę programą.

Eilinė partijos konferencija buvo sušaukta 
1903 metų sausio mėnesį Vilniuje. Praėjo tik 
vieneri metai nuo paskutinio suvažiavimo, bet 
kaikas pasikeitė. Tvino revoliucinės nuotaikos 
Rusijoje, veikdamos ir Lietuvą. LSDP veikla 
plito, padaugėjo jos organizacijų; daugiau jau
nimo Įsijungė Į partijos daibą ir reikėjo Sspręs- 
ti eilė praktinių uždavinių. Konferencija posė
džiavo dvi dienas, apsvarstė keliolika klausimų, 
jų dalį, nebaigdama svarstyti, paliko sekančiam 
partijos suvažiavimui. Kaikas nutarimų konspi- 
i-uota. 1903 metų “D. Balso” I-ame namelyje 
buvo išspauzdintos tik 9 rezolideijos, koftferen- 

priimtos, iš jų — apie partijos politinę 
•« uK’.ą. a e demonstracijas, tautiniu ktauShnn, 
/pic partijų- dirbą kaime^ipie partijos litera- 
iūrą ir financu. us reikalus. Rezoliucijų pilnas 

yr? sin ledinio prieduose (žr. priedas 8).

Ir šioje konferencijoje pirma vieta buvo 
skirta politinei problemai ir politinės kovos už
daviniams, nes “svarbiausias Lietuvos liaudies 
reikalas, tai pamatinė permaina dabartinio po
litinio surėdymo pagal reikalavimą brasų par
tijos programos”. Rezoliucijoje apie demonstra
cijas konferencija kviečia jas jau organizuoti, 
nes jos “pratina darbininkus veikti išvien ir už
dega pas juos jausmą proletariato viehytJėš*’, Su 
caro valdžia yra atviros kovos pradžia ir būdas. 

.Bet geros demonstracijos tik pavykusios. .Dar 
kartą konferencijos buvo neigiamai pasisakyta 
dėl bendros su Rusija konstitucijos.

Tautirtiu klausimu konferencija taip pasi 
sakė:

“Darbininkų judėjimas yra tarptautiškas, 
į nes galutinai darbininkų luomos siekiai yta vie
noki visoj pasaulėje ir pasiekti anuos gali tik 
visų šalių darbininkai, eidami iš vien. Bet. kiek
viena tauta turi ne tik savo ypatingą ekonomiš
ką būdą, bet ir savo ypatingą kultūrą, dvasišką 
būdą, istorišką praeiti, tradicijas ir kalbą, ku
rias gnodoja ir brangina proletariatas, kaipo at
skira tautos luomą, ir darbininkų judėjimas tu-

bininkų daugiau kaime, kaip mieste. Didžioji 
dalis kaimo gyventojų — tai bežemiai darbinin
kai, arba valdytojai tekių žemės gabalų, kurie 
negali išmaitinti attojaus šeimynos ir spiria jį 
ieškoti.darbo pas turtinguosius. Kaimo darbinin
kus Skriaudžia nfe tik pasiturintis luomas, jie 
kaip ir miestų darbininkai, neša baisų politišką 
ir tautišką jungą... Konferencija laiko už Par
tijoj priedermę praplatinti savo dartą ir ant 
sodžiaus. ’Todėl paveda arčiausiam LSDP suva
žiavimui apsvarstyti ir išdirbti mūsų darbo pro- 
giamą ir taktiką tarp sodiečių”.

Partinės literatūros klausimu konferencija 
skatino portijos inteligentus turtinti “Darbinin
kų Batefe” turinį ir leisti jį kas mėnuo. Turtinti 
partijos literatūrą, “kuri aiškintų dabartinį eko- 
TOmišką, politišką ir tautišką Lietuvos proleta
riato padėjimą ir rodytų jam kelią prie teisin
gesnio ir laimingesnio draugijos surėdymo”, 
įsakmiai priminė partijos organas, kad lenkiš
kai kalbantieji darbininkai būtų lygiai aprūpi
nami literatūra fenkų kalba. Nutarta 1904 me
tais Kleisti pirmutinį darbininkišką kalendorių. 
Kviečiama partijos nariai ir prijaučiantieji dos-

(odininkai), Jonas Januievičius ir Aleksandras 
Birinčiukas (kurpiai); pastarasis — vienas ge
riausiųjų partijos kalbėtojų mitinguose. Vilniun 
buvo grįžęs Bonifacas Verbickis, ir į darbą įsi
traukė partiniai stažuoti darbininkai Kostas Va
liukevičius, Balys Simonavičius, Vladas Rožbic- 
kis. Padažnėjo suiručių aukštose Rusijos mokyk
lose, ir, kai mokslas nutrūko, VRrriuje apsigyve
no būreSš lietavių studentų ^esdiečių; jų tarpe 
Jurgis Šlapelis, Antanas Purenąs, Mykolas ir 
Vaclovas Biržiškos. Jau ir anksčiau Vilniaus 
oi'ganizacijoje dirbo Antanas 'čecbaričius, vilnie
tis, savųjų tarpe žinoinas '“Fotografo” pseudoni
mu. Tais metais socialdemokratu apsisprendė bū
ti ir dr. Stasys Matulaitis.

1902 Thetūiš Jobo Biliūno Panevėžyje dirb
tąjį partijas darbą perėmė ir tęsė Pranas Mažy
te, sukūręs krųtefcio ir Troškūn raymm ke
lias revoliucinio jaunimo kuopas kaime. Vieno
je jų veikli buvo Kotryna Janelytė. Kuopos Įta
kojo plačią apylinkę. Darbui nuoširdžiai padė
jo Latavėnų dvarelio Troškūnų vals. savininkai, 
S. ir K. Okuliciai, visuomet teikę pastogę ir pa
galbą reikulih'gam žrfrogui. Anykščių apylinkėj

ri taikintis prie visų šitų sąlygų”.
Apie partijos darbą kaime, konferencija taip 

grindžia ^būtinumą:
“L ėtuvių Socialdemokratų Partijos užduo

tis sut raukti ir suorganizuoti visas revolhiciškas 
Lietuvos -spėkas. Lygšiol dirbome beveik vien 
tik miestų darbininkų tarpe. Bet Lietuvos dar-

, nia ranka aukoti pinigą partijos darbui.
1904 metaiskpartijos Veikla žymiai pagyvė- 

į jn. Tais metais grįžo iš Sibiro dr. A. Domoševi- 
čius ir apsigyveno Vilniuje. Iš tremties pradėjo 
grįžti darbininkai vilniečiai, nuteisti 1899 metų

l garsėjo energingai veikusi partinė kuopa su Jus
tinu Balfūbka ir K. VaRkoniu priešakyje. AnvkŠ- 

| tenai palaikė ry§į su skiemonieciais, leliūnie^ais 
ir alytiškiais.

<Bus daugiau)
byloje ir vėl įsijungę į partijos darbą. Grįžo Vla
das ir Stepas Valiukevičiai, Jonas Kovalevskiš 4 — Naujienos, O., FYiday, October 2,
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EUDEIKIST«Lj 562-2727 arika 562-27**

TEU 233-5693

ffi JMMJAUSU LAWOJIMO JSTAIGa

Tipiškas Naujosios Zelandijos gamtos vaizdelis

VILIAUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valfin^n$ paga| susitarimą.

-'IP o vn v. oargis 
GYDYTOJAS i* CHIRURGAS 

Ca^muotty Kttalkac 
"Wtofaae (Krekteriua

954 A Manheim Rd„ Westchester. IL 
VALANDOS: 1—0 darbo dienomis te

Upytės Draugiško klubo poafosto- 
giais susirinkimas įvyks penktadienį, 
spalio 2 d., 1 vai. pop.et, Anelės Ko- 
jok saleje, 4500 So- Talman Avenue. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Po susi
rinkamo bus vaišės.

A. Kalys, rast.

Našlig, Našliukių ir Pavieniu klubo 
rudeninis piknikas-balius bus šešta
dienį, š.m. spalio COęt.) 3 d-, Vyčių 
salėje, $7th ir Campbell gatvės, 
2 vai popiet. Bus smagi TmiTiką na
mie gaminti valgai ir “Door Prizes’’.

GAIDAS-DAIMID

I ♦H’f?®klavę kūjais, [
if jptokiais įnagiais,

[ tris valandas ^Itratinom 1200 
e i svęr^įįti daikčiuką.

tai dar apįe desėtką rubliųVAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 

z viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu:

Naujienos, 1739 S. Hąlsted St., Chicago, & 60608 
■lillllllllHIIIIMlHIHailllllllllltiliH

SUSIRINKIMU

i

«

•riaųrv vjjr4k|ė o.
t- t£ą4inj4?
— tęąd įšyejUumėm į

ląjįjįĮ..-
Prieš pusanjUi me*u iškelįau- 

lį.ąmą iš ZąrąĄų t^kslilės-galante 
djųy f jĮ^riįęn. UŽ 1500 rublių nu- 

kt>JrpT;etjprius tikėjosi 
qeche. Bet ūžti

daM?i Supdamas kojas, Shom 
išstovėjo kerne, kol į jį pasikėsi- = 
np dalbos laužtuvai.

. I
— tjavoiip geresnį, mums la- į 

hiaų rinkimai. 2£Fąsiškį ir nura
šėme. — pastebėjo atsakingas už 

į technikos įdiegimą ir saugoji
mą Alfonsas Grikšas.

Kas žino, gal kompresoriaus 
Ijkiąio susijauks ir centrifūga?

— Ne, šitai tai jau ne, — už-

LAIDOTUVIŲ DDkEKTOkIUb

VĖSINAMĄ LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halstęd Street, Chicago

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius
ir “cnutąct

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST &d StfĮJUT

Ofiso telefonas: 776-28W, 
Raxidencilaa folaC' 448-&S45

FL0KIDA

— O kodėl dabar dega žibu-

joviška apšvietimo schema. Ją

Buvau begalvojantį kad visi

J

S9M4O0

KNOW tUR HEART

HELF YOUR HEART

į 
s

i Joniškiečiu Labdarybės ir Kultū- 
ros klubo poatostoginis susirinkimas 

j įvyks antrądi * J * *
popiet, Vyčių
Nariai prašomi atsilankyti, ries yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišes. •*-'*'

A. Kai ys, rašt

| tus laukėm, kol sulaukėm. Gal 
į trįs šimtus rublių vien telefonu 
f jo prą^ąlįėjąų. Deficitas, 
’ toks deficitas,,,.

tevas m sūnus

M54 So. HALSTED STREET TeL TArdi 7-1311

P*<u»heok Savings.

11 "
’ ; - ' - '

TURIMI .

KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSI.

AMftULANSC 
PATARNAVIMAS

Tel: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

'J 2k** ft

Certificate

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ2

2424 WEST 69tb STKE&l KEpvMie 7-ĮJĮ1
JL1024I SOUTHyKEST HIGHWAI, PRJo. HUU, IR 474-4411

■■ ■■ 1 R -R ■

PETRAS BIELIŪNAS
434S Sg. CALIFORNIA AVE, TeL: LAfayetle 3-3572

5 — Naujienos, Chicago, 8, I1L Friday, October 2, 1981

BUTKUS r VASATnS j
1446 So. Mth Aven Cicero, ŪL T«L: OLympic 2-1003 j

Lietuvių

Laidotuvių į >

Direktorių

su. HERMITAGE AVENUE
Tet 827’1741 —1742

RYŽIAI YRA YPATINGAI 
GERAS MAISTAS

Daugelis mano, jog ryžiai tin
ka tik prie “chop suey”, todėl 
jų mažai ir verda.

Tuo tarpu tie grūdeliai yra ge
ras ir naudingas maistas.

Ryžiai, yra pigūs ir skanūs, ži
nomą, išvirti. - '

Ryžiai turi tani tikrų druskų, 
reikalingų mūsų organizmui.

Jie lengvai suvirškinami ir to
dėl jucfe vąįgyti patartina tiems, 
kurie vengią nutukimo, nes jy- 
žiuose labai mažai riebalų ir pro
teinų, daugiau krakmolo, balty-

Prostatos, inkstų ir šlapumo Įj įp
Po išvirimo, įyžįųs reiktų tru

putį pakepti krosnyje ,nes tup- 
met jie būna skanesni.

lakų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ. 

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

PERKRAŪSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R- ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkrauštymaa 
iš įvairiy atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tak 376-18*2 arba 376-5996

: SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos ii WOPA,

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

Vadėj a —- Aldona Daukut 
Falais Hfimlock 4-2413

^159 So. MAPLEWOOD AVE.
£HICAGO, IL 60629

—T

“Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZOtlONYTI 

Proęrimos vadija

i® iki penk- 
vakaro-

Kaediey nuo 
tadienio 5 ___

visos laidos Iš WCEV stoties.
banga 1650 AM.

- 2646 'WitlttSUwt

ęįįįęago, Illinois 60629 
telef-778.-5374

-r

— Bet tam deficitui stogo nei 
per tuos ląukimo metus, nei po 
to dar neatsirado?

— Nespėjam, nepagaljm, sta
tom šen, taisėm ten/— atsakė 
choru vyriausiasis inžinierius su 
vyriausiuoju mechaniku. — Iš
kasena pamatų duobę, pastaty-

030-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARŠALAS PILSUDSKIS 
APIE VILNIŲ

Prijungiant Vilnjų prie Lenki
jos 1922 m. balanlžio 23 d., at
vykęs Į tą miestą maršalas Juo
zas Pilsudskis pasakė:

“Atsiminkite, ponai, jog Len
kija gauna puikų kraštą; kuria
me nei viėnąs akmuo, nei vie
nas namas ir netgi nei vienas is
torinis paminklas nebuvo pasta
tytas lenkų rankomis..

O kas gi tą viską atliko? Su- 
i prantama — tik lietuviai!

• Sveiko- žmogaus kraujuje 
yra nuo 6 iki 12 nuošimčių cuk
raus. Cukraus kiekį žmogaus kū
ne reguliuoja kasos liaukos tam 
tikru ląstelių grupės — salos, 
vadinamos insulas. Tos ląstelės 
gamina hormoną insuliną.

• Išpeštas antakių plaukas at
auga per 64 dienas-

Alio
1914 metu

Midjąod Savings ^tar
nauja taupymo c .«axm; 
paskolą reikalus rises mfr

pas liejimą.' Mes iįoriur 
me but> jups paudiniu u

2657 W. H

PATS SKAITO W Klų 
TUS J’ARADWK aRAFTTTI l 

r DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS"

FELJETONAS . . ’ \ 4-' ■

25 elektrikai ir viena lemputė
Buvo dešimt valandų ir dvi- Matutis ir 25 elektrikai, 

dešimt įjys su puse minutės. Vi
są, kas gyyą, krutėjo, burzgė]o rys? — vėliau paklausiau Įmo- 5įm. padarysim.-, 
judėjo saulės spinduliuose. Ąukš J nės vyriausiąjį inžinierių Rim
tai užsiritęs šviesulys skleidė sar 
vo energiją Kretingos padangė
je. Neaplenkė ir “Laisvės” vilno
nių audinių fabriko, kurio .adr. 
ministrącinio pastato laiptai? 
kopiau į viršų.

Staiga pajutau konkuruojantį 
energijos šaltinį. -Palubėje įsuk
ta lempa, iškvietusi lehktyniauį 
ti saų’ę, plieskė visa jėga. Paspaū 
dus mygtuką ji nė nemirktelėjo, 

•Jironėi atėjau ne lemputė? 
reikalu. Bet nori nenori prisimū 
niąjį ją, kai po rauką pąsipainio.

parašyta, jpg' elytra .fabriką ^^lėtų_atnaujinti? j 
nąudoiąmą racionaliai, - įvest?
plektro® ir šiluminės energijos V^ytį Ąi^ną.,. - . x
apskaita, vįęfinis apšvietimas į Bet sienos -ardytojų neatsiran j 
įrengtas teisingai... Elektrai tah- • da. ,Sa^Qr kad darbo daug, be to, > 
pyti įdiegta f4, racionalizacinių nepatogu, gėda kažkaip griauti 
p.'-siū’ymų, o ėįekir.os ūkį. ąptar- i- tai, ką -kiti pastatė.
nauja ceęhp viršininkas Tona? Buvau begalvojanti, kad visi
- .. -i—t— 1 '-Laisvės’’- fabrike tokie džentel-

j meniški, kol nesusidūriau su šal 
į (kalviais. G • j.-"

— Mes ne tokie, — įsižeidė 
nuo mano, klausimo vyrai ir ėmė į 
-aitotis rankoves. — Tegul tik j 
paliepia, bet ką galim praardy
ti. suardyti, sumaigyti ar sutrais 
kyti. Antai vyriausias mechani- 

' kas Alfonsas Grikšas įsakė 
mums sudoroti kompresorių.

- -- -- ’ i Ką čia juos ūdysi: lyg ir sten-
gaudą Rudoką. j giasi vyrai.

— Dega dieną, degą ir naktį. į . ’
— atsakė pašnekovas. į Užėjus į cechus ar pavaikšcto-

—Gal ėja ■■kokia taupymo nau-1 įmonės kieme, atrodytu, tar-
jovė? .G’ - I s’ viskas savo vietose: mašinos

—Ne taupymo naujovė, o nau rūksta. Taupyti
.joviška apšvietimo schema. Ją K'iečia iškabinti šūkiai. Apie 
pritaikė.^ įįftykufig-piieš-pęiaketą į ekonomiją kal-

- -L t - - '’.bamą susirinkimuose bei pasita
rimuose. Įmonės kiemas nušluo
tas, vasarą gėlės sužydėti. Tik su 
gerų įmonės žinovų liaudies kont

| jum Batuchtinu apžiūrėjęs nuo

metųrpąstąįė. šitą korpusą.
— Ir lempą jau penkerius me- į 

tus dega?
'. — Degą, kol neperdaga ir nau-1
jos neisukam. Ne jį vienintelė • ro^s o^pės pirmininku Vjtali- 
tąip ,^ėgą; S- ' " Į iurn Batuchtinu apžiūrėjęs nuo
L - O 'tą ^hęmą dvidešimt pen į P^Lėptus ųžkabo-

- Kodėf ^H?¥įkėtį pra j naujos ir apynąu-
j jos technikos sandėlį. Mašinos 
• apkaltos lentomis ir neapkaltos,

; ir visai suardytos, ap
rūdijusios, o kai kurios dar bliz
gančios stovi ir nežino, kas su 
jomis bus.

Arčiau mūsų droviai blizgėjo 
jokiu stogeliu ar kita drapanė
le nepridengtų indu plovimo ma- 

.! šinos griaučiai. Kai ju likimu 

. j susidomėjo liaudies kontrolie- 
■ riai, A. Grikšas skubiai iš Klai

pėdos iškvietė spesialistą K. 
Maš’arą, kad tas 1215 rublių kai
navusią, niekam dar netarnavu
sią ir jau sandėlyje išardytų

(Nukelta į šešt • puslapi

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

MIDLAND
SAVINGS
AyD.LpJkS ASSOCIATION | 
aejo "ocMMt A‘ f

PH0NEIU-447C

VILHELMAS KNOLYS (KNOLL)
Gyv. Gagc Parke, Chicagoje

Mirė 1981 m. rugsėjo .'50 d. popiet, sulaukęs 84 metų 
amžiaus. Gimęs Tauragės aps., Paežerių kaime.

Amerikoje išgyveno 26 metus.
^Paliko niiliųdę: du sūnūs — Evalda, jo žmona Natalija, 

ir Pclras. jo žmona Erna; dvi dukterys — Ona Waters, jos 
vyras UaiTy> if Hildegard Baum, jo’s vyrąs Rudolf; dešimt 
anūkų, žentas Kostas Ramanauskas ir kili giminės, draugai 
bei pažįsta mį.

Velionis buvo vyras mirusios Oncš Mefendoraitės ir tėvas 
įnirusios Marijos Ramanausj£ieDės.

Kūnas pašarvotas Kosary koplyčioje, 3100 W. 59th St., 
Chicago£e. Itadėtųvės įvyks penkiadienį 7 vai. vak.

šcšladieftj, Sjialią 3 d., 9 vai. rylo velionis bus Ziono 
Lietuvių Uuterorių bažnyčioje, 9000 S. Menard, Oak Lawn, 
Illinois., Pamaldos prasidės 10 vai. ryto. Po pamaldų bus 
laidojamas BfctHanljos kapinėse, Justice, III.

Visi a.a. Villdmo Knolio gimmės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį pątąiinajimą ir atsisveikinimą.

i ’ - • Nuliūdę lieka:
j ■ • . Sūnūs, dukterys, anūkai, giminės.

Laidotuvių direktorius Waiter Kosary. Tel. 434-4246.

--- ~ !-------— n—t

GEORGE F. RUDMLNAS
uis So. LITUANICĄ AVB. Td.; YArd. T-1ISS - HM



Chicagcs apskrities BALFo suvažiavimas ,
IS'81 nt. rugsėjo 27 <1. I val. 

apskrities pirm. St. Vanagūna; 
gražiu įvadiniu žodžiu sveikin
damas g tusiai susirinkusius, 
pradėjo rudens piniginio vajaus 
suvažiavimą. Perskaitė dieno 
tvarkę, kuri buvo priimta. Visi 
ją turėjo. *

Darbo prezidiumui suliko pir
mininkauti pats St. Vanagūnas. 
Se k re t ori a u t i pa k v ie tė (i rož v y - 
dą Giedraitytę, BALFo tirnau- 
toją.

Atsistojimu pagerbti miru
sieji BALFo darbuotojai ir 
aukotojai. Kadangi kunigas 
neatvyko, invokacija nebuvo su
kalbėta. Sekė sveikinimai ir 
linkėjimai.

į> skaitė 19X0 m. BALFo cent
ro piniginę apyskaitą: auką su- 
i nkta $8,650, palikimų gauta * 
rl3/xX0, ir kitež pajamos. Iš vi [ 
so pajamų $170,(KH. Siuntiniai 
pavergtiesiems broliams, tar- ' 
uautojams algos, Vasario 16-os 
gimnazijai auka ($3,600) ir ki- I 
los išlaidos. Iš viso išlaidu; 
<171.112. Apskrities kasos sal
do $5,257. Apskrities apyskai
tą patiekė apskrities kasininkas 
p. B. Andriukaitis.1 j

Ontro valdybes apyskaita tik- 
rinta ir patvirtinta atitinkamos 
institucijos. Detalės neskelbia- Į 
mos — kur ir kam išsiųsta siun
tinių.

Chicagos apskritis turi 23
Ruduo lietuviškoje sodybojePunia Kuzas sveikino Liet. rius. Nuo 19 skyrių suvažia-

NamaI. l»tni — P«rd»vlmvi . « NamI, lemi — P«r4*viaMl et 
RIAL RSTATd FOR SALI | REAL tSTATt' FOR SALJį

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: į. \ .

MUTUAL FEDERAL SAVINGS i
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas -I

2212 W4 Cennak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

x BUTŲ NUOMAVIMAS
1, * MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI .4B
i^į.. • N0TAR1ATA5 • VERTIMAI.

Tautinės Sąjungos ir Prekybos 
Rūmų vardu. Dzūkų ir žemai 
čių s-gų vardu sveikino J. Skei
vys. Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų draugijos va r-I 
du — St. Pa t laba. J. Mackonis

vinie dalyvavo 111 delegatų.
Buvo ir svečių.

Buvo pakviestas kalbėti sve
tys dr. K. Eringis. Plojome. Jis 
sveikino dalyvius ir priminė, 
kad okup. Lietuvoje BALFas!

1981 m. Šiaurės Amerikos pabaltiečių , 
tinklinio pirmenybės

to Latvių D. V- nugalėjo Toron
to Vytį 97:90. dėl 3-čios vietos.

ŠALFASS-gos CENTRO VAL
DYBA.

♦

nSŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTE
INCOME TAX SERVICE L ‘ ?

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233 w

— Vytauto Dilžiojo šaulių rink 
tinęs vardu. Inž. V. Žemaitis 
sveikino miškininkų vardu. .Au
ka įteikta p. Daukienei. Šauliai 
aukojo $50 ir Pensininkų S-ga
— $75. Be to', p. Daukienė svei
kino Moterų d r-jos vardu.

Ponas Vaicekauskas atsivedė 
dr. K. Eringį. Visi pasitikome 
plojimu. Kiek pavėluotai atvy
ko; BALFo pirmininkė Marija 
Rudienė ir inž. A. Rudis. Pasi 
tikome katutėmis.

Pirmininkė M. Rudienė svei
kino gausų suvažiavimą, dėkoje 
už .aukas ir linkėjo sėkmės pra
dedant rudens vajų.

T981 m. spalio 24-25 dieno
mis visuotinis suvažiavimas 
šaukiamas Detroite. St. Vana
gūnas kvietė jame gausiai daly
vauti, ketino organizuoti auto
busą ir ragino’ vykti privačio-

žinomas ir populiarus. Truputį į 
priminė bėgimo aplinkybes. Dė
kojo BALFui ir ponams Ru- Į 
džiams už globą. Į

Buvo pakviestas tarti žodį ir 
inž. A. Rudis. Ir jam plojome.

Pirm. St. Vanagūnas visiems 
dėkojo už gausų dalyvavimą,! 
aktingumą, linkėjo sėkmės au
kų rinkime. Be to', pranešė, kad; 
Midland taupymo bendrovės 
prezidentas p. F. ‘ Zogas jau! 
penkti metai yra vaišių funda- • 
‘■orius. Visi plojome. Vanagu- Į 
nas kvietė vaišintis skaniais pie- j 
tuinis, kuriuos parengė šeimi
ninkės.

Įsirikiavome į eile, gavome 
po dešrelę, viščiuko kepsnį su; 
įvairiais priedais. Vėliau — ka-j 
vulę su pyragėliais. A. Repšys.1 
į stiklines pripilstė šio td stip- ‘ 
resnio... ]

1981 m. Š. Amerikos Pabal- 
tiečių Klubinės Tinklinio Pirme
nybės įvyks 1981 m- lapkričio 
28-29 d. d., Chicagoje, III. Vyk
do — ŠALFASS-gos Vidurinių 
Vakarų Apygarda.

Varžybos bus vykdomos vy
rų, moterų,, jaunių ir. mergaičių 
klasėse. Jaunių ir mergaičių am
žius — gimusieji 1962 m. ir jau
nesni.

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuvių, latvių.ir estų klu 
bams, komandų skaičius neapri
botas. Smulkios, informacijos 
išsiuntinėta visiems sporto klu
bams.

Preliminarinė registracija at
liekama iki š. m. lapkričio 1 d., 
Šiuo adresu: '

Mr. Zigmas Žiupsnys 7118 So. 
Mozart St., Chicago. IL 60629.

Te’ef. (312) — 776 6412.
Po preliminarinės registraci-i 

Jos bus nustatytas galutinis tur-; 
nyro formatas ir tolimesnės ins-i 
trukeijos pranešta visiems suin
teresuotiems klubams.

1980 m. šias pirmenybes pra-’ 
vedė Toronto Estų Kalev, 198$ 
m. lapkr. 29 d., Scarboro, Ont. 
Šiose varžybose Chicagcs LSK’ 
Neris išėjo laimėtojais moterų,- 
mergaičių ir jaunių klasėse, tuoj 
tarpu kai Toronto Latvių SKt 
tapo nugalėtojais vyrų klasėje.!

Mūsų tinklinį kultyvuojantie! 
p klubai skatinami šiose pirme-J 
nybėse kuo skaitlingiau dalyvauk

19S1 METU ŠIAURĖS Į 
AMERIKOS PABALTIEČIŲ ; 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS ‘

mis mašinomis. Paminėjo vieš
bučių aukštokas kainas, kam 
tektų nakvoti.

Sekė skyrių valdybų pirmi
ninkų ir įgaliotinių sutrumpini: 
pranešimai. :

Keletas trumpai prasitarė, 
kad jau šiam darbui pilnai pa
sirengę. Visiems skyriams buvo 
įteikti sąrašams blankai.

Išklausę pranešimus, gavę va-■ darbas. klasifikučla paga] su. 
jui rengti direktyvas, šauniai mas> alfabetine tvarks frašytos 
pasivaišinę padėkojome ir apie aĮskirai visu skyriu> rinkėju ir 
3 vai. pradėjom skirstytis. • pirmininkų pavardės. Ten pat 

Pirm, St. Vanagūnas dėkojo skvr,aus suvestinė apyskaita, 
šaulių rinktinį vadovybei už , Ki;kvienas dalyvis gav0 minėtą 

apyskaitą. Yra iliustracijų. :
K. Paulius

sale. •
Vis dėlto reikia atskirai pa- ’ 

minėti Chicagos apskrities val
dybos didelio formato 1980 m.

Centro valdybos kasininkas apyskaitą. Tai neįkainojamas

see us for 
financing 

1 AT OUR lew RATS

ENERGY
WL«5F

aVVITH REPAVIVIBNT 
;TO FIT YOUR IhIGOME-.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
tha bast way to sz ularfy!

wvrvM. rrMot.riYiFC I

. . . m

Paid asd 
Compomdad

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

Mutual Federal 
Savings and loan

žm WEST CERMAX ROAD

BSVRSt Jton.Tue.Frl.9-4

CHICAGO, ILLINOIS GJfeS

Phauet Mrjiaia 7-7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

SEBVIHG CHICRGO AND SUBURBS SINCE 1905

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr, A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
x 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. Giusen — 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 S] persiuntimo išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, IL «0SM

LimK um of dlswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and aiectrtcrty.

1981 m. Š. Amerikos Pabaltie-1 
čių Klubines Krepšinio Pirme-i 
nybes vykdo šALFASS-gos Viri 
dūrinių Vakarų'Sporto Apygary 
da, 1981 m. lapkričio 7 & 8 d. d., 
Chicagoje, Ill.

Varžybos bus ' pravestos tik 
vyru klasėje. Komandų skai 
čius — nedaugiau kaįp 8, iš ku
rių lietuviams rezervuojama ne
mažiau kaip 4 komandos, lat
viams 3 ir estams — 1.
Lietuvių komandos bus atrink- 

' tos iš norinčiųjų dalyvauti atsi
žvelgiant į komandų pajėgumą 
ir regioninį atstovavimą. Smul
kesnės informacijos pranešta 
sporto klubams.

Preliminarinė registracija at
liekama iki š. m. spalio 6 d., šiuo 
adresu: Mr. Zigmas žiupsnys, 
7118 So. Mozart St., Chicago IL 
60629. Telef. (312)-776-6412.

Po preliminarinės registraci
jos bus nustatyta galutinis kon
tingentas kiekvienai tautybei ir 
išdirbta turnyro ~ formatas.

Pereitais metais šias pirme 
nybes vykdė ŠALFTSS-gos Ka
nados Sporto Apygarda, 1980 m. 
lapr. 8 & 9 d. d., Toronte, Ont. 
Pirmenybes laimėjo Chicago^ 
ASK Lituanica, baigmėje įvei 
kę Toronto Aušrą 88:75. Torom

TRUMPAI I

— Floridos socialdemokratai 
prašomi pranešti savo adresus 
Jūsų pirmininkui:; Ant. Mačio- 
nis, 340 - 40th Avė., St. Peters
burg Beach, FL 33706. Telefo
nas (813) 367-1544.

— SLA 6-osios apskrities me- { 
tinė konferencija įvyks š.m. spa
lio 18 d., sekmadienį, Lietuvių 
Evangelikų . Reformatų bažny
čioje, 5230 S. Artesian (įeiti per 
šonines duris). Pradžia 1:30 vai. j 
popiet. Visi SLA kuopų delega
tai kviečiami gausiai dalyvauti, j 
šioje konferencijoje dalyvaus ir 
SLA prezidentas Povilas P. Dar- 
gis bei kiti SLA Pildomosios ta
rybos nariai. Valdyba

— Metinę vakarienę rengia 
R. L.B. Marquette Parko apyl. 
valdyba spalio mėn. 10 dieną 
7 vai. vak., Šaulių namudše, 
2419 W. 43-čia gatvė; Programą 
atliks sol. Aldona Pankienė, 
akompanuos muz. Br. Variako- 
jienė. Kviečiam visus dalyvauti. | 
Pakvietimai gaunami pas valdy
bos narius ir paskambinus tel. 
925-1089 ar 434-3713. Auka $10.

Valdyba j
— Chicagos Lietuvių Spaudos] 

klubo susirinkimas įvyks spalio j 
mėn. 2 d. 7 vai. yak. Lietuvio J 
Sodyboje, 6515 S. California 
Ave. Bus svarbių pasitarimų, 
tad nariai ir prijaučiantieji 
prašomi gausiai dalyvauti.

, Valdyba

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

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

Marquette Parko apylinkėje liuksusi
nis 12 butų. Parduotas. ; '

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

Brighton Parke mūrinis 
krautuvė. Parduotas.

3 butai ir

Dar turime pirkėjų ir gerų 
.namų investavimui.

Skambinti tel. 436-7878:

ŠIMAITIS REALTY
*2951 West 6 3rd Street 
fe j

Notary Public

Insurance, Income;Tax

Pirkite senoviškai
• 2butų mūrinis namas,-naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar-
~uette Parke. Sena kaina $52,000

• 4 butų mūrinis, apie $Q,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai.
2 sklypai. 2 garažai. s •' . 
Brighton Parke. $57,700. -

• Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

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

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate. 

_______________—— -----------i

SUSIYIENIHMAS LIETU vi (j AMERIKOJE
yrs seniausi*, didžiausia ir turtingiausia lietvviu rraternalinė or- 

ganEaclja, lietuviams ištiktaui Ūmaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, geibsta Ir kitiems, kurie turn 
darbus dirba. 5

. ; ..
SLA — išmokėto dsogiac kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerlt 

apdraudu savo nariams.

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

Kiekvienas lietuvi* ir lietuviu draugai 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

8TJI — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, įiekiančiaai 
•ukžtcjo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

<t.A — valkus apdraudžia pigia terminuota apdraudat ui 
11,000 apdraudos minia temoka tik $3.00 metam*.

gi A — kruopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitė* 
i ixavo apylinkės ŠIA kuopu veikėju: jie Jum* 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite kreipti* Ir tie*1al i SLA Centra*.

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA
New Yerlt, N. Y. 1OOC1

M7 W. Mta
Tat (»11) MJ-mg

25 ELEKTRIKAI IR 
VIENA LEMPUTĖ

(Atkelta iš 5-to puslapio) 

mašinų nurašytų... į metalo lau- 
žą. , .

Apie kiekvieną čia stovinčią 
mašiną galima būtų papasako
ti įdomią istoriją. Pačios įmo
nės užsakytos, LTSR lengvosiom 
pramonės ministerijos skiria
mos. jos atkeliauja, kad... įstrig
tų sandėly. Tokių įstrigusių dau 
giau kaip už 400 000 rublių.

— Ir jums niekas nieko? — 
paklausiau vyriausiąją inžinie
rių R. Rudoką.

—O kas mums? Dokumentuo
se tos mašinos jau seniai dirba 
Kaip plane numatyta.

Taip, popieriuje nauja techni 
ka įdiegiama sparčiai. Už “vei
kiančių” įrengimų amortizaciją 
fabrikas kasmet moka valsty. 
bės iždan 6 procentus jų vertės.

Snug holds . 1 
loose dentures- 
comfortably snug
Ease sore gums from loose-fitting 
dentures with soft easy-to-use 
Snug* Brand Denture Cushions. 
Snug gives tempo- “ 
rary relief until you 
see a dentist. Now 
available in the 2- 
cushion or new 
4-cushion econ
omy package.

Specialistai paskaičiavo, kad 
ir 60 vatu lemputė iper pen
kerius metus, degdama dieną ir 
naktį išeikvojo dauguma 2000 ki
lovatvalandžių elektros energi
jos. Taip degančių lempučių fa
brike ne viena. O šimtai tūksan- 
cių rublių prarasta dėl to, kad 
įrengimai, užuot audę gelumbę, 
rūdyja be darbo. Ir dar papildo
mi tūkstančiai mokami už jų
eksplotavimą papieriuose.

Šitaip paporino dieną naktį 
plieksdama, savo dosnumu su 
saule konkuruojanti, elektros 
lemputė.

Jūra Baužytė
(IŠ Eur. Lietuvio)

ELEKTROS (RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, . 

garantuotu ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Av*.
Tol. 927-3559 . -

.. DĖMESIO
62-80 MĖTŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automotili*

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A; L A U R A I TIS
4645 So. ASHLAND AVL ’ i 

TeL 523-8775
i . n. i ■ ■■ ■

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

A.TVEKĄS ' 
laikrodžiai fr brMgenyW«

Ptrdavima* fr Tiisyma* 
2646.We*t 89th StMrt 
Tel. R Epubllc 7-1941 .

ymmn n ' . j/ -iBdmi
- • M.' I I M < V 1; .
'' Netary

INCOM! TAX StRVICi ; 
4259 t. Miptawoed. Tel. 254-7488 
Taip pat darėm! vertimai, glmlnty 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pr«- 

iymal Ir kitokį blankaL ;
V 111 .1 . ■

HOMEOWNERS POLICY

ADVOKATŲ .DRAUGIJA 
V. BYLAiTIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 0 ryto Iki 7 vai. 
fleštadienialM nuo 9 iki 12-toa 

arba .pagal aušdžariitią.
Telefonuoti 778-8000

Advokatą*
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valando*: nuo 9 vaL rjii 
iki 6 vaL vak. Šeštadienį nuo 

» vai- ryto Iki 12 vaL d. 
Ir pagal nuturimą.

T<1 776-5162 arba 776-51U
2<4» Weat 63rd StraeS

Chlcaco, m. 8O82T
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