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kšsf Knrisbėrg kritikavo ^balsus j i 2' 1 rysj. su Žeme, bet netrukus bu-^ pastatyti. Anular dar gali pridėti

KRUVINOS KOVOS NAMIBIJOS 
’ IR ANGOLOS PASIENYJE

ANGOLOS VALDŽIA RENGIASI MOBILIZUOTI 20,060 
KUBIEČIŲ. GINTIS NUO ĄLAIŠTININKŲ

Ėika^os bnrmistrė Jane Byrne, yrą įsitikinusi, Jcad ' 
u mokytojams ir mokykloms pinigai bus surasti 

.. .. ir. paskolinti. > • ;

iš užsienio”, kurie, 'esą, bando 
sudrumsti įvairių. tautų bendra
darbiavimą -Estijoje ir skleidžia 
buržuazinę, Vartotčfjišką" galvo-
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Over One Million Lithuanian 

In The United States *

, ATVIRI ŽODŽIAI ESTIJOS RAŠY
TOJU SUVAŽIAVIME

Kovo pabaigoje Taline į vyku- - ■ ■ • •  -------- -
šiame-Estijos rašytojų sąjungos ANTRASIS KELIAUTO JAS' 
.suVažiavime buvo galima jausti 
šiutf metu šalį apėmusią politinę PASADENA'Cal
Įtampą.- Estijos kompartijos’sek
retorius ideologiniams reikalams; 
Ristlaan, -savo- įžanginėje kalbo
je pabėrė pagyrimų rašytojams, 
bet apkaltino kai kuriuo's nu
krypimu Į “svetimą pasaulėžiū
rą’1 ir “klasinio sąmoningumo"’ 
pfaradinfu.
' Sąjungos valdybos' pirminih-

PRANEŠA NAUJO

Mokslinin
kai labai patenkinti,' kad Antra
sis Keliautojas praskrido pro 
Saturno žiedą antradienį ir vėl 
pradėjo'siųsti fotografijas.

. Antrasis Keliautojas jau yra. 
vieno- bilijono ,ir 200 milijonų 
mylių atstumo’je nųo-Pasadęnos. 
Praskriej imas pro Saturno žiedą 
jam šiek tiek, buvo sukliudęs

PARDUOS SAUDI ARA
BIJAI LĖKTUVUS

WASHINGTON, D.C.—Prezi
dentas Reaganas yra pasiryžęs 
parduoti Saudi Arabijai Ameri
kos lėktuvų už 8,5 bilijo'no. dole
rių. Pranešęs spaudos atstovams
ir Kongreso nariams, kad jis leis" 
tokių transakcijų padaryti, klau
sia, kodėl to nedaryti?

■ Prezidentas pats, klausia ir 
pats atsakė-^ Jeigu JAV- nepar
duos minėtų lėktuvų, tai Saudi 
Arabija juos nusipirks iš Pran
cūzijos ar Anglijus. Anglai ar 
prancūzai, -^gait • tokius lėktuvus

•<x:

I naują sąjungos..valdybą iš
rinkti astuoni rašytojai, pernai 
gruodžio mėnesį kartu su kitais 
32-fem pasirašę :atvifą; laišką,: 
kuriame jie ‘ prbtestavo .prieš 
grubų. jaunimo demonstracijų 
sutramdymą' ir rusinimo 'bangą? 
Vienas iš pasirašiusiųjų; Juhan3 

' Viiding, pasiūlė .įsteigti komisi-

kyklų elementorių. paruošimą. 
Tai mūsų kultūrosUbranduolys/ 
kalbėjo j iš. ..

Anksčiau kalbėjusieji ' pami
nėjo, kadmokykliniuose;vadovė
liuose .arnie
ko. nerisr apie'Esti ją. iyj^ątų ,kal- 
Kąi 'palyginus 'su. ąj^šc^ų įvy
kusių Lįęjuvoš ' rą^pjųTsąjijn- 
gps ’ ;sųvažiąyiręu,;' rmafyft, Lad 
ėstai idaug aitriaukėlė jaųtriuš k]adšiinfe^V^r^)7:

vo kliūtis nugalėta-ir ryšys at-; 
naujintas.Dabar fotografijai 
persiųsti iš-Keliautojo į Žemę už
trunka pusantros valandos. Fo
tografijas . jis siunčia šviesti 
bangų greičiu.. i .. , t. * ■: -i ■*

Pirmos .atsiųstos. fotografijos, 
trauktos iš 63,000 mylių atstu
mo, rodo, kdd Saturnas turi 17 
palydovų. Vieni didesni, kiti 
mažesni, bet'jie sukasi’ apie Sa
turnų ir apie save. : -

j' Mokslininkai' tvirtink, kad 
jiems teks pakeisti kai kurias iki. 
^i^nate- skelbtas žinias apie Sa
turną, jo žiedą ir palydovus, bet 
pirma jiems ; teks nuodugniai 
ištirti visas- nuotraukas; kurias 
Antrasis <■ Keliautojas jiems ir

ir tokių dalių, kurių amerikiečiai 
nenorėtų-parduoti. Prezidentes 
Reaganas pasitiki Saudi Arabi
jos princų žodžiu: Jie žada tuos 
lėktuvus naudotu tiktai savisau
gai; o ne kaimynams pulti, šitas 
dalykas išaiškintas ir arabai pa
sižadėjo pažado laikytis.

1
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BIZNIERIAI PROPAGANDISTAI '
ŽIŪRI PINIGŲ, NE LAISVĖS
ALTAS SENIAI VYKDO DARBUS, KURIUOS 

BIZNIERIAI RENGIASI PRADĖTI

Amerikos Lietuvių. Taryba nuo pat savo įsikūrimo per 
visus keturis dešimtmečius buvo ir yra nusistačiusi bęndra- 
darbaiuti su visais, kųriemš nuoširdžiai rūpi Lietuvos lais
vės reikalai.

Ryšium su naujai Los Angeles įsteigtu Baltų organizaci
niu komitetu ir jo pasitelkta viena amerikiečių* kompanija, 
Lietuvo's ir kitų Pabaltijo valstybių laisvinimo reikalams ves
ti, Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba š.m. liepos mėn. 31 d. 
posėdy pasisakė sekančiai:

1. Lietuvos laisvinimo reikalų pavedimas kitataučių biz
nio kompanijai gali silpninti esamus'lietuvių laisvinimo veiks
nius bei jų pastovumą ir tęstinumą.

2. ALTas tiesiogiai ar per Jungtinį Pabaltijo Komitetą 
jau seniai vykdo. daugumą darbų, nurodytų tos kompanijos 
projekte.

3. ALTas atsisako įsijungti į šią akciją ir ją finansiniai
paremti, kaip yra prašoma minėto Baltų organizacinio" ko
miteto. ’

Tuo pačiu Amerikos Lietuvių Taryba pasisako, kad ji ir 
toliau sieks uolios ir sutartinos pačių lietuvių veiklos, panau
dojant įgytą patyrimą ir plačiosios visuomenės paramą.

ALT o Valdyba

ATNAUJINS DERYBAS ;
J!L-> - ** * * i .. 4 • *** * *

} ALEKSĄNDRTJA (UŲI). i— 
Trečiadienį LEgiptp... pa'rei'gūąas 
pranešė^ kad prezidentas Sjda- 
tas įr ‘pręnijęras BeginasMthrfąrė 
atnaujinti/Ęgipto ir Izraelio de
rybas r dėl psle&t&ii^įų savival
dos Gazos' srityje ir Jordano 
upės vakarų pakrantėse. Galuti
na derybų data bus nustatyta 
rugsėjo 8 d,, premjerui Beginui 
lankantis. Baltuose Rūmuose.

•Konferehcija tarp Egipto ir 
Izraelio vadų prasidėjo labai 
draugiškai Premjeras Beginąs 
antradienio Vakari lankėsi prezi
dento Sadato rezidencijoje. Sa- 
datas jį sutiko nepaprastai drau-. 
giškai, pabučiuodamas -abu. 
skruostus, t ■ '

'T-aęs^e^r^^ęJgaturr^^^^ 
ne viėnį, bet ic^^^iedųs. 
žiedai" yra* -įašij su igreta? 
esarMaai^’/žietiĮitSįįf- o kėlių v. » v v.* "Hziechyjw*tu-sti&s: tarpasj.: U

Keisčiausi^"yr^ -""palydovas 
Hipėfijbhas^Mc^lū^iikati mano, 
kad' prieš - l^liasdešinit -inili j anų 
melų kitas ęrdvės- kūnais lukte
lėjo HiperijtmiH Ar jį suplojo. 
Daba^ jis panašųjį-plytą, kurios 
vienąf‘gąlas";stdr&pis.

Kiti palydovai tumdaiig ir di
delių kraterių, išmuštų duobių.

ATIDARYS DVI KRAU-^ 
. TUVES CHICAGOJE ? ?

Zayre korporacija paskelbė, 
kad sekančiais metais Chicago] ė 
atidarys, dar dvi krautuves. Tuo 
būdu mieste , ir .apylinkėje bus 
36 krautuvės. Viena jų numato
ma įrengti .'prie .47-tos ir South 
Halsted, 23 Valstijose Zaiyre turi 
254 krautuves, darančias per! 
metus apie $60 bil. apyvartą.

VALENSA- NORI PASIRO
DYTI TELEVIZIJOJE

„VAR^A.^ Lenkija. — Lešek 
Valensa^ parodė komunistinei 
lenkų vyriausybei,; kad Solida
rumo unija gali sustabdyti len
kų spaudą, nors po to dviejų die
nų streiko nieko ypatingo nelai
mėta. Dabar Valensa reikalauja, 
kad^^iaii^ybė leistų Solidariu 

pranešti per 
jWfrizija" apfe vyksiančią unijos 
"konferenciją. Jis mano, kad len
kų -^yriausybė privalo supažin
dinti visus krašto gyventojus su 
konferencijoje ” sakomomis kal
bomis, ir kad pranešėjas' negali 
būti'vienašališkai nusistatęs už 
komunistinę vyriaušytęv Valen- 
sa'nori; kad 'Lenkijoj įgyventoj ai 
susipažintų su Solidarumo ųni- 

/još mintimis,- kad pasiklausytų 
konferencijos metu "pasakytų 
kalbų. * " • i

Unijos konferencijoje bus aiš
kiau pasisakyta ir apie spaudos 

laisvę" Lenkijoje. ' *•"y--"'

— Anglijoje? kas aštuntas dar
bininkas neturi darbo. Už tokią 
susidariusią padėtį kaltinama 
dabartinės premjerės Thatcher 
ekonominė politika.

— Antrasis Keliatuojas sve
ria 1,800 svarų’ Uraną jis’pa
sieks 1986 .metais, o Neptūnų 
— 1989 m.

— Didokas vengrų gyventojų 
skaičius, išvažiavo į kaimynines, 
valstybes, kai pastebėjo, kad 
Vengrijoje maistas pabrango.

—' . - ’ I ■■

— Rytų Vokietijos' komunis
tinės valdžios atstovai labai ati
džiai seka Lenkijos įvykius. S -

NETIKĖTAI PAKILO INFLIACIJA
IR PABRANGO PRAGYVENIMAS

' s numatoma, kad baigiantis mėtMis . a
’ / RĖIKĄI,A1 PAGERĖS . Af ;'

WASHINGTON, D.Ų' — Ant
radienį Darbo departamentas iš-; 
leido pranešimą apie pragyveni
mo pabrangimą, ir infliacijos pa
kilimą liepos mėnesį.- Ka mos' pa
kilo 1.2%, kas sudarytų 15.2% 
per metus. Praeitais metai^Jie- 
pos mėn. pakilimas-, repręzenta-l 
vo 10.7% metinio pakilimo. 
Maisto kainos visoje Amerikoje 
pakilo 6.8 nuoš. su palinkimu 
kilti daugiau. .

NEPAPRASTAS - ANTROJO 
KELIAUTOJO TIKSLUMAS

PASADENA, Cąl. — Moksli
ninkas Charles Kohlhase, yado‘- 
vaVęs visam Antrojo Keliautojo 
skriejimui,, štabai apsidžiaugė, 
kad ’ šis Keliautoj a s U.btryo . labai 
tikslus. Antrasis Keliautojas, be
veik per ketverius metus riu-r 
skriejęs 1.2 bilijono myĮių^pa^ 
darė 2.7 sekundės klaidą? Pra-

Čikagoje ir apylinkėse pragy- skriedamas pro Saturno Žiedą 
venimas pabrango4.3 nuošimčio.1 jis per visą tą laiką pasiskubino 
Čia mažiausia pakilo maišto kai
nos — tik 0.3%. Didžiausią prob
lemą sudarė transportacija, pa
kilusi net 17.7 nuoš. Mašinų kai
nos visur pakilo 1.2%. Taip pat 
nežymiai pakilo gazolino ir dujų- 
bei elektros kainos, ^miav.^a-ž 
brangcributų ir nanąų-įcainoą dėl 
statybos ir dėl paskolų namams 
pabrangimu PĮranešrfifte tašoma, 
kdd darbinihktx sų_3 ršlaiko'mais

2 sekundes ir 7/10 sekundės.
Skriejimas buvo tikrinamas 

90U0 šviesos metų atstumoje 
esančia Skorpijono žvaigždyno, 
šviesa. Saturno masė galėjo būti | 
didesnė, ifiegu buvo apskaičiuota 
ir ji galėjo Antrąją Keliautoją 
patraukti stipriau, negu moksli
ninkai buvo Apskaičiavę. Jis pro 
Saturno Žiedo -plyšį pralindo 
pusantros minutės anksčiau, ne

— Los Angeles apskrityje ras
tos penkios vaisingos Vidurže
mio muselės.

—>• Firestone padangų bendro
vė paskelbė, kad antrame* metų 
ketvirtyje gavo $18 mflijdnų pel
no. Pernai tuo laikotarpiu turėjo 
$32 milijonus nuostolio.

Senatorius Frank Savickas, išrūpinęs Chicagos savivaldybės 
rezdliuciją Vytautui Skuodžiui išlaisvinti, pats kalba prie 

federalinių namų suruoštoje demonstracijoje.
(Martyno Nagio nuotrauka)

KALENDORĖLIS

Rugpiūčio- 27: Monika, Aušri
nė, Dermė, Taiitgeidis, Visgirdis.

Saulė teka 6:11, ledižiasi 7:33.
Oras debesuotas, lis. ,

awtenimis perkamoji galia su- gU mokslininkų apskaičiavimai
mažėjo* 0.8%, gi per visus me
tus ji sumažėjo 2.fį% j. ■

Baltųjų Rūmų Spaudos sekre
toriaus pavaduotojas L. Speakes 
pareiškė, kad prez. Reagano eko
nominis planas bei programa yra 
ilgalaikiai ir nenumatdma sku
baus pagerėjimo. Į dabartines 
blogybės reikia žiūrėti kaip į bu
vusios administracijos ekonomi
nės poJitikos pasekmes. Jis tiki
no, kad metų pabaigoje infliaci
ja nebus didesnė, kaip 9.9%.

rodė.
'. —-—-—■— ■

SUMAŽĖJO NAMŲ 
PARDAVIMAS

WASHINGTON (AP). — Na
cionalinė namų pardavėjų drau
gija antradienį pranešė, kad lie
pos mėnesį vienos šeimos namų 
pardavimas sumažėjo 5.2 muoš. 
Tokių namų per metus parduo
dama apie 2.52 mil. pcivienioms 
šeimoms. ' - ' •

. LUANDA j Angola.Angola’s 
- prezidentas; Jose dos Santos pa- 
sk^ŠėiŪ^d’ jam vėL-gali 'tekti 
m'obiliįiioti.20,000 kubiečių, kad' 
padėtų- apvalyti kraštą nuo maiš- 
tininlįį, Be to, Dos Santos krei
pės^} jungtinių Tautų gnėralinį 
sekretorių -Kurt Waldheim, kad 
tarptautinės, organizacijos .kariai 
ištirtų, kaip Jie maištininkai ten 
įsivyravo. UI ■ ’ Ą

Diktatorius Castro buvo pa ' 
siuntęs į Angolą’10,000 Kubos 
karių. Jie gavo rusų atvežtus 
tankus, lėktuvus, kulkosvaidžius 
ir nuginklavo demokratines An
golos jėgas. Kubiečiai atidavė 

^vald^ąS kdmunistams, o ’vėliau 
buvo išvežti į Etiopiją.

Castro jperkėlė kubiečius 
; į Angolą

Diktatorius Castro perkėlė ku
biečius į Etiopiją, nes pačioje 

Į Angoloje karių užlaikymas bran- 
I giai kainavo. Castro taip pat per- 

‘ į metė į Angolą didoką skaičių 
jaunų ūkininkų, kurie mokėjo 
dirbti žemę geresnėmis priemo
nėmis, administracijai reikalin
gus tarnautojus,’ slauges ir kito
kį pagalbinį personalą.

Maištininkai veržiasi,"! Angolą

tankus, kurie padeda miems nu
ginkluoti visus pasienio margus. 
Iš’ Namibijc's jie’ jau -įsiveržė 90 
mylių. Prezidentas Dos Santos 
tvirtina, kad maištininkai jau 
kontroliuoja didelius Angolos 
plotus. Jis •nori,, kad Jungtinės 
Tautos tuojau atsiustų savo ka
rius padėti ir. įvestų tvarką.

PAGERĖJO AUTOMO
BILIŲ PREKYBA

DETROITAS (UPIj. — Rug
piūčio- mėn. viduryje vietinių 
automobilių pardavimas padidė
jo 16.2%'i • Tb irįėnesid: 1J-20 d. 
parduota 202,578 mašinos. Gen
eral Motors pardavė 134,949 ma
šinas arba padidino, prekybą 
19.8%, Ford Motor Cd. pardavė 
37,039 mašinas arba, padidino 
prekybą 11 .3 /c: Chrysler bend
rovė pardavė 22,853 mašinas, 
padidindama prekybą 42.9%. . 
American Motors pardavė 2,909 
mašinų, prekyba sumažėjo 2.4: 
nuoš.

— Kanados vyriausybė suda
rys naują įstaigą šnipams Kana
doje; sekti. Ikį šio' meto šias pa
reigas ėjo * raitoji policija, bet 

iš Namibijos. Jie ginkluoji moT' prieš ją paskutiniu metu kilo
derniaią ginklais. Jie" furiUkclis ' daug nusiskundimų.

'4

— Japonai atsisaką pirkti tnu-
— Sovietų valdžia paskelbė, t sėlių apsėstus Kalifornijos vai

sius. Jie būtų turėję atvežtus 
vaisius dezįnfsktuoti, o tai būtų 
brangiai kainavę./

kad vienas jų “Cdsmos” sateli
tų nukrito į šiaurės Australijos 
dykumas, bet australiečiams ne- 
pavyko-jo surasti^

Andrei Sacharovą su žmona rusai ištrėmė į tvo
ra aptvertą Sovietų ginklų pramonės miestą, kad 

negalėtų turėti ryšio su laisvo pasaulin 
mdktlinjnkais.V o kie ty o s kancleris Hel-

mut Schmidt atidėjo susitikimą 
su Rytų Včkistijos Hoenekeriu.
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MINI LITUANISTINIAI KURSAI 
VENEZUELOJE

Deveikis, ir Rita Deveikytė Se
nior padarydama keletą nuotrau
kų. <,*

Tėvai liko patenkinti kursais, 
nes pastebėjo vaikuose susido
mėjimą lietuvių kalba bei pa.

Mokytoja Zita Kripavičiūtė Karakas mieste, Venecueloje, 
moko vaikus lietuviškai kalbėti 1981 m. liepos 15 dieną.

tačiau jaunimas

Viena iš pagrindinių nuostolį 
nešanti žala mūsų kolonijai: trū
kumas lituanistinių kursų. Nau
joji Centro Valdyba dės visas 
pastangas, kad šie svarbūs kur
sai būtų įgyvendinti. Caraco 
mieste turime nemažą skaičių 
mišrių šeimų, kurių vaikai vi
sai nekalba lietuviškai, tačiau 
su tėvais dalyvauja lietuviška
me gyvenime.

Jaunimas tarpusavyje susi- 
draugauja/bet nemokėjimas ant 
rai pusei musų kalbos, atneša di
delę žalą kalbančiam lietuviškai 
jaunimui- Toks mišrus susidrau
gavęs jaunimas yra priverstas 
naudotis kita svetima, abiems 
mokančia kalba, ir jau mūsų kal
bą nukelia į šoną. Nuostolis aiš
kus: vietoje progresuo'ti — re
gresuoja. Ypač reikėtų atkreip
ti dėmėsi į stovyklaujantį jau
nimą, kada stovyklavimo visas 
laikas yra skiriamas lietuvių kal
bos tobulinimui.

1918 metais, Caraco jaunimo 
Sąjunga atostogų metu suorga
nizavo mini Lituanistinius kur
sus. Liepos mėn. per Kolombiją 
atvyko iš Cleveland© lietuvių 
kalbos mokytoja Zita Kripavičiū 
tė. Zita Kolombijoje taip pat su 
dideliu pasisekimu pravedė lie 
tuvių kalbos kursus. Zita Cleve 
landė pabaigė pedagoginį moks
lą ir 10 metų Lituanistinę mo-

Kyklą.
' iCarace mokyklėlė pradėjo veik-

I Mini kursus lankė šie vaikai.
• Aleksas ir Junior Nelsai, Mario
Į ir Juan Carlos Kvedarai, Karo- 
■ lė Mažeikaitė, Milena Rosales, I y
Į Carlos Enrique Domingues, Da- 
! nutė Ambrazevičiūtė, Ildemaro 
! Vilimas, Dimitri jus, Bronius ir 
Lėlė Goosens bei Karen Jalo- 
veckaitė.

Baigus mažiesiems vaikams li- 
j tuanistinius kursus, šįmet Jau- 
| nimo Sąjunga suorganizavo vy
• resniam jaunimui stovyklavimą 
į į Gran Sabaną. apie pusantro

tūkstančio kilometrų. nuo Cara
co. Važiuojama bus “džypais”, 
tačiau jaunimas nesibijo, nes 
vadovą tarpe turi gerų mechani
kų.

Rugpiūčio mėn. 2 dieną, pas 
Saleziečius Don Bosco salėje 
įvyko mokyklėlės uždarymas. 
Kunigas Antanas Perkumas at
laikė pamaldas- Pamokslo vieto
je buvo išklausyta puiki Aldo
nos Eretaitės įkalbėta Liurdo is
torija, palydėta muzikos gar
sais. Po pamaldų dalyviai iš
klausė Dariaus ir Girėno pro- 

| gramą jų mirties sukakčių pro- 
nes vietoves, tuuei kuisus ii * TTV , . ..... ... v • ga. Uz abi puikias programasidmome keliaujančiais litua- ® _ _T x . ° ,dėkojame dr. Vytautui Dambra- 

vai, kuris jas, dirbdamas Ameri- 
kos Balse, buvo paruošęs ir ku
rios iki šių dienų yra kartoja
mos per lietuvišką Vatikano ra
dio stotį.

Jaunimo Sąjungos pirminin
kas Aras Mažeika padėkojo kur
su vedėjai Zitai Kripavielutei 
už gražų r naudingą kursų pra- 
vedimą įskiepinant mažiesiems 
didesnį supratimą apie jų tėve
lių gimtą kalbą.

Bažnytinės Tarybos vardu, 
pirmininkas Petras Krikščiūnas 
įteikė auką. Kunigas Antanas 
Perkumas Venezuelos prisimini
mui padovanojo mažą dovanėlę. 
Mokytoja Zita Kripavičiūtė, 
kaip į Kolombiją taip ir į Ve
nezuela, atvyko savo lėšomis.

Toliau šeši mažamečiai vaikai

ti liepos mėn. 13 <L Užsiregis
travo viso apie 15 vaikų, nuo 7 į 
iki 12 metų amžiaus. Pamokos 
vyko kasdien tris valandas 
priešpiet ir du kartus į savaitę 
popiet. Du kartus savaitėje vai- j 
kai išvažiuodavo į žymesnius į 
parkus, muziejus ir kitas įdo

mesnes vietoves, todėl kursus ir
pava 
cistiniais kursais. Dėstoma bu- j 
vo pagal dr.Tamulionytės išdirb
tą metodiką. Mokyklėlės vedė
ja dėstė lietuvių kalbą, daina
vimą, rankdarbius ir supažindi
no su lietuviškais tautiniais šo
kiais. Kursai užtruko tris savai- * 
tęs.

Pagal mokytoją Kripavičiūtę, 
nežiūrint to, kad kursus lankė 
visai nemokąs lietuvių?' 'kalbos 
jaunimas, tačiau pažanga buvo 
neabejotina. Veik visi vaikai iš
moko deklamuoti eilėraščius, 
padainavo 7 lietuviškas daine
les, linksniuoti pirmą linksniuo
tę iki galininko ir asmenuoti, be- 
to kelius šimtus žodžių. Pasku
tinėje savaitėje jau mokytoja 
stengėsi aiškintis su vaikais tik 
vien lietuviškai.

Mokyklėlę aplanke mūsų Cent 
ro Valdybos pirmininkas dr. Vy
tautas Dambrava pavaišindamas daineles. Dainavo aiškiai, supran j- pree<jom”

padainavo kursuose išmoktasj išIeido «The Eagle Qf
. Pirmoji knyga yra 

308 pusi., o antroji, angliškoji 
— 156 psl. Pirmojoj savo filo
sofiją dėsto poetinėj formoj, o 

j antrojoj dėsto politinius savo 
j pageidavimus.
į Gaila, kad Aukštuolis nesiėmė 
to darbo, kai buvo’ protinėj, fizi
nėj ir valdinėj aukštumoj. Gali
mas daiktas, kad jis būtų pali
kęs kelias mintis, kuriomis gal
vojantis jaunimas būtų susido
mėjęs. Kada galėjo veikti siūlo
ma kryptimi, tai nieko nedarė, o 
dabar, kada rankos ir mintys 
dreba, tai savo filo’sofiją dėsto 
labai neaiškia ir, prisipažinkime, 
nesklandžia poezija.

Gerai padarė, kad savo mintis 
išdėstė ir dar geriau, kad at-

vaikus saldumynais, inž. Broniu: tarnai ištardami žodžius. Po to

For the woman
> whos at the heart of 
her family’s finances

1 
You. can’t afford to be wrong; 
Because if you’re in charge at 
the family budget, you’re 

future, too.
And that’s where ŲJS. 

Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav • 
ings Plan where he works.

That way, while you’re 
meeting the day-to-day ex-, 
penses, you’ll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really know*

maturity of 5 years (4M% the fir* veark.
Brmd* are replaced if k*t. stolen cr 1

deferred wntil rwiem^io®.

i ax e
in^menca.

Ajūl the P»jtq2 &axia£» Pina

Fetro Kimšos Vargo mo]

jie padeklamavo keletą eilėraš
čių. Su jais jau buvo kiek sun
kiau. Mokytoja parinko per sun 
kius tekstus, nes šiems pirma- 
moksliams lietuvių kalba dar 
buvo svetimas paukštis ir pati 
mokytoja (jiems kalbėjo mažu 
akcentu. Bet uždainavus “Pučia 
vėjas, neša laivą”, daina ėjo, 
kaip iš pypkės ir salė prašė kar
toti, kartu įsijungdama į jų dai
navimą. Ne visiems vienodai vy
ko deklamavimas. Porai moki
nukų padeklamavus eilėraščius, 
ne vienas net pagalvojome, ko
kia kalba jie deklamuoja? Ta
čiau visi vertinome jų pastan
gas, kurios buvo entuziastiškos 
ir nuoširdžiai atrodė. Tačiau 
buvo mokinukų, kurių pasirody
mu teko žavėtis. Kad pažanga 
buvo padaryta, klausimo nekilo.

Mokyklėlės kursų vedėja at
sižymėjusiems vaikams įteikė 
premijas. Tėvų vardu gražiai 
padėkojo Danutė Rosales.

Laike mokyklėlės kursų pra- 
vedimo, darbais prisidėjo nema
ža grupė jaunimo: vieni supir-I 
kinėįo maisto, produktus, kiti! 
gamino maistą. Svarbiausias Į 
šių kursų pasisekimas įvyko dėl į 
tinkamo transporto parūpinimo,; 
išvežiojant vaikus po įvairias! 
vietoves. 1
Programai pasibaigus, Jaunimo | 

Sąjunga pakvietė visus 50 sve
čių į JU suorganizuotas vaišes, 
kurių metu buvo' maloniai pasi
šnekučiuota. Į

Tikimės, kad šių kuklių kursų £ 
naudingumą pripažins visi ir šį: 
mintis ateityje bus neužmiršta. ] 
To laukiame.

AUKŠTUOLIO POETINĖ FILOSOFIJA
E

Mantas Aukštuolis paskuti
niais 30 metų rašė ir 1975 metais 
atspausdino “Mūsų senolių žo
džiai iš anapus”, o sekančiais

spausdino. I
Jis, ko gero, ir nežino, bet at-Į 

sirado viena senmergė, kuri susi-; 
domėjo Aukštuolio dėstomomis 
mintimis. Papasakojom apie M. 
Aukštuolio knygą ir jo keliamas 
mintis. Davėm adresą: 4 Eliza
beth Ave., Springfield, Conn., 
kad parašytų. į

Italas Malatesta, ilgai užsikal-Į 
bėjęs, pastebėjo, kad klausytojai j 
išsivaikšičdjo ir liko titkai vie-Į 
nas žmogus. Pamatęs, kad šitas į 
apsidairęs, bet dar nesirengia 
eiti, jam tarė:

— Man nesvarbūs tie, kurie iš
ėjo. .. Man svarbus tu... Jeigu 
lu klausei, tai tau svarbios ma
no mintys.

Jeigu bent vienas protingas 
žmogus susidomės Aukštuolio 
dėstomomis mintimis, tai jam 
vertėjo knygą leisti, apsimdkėjo.

V. Kasparas

SENIS IR TRYS VAIKINAI
Senis rengėsi vaismedį sodintu

— “Geriau tau kuo nors kitu užsiimti, 
Bet ne medžius sodinti gyvenimo gale, 
Kada mirtis jau čia pat šalia”.
Taip juokėsi iš jo trys vaikinai, 
Kurie ir toliau jį mokino.
‘‘Kad vaisius iš medelio gauti, 
Reik daug metų dar laukti;
0 pas tave nėra užtikrinta nei viena diena; 
Tai ar betiksliai plušti tau dar negana?
Apie tokius planus galim tik mes svajoti.
Mes dar jauni, pasižymim jėga ir esam neligoti, 
0 senis apie savo mirtį turėtų tik galvoti”.

— “Draugai”, jiems ramiai atsakė senis, 
“Iš jaunų dienų aš dirbti pripratau,
0 jeigu aš matau,
Kad ir kiti mano darbo vaisius panaudos, 
Dar mieliau už darbo to imuos.
Kas geras, tas ne vien apie savo naudą pagalvoja.” 

(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psl., kaina $3.)

M. GELŽINIS ?

IEVOS SIMONAITYTĖS 
LITER ARINĖ-POLITINĖ 

KŪRYBA
(Tęsinys)

Simonaitytės trys prieškariniai veikalai buvo tautiniai- 
romahtiškoje dvasioje parašyti. Tai komunizmui netiko. Par
tija reikalavo, kad naujieji kūriniai būtų socialistinio realizmo 
stiliuje sukurti. Žinoma, kad autdrė, atlikdama savo “perreda- 
gavimus”, tokį partijos parėdymą sąžiningai sekė, ir dabar ji 
tapo viena pastoviausių “socialistinio realizmo” kūrėjų. Ro
mano 421 pusi, ji patiekė vieną pavyzdį iš sąvo naujojo sti
liaus lobyno; “Barbė nusisukusi per vežimo kraštą nusi
šnypštė, ranka numesdama”.

Romanas “Vilius Karalius” apima kelias žmonių genera- 
<hjas, gyvenusias tarp 1903 metų ir Pirmo pasaulinio karo 
pokarinės erės. Miršta paskutinis Šalteikių šalteikis. Į jb ūkį 
atitekėjęs ir jo dukterį Katrę vedęs Karalius yra tvirtas, 
dievobaimingas, darbštus ir turtingas mažlietuvninkas. Jo 
žmonai Katrei ir jam gimsta trys sūnūs ir viena duktė. Vy
riausias, Vilius, nebeturi tėvo charakterio pastovumo. Ir tau
tiniuose reikaluose jis kartais yra lietuvis, kartais vokietis. ’ 
Jis veda pamariškę Grėtę Plbnikę. Grėtės tėvas, Dovis Plonis, • 
nieku nepasižymi Nors ir ne girtuoklis, jis kartą tik prisigėrė 
ir į griovį įvirto-, iš kurio jis be pagalbos nebegalėjo išsikapa
noti. Svetimasis, atskubėjęs jam padėti, į klausinėjimus, kas 
Plonis esąs, gavo iš jo, nors ir girto’ bei į griovį įvirtusio, labai 
aiškų atsakymą: “Nei girtuoklis, nei vagis, nei provininks, nei 
mergininks, čystos evangeliškos vietos šiporius Dovis Plonis 
iš Pamario”. Kaimynai dėl tokio Plonio žodžio ilgai juokėsi 
ir net dainą buvę sustatę.

Grėtė pasirodė nepastovaus charakterio moteris. Karo 
metu ji vyksta keturiais arkliais pakinkytais vežimais į (vo
kiečių išgrobtą) Did. Lietuvą ir parsiveža vežimus pilnus 
plytų ir kitos statybinės medžiagos (?). Jos vyras Vilius Ka
ralius, papirkinėjimais iš kariuomenės pasiliuosavęs, pradėjo 
verstis šmugeliu, nušovė savo meilužę Barbę ir pats kalėjime 
pasikorė.

Lietuvos komunistai premijavo šį veikalą 25.000 rublių 
valstybine literatūros premija, o Maskva dar .pridėjo ordiną. 
Raudonieji premijos skirstytojai pabrėže?‘'Snhonaitytės dide
lius nuopelnus charakterių analizavimo srityje. Bet be cha- į 
rakterių analizės duomenė yra ir kitų motyvų, -skatinančių 1 < 
kelti autorės veikalą. .. .

Pirmoje veikalo dalyje autorė vis ir vėl kartoja ir stėii- ; 
giasi visaip įrodyti, kad, jei vokiečiai būtų valdę, lietuvišku
mas Mažoje Lietuvėje veikiai būtų išnykęs. Dėl to kalti esą 
patys mažlietuviai, kurie nebeturėję pakankamai. tautinės 
savigarbos.

Antroje vietoje ji teršia ir niekina savo žmones, kurių 
tarpe gero žmogaus vos teberasi. Ji niekina, pajuokia ir 
neigia Dievą.

Ji gudriai naudoja gailesčio motyvą. Nors gailestis ko
munistinėje psichologijoje ir praktikoje neturi vietos, tačiau, 
savam tikslui siekti, jis Simonaitytės be paliovos pritaikomas 
ir labai gudriai naudojamas.

Mūsų literatūros istorikas Pranas Naujokaitis savo “Lie
tuvių Literatūros Istorijos” III tome vertina Simonaitytę už 
jos gilų charakterių nagrinėjimą taip. pat gana teigiamai. 
Naujokaitis, deja, tenagrinėja Simonaitytės kūrybos litera- 
rinę pusę; į jos politinius pasimetimus jis tik prabėgom te
kreipia dėmesio’. O visvien reikia Simonaitytę realiai suprasti, 
tokią, kokia ji yra, o ne tokią, kokią mes ją norėtumėm ma
tyti. Jos įnašas į lietuvių literatūrą tebūnie ir stambus, bet 
dar stambesnė yra jos kartu nešama duoklė komunizmui. 
Simonaitytė nebuvo tiek rašytoja, kiek ji buvo komunizmo 
agitatorė.

7. AUTOBIOGRAFINĖ TRILOGIJA

Keliuose Simonaitytės raštuose kartojasi viena ir ta pali 
tema: Kokiame nors Vanagų apylinkės smiltynuose stovin
čiame kaime, ar tai būta Benagiuose, ar Aukštujuose, ar ža
garuose, stovi sulinkęs namelis, nudrėbtas ar iš molio ar iš 
velėnų suremtas. Namelyje tėra viena stuba, kurioje, gimi
ningos šeimos apimtyje, auga maža mergaitė, kartais Rožė, i 
kartais Lėnė, kartais Evikė vardu. į

Dėl skaudančios kojos mergaitė tegali ramentukais vaikš
čioti ir nedalyvauja bėgiojančių ir žaidžiančių vaikų kompa
nijoj. Kadangi ji ir mokyklos nelanko, o motina dirba Prie
kulės Rašo plytinėje, vienų viena palikta Įnergaitė pasigenda 
molinos meilės ir draugauja su margais fantazijos vaizdais.

(Bus daugiau)

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

toje, visuomenės veikėjo ii rašytojo atiminimus.

Dr A. Gus^n — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
susirūpinimą ----- ----------------------------------------------$8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų'priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais$1.00

Minkštais viršeliais, tik____  $3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik $2.00

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntęs čokj arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo fSJaidoma.

D NAUJIENOS, >
173t So. HALSTED SI. CHICAGO, U-
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ZIGMAS I. GURA

VFSO IŠLAIDŲ ....... $269,538.01

Viso išlaidų

$ 10'378.97June 30, 1981 Deficit ..

Apdraudai .................
Telefonas ...................
Mokyklos užlaikymui

269,538.01 * A

Pastaba: Bažnyčioje buvo 13 kitų rinkliavų Misijoms,Kata
likų Labdarai, Dievo Apvaizdos parapijai ir 1.1.

Surinkta___—..................  ................. . .$18,277.00
Rinkliavų išsiųsta................ ........ ........ ......... $18,277.03:

* * *

(Tęsinys)

Krazauskas.

4,110.00
1,516.43

111,810.60

siekimas’ (grafika)

Rev, Anthony <E Zakarauskas, klebonas 
>Ii£< Jo^r?i< Dubinskas, patikėtinas 
Mr. Walter C. Urban, patikėtinis!

Kiekvienam žmogui gyvenimas
v j , ... . . . . galerų būti kaip gražiausios sapKad dar labiau įsisąmonintu-1 Z. . . -* Į uas. Tokia graži ir turtinga mu-

'sų žemelės gamta ir toks ste
buklingai išradingas žmogaus

• protas. Deja, prof. S. Kairio pa-

ine kultūros arba civilizacijos į 
apimtį, prisiminkime nors kele
tą įvairių svarbesnių išradimų 
Ta proga teks nustebti, prisime
nant šimtus mokslininkų, kurie 
mūsų gyvenimą palengvino, pa
įvairino ir sukultūrino. ’

1450 metais spaudą sugalvo
jo Gutenbergas.

1593 metais termometrą su
galvojo Galileo.

1710 m., termometrą patobu
lino Reamuras.
, 1714 m.- termometrą su gyv

sidabriu patobulino Fahren- 
hęitasv

1832 m. magnetinį telegrafą 
sugalvojo; Morse.

. 1896 m. bevielį telegrafą su
galvojo Marconi.

1925 m. fotografinį telegrafą 
sugalvojo Bell labo'ratorija.

1876 m. telefoną sugalvojo 
Bell; I v . ‘ - ;

1902 m. bevielį telefoną sugal 
yojo Poulsen ir Fessehder.

1930 m. televiziją sugalvojo 
Zworykin ir Farnsworth.

! 1752 ;mi perkūnsargį sugalvo
jo, Franklinas. .

1765 m. garo masiną sugalvo
jo WaltaS. ■/: *

! 1887 un. gramofoną sugalvojo
Edisonas.' - - ■>'
; 1893 metais kinematografą su- 

galydjo. Edisonas; ' 
;il831 m. fosforo degtukus su
galvojo Sauria.
2 1842 m. dviratį sugalvojo Mc

Millan.
11814 metais garvežį sugalvojo 
Sįtephensbnas.
yi864 m. rašomąją mašinėlę 
sugalvojo Mitterhoffer.

z 1903 metais lėktuvą sugalvo
jo Wright, ir dar labai daug ‘ į *' ' y ' i

įvairių kitokių-išradimų.
■< Religija; ir mokslas yra kultū

ros elementai. Tauta ar pavienis 
a£muo,i atsižvelgiant į tai, kiek 
f|tjėgiama tinkamiau- pašireikšt 
sfi savo mokslu ar religija, rodo 
savo kultūros laipsnį. įšarėnas 
tiksliai pavaizdavo- Lietuvos kai-, 
mo kultūrą religijos praktikoj, 
Krėvė pavaizdavo žydų: kultūrą 
Kristaus laikais, pritaikydamas 
kaip alegoriją ir mūsų laikams. 
oi.Končiūs pavaizdavo žemaičių 
kultūrą religiniu atveju.

Kultūros plati ir gili prasmė,
— visa, ką žmogus mąsto, nori, net laukinėms ir puslaukinėms 
jaučia ir veikia, taigi kaipiaioras tautoms, ir kęsti ir tik stebėti, 
save išreikšti ir noras ir pastan- kai žingsnis po žingsnio pirmyn 
gos- suprasti ir apvaldyti pašau- žygiuoja komunistinis kolonia-; 
lip fizines jėgas. Visašališkas lizinas. Visiškai nenuo’stabu, kad 
žmonių buities vaizdavimas, tu
rint galvoj žmonių tradicijas, išdava XIX a. ir dar ankstyves- 
vėiklą ir idėjas. Vienu žodžiu, nių amžių klystkelių.
visas gyvenimas. Kaip prancūzų revoliucija at-,

į lyginimu pasinaudojant, mūsų 
i užpakalyj e tebesivelka ir žmo- 
tgaus nedorybės, kaip purvinas 
i vyžos apivaras. Netikiu pirma- 
įpradės nuodėmės aiškinimui. Jei 
!dr. šveiceris, sesuo Teresa, ge- 
Inerolas Motiejus Pečiulionis ir 
Į kiti panašiai pajėgia išvengti š.’o 
Įtariamo biblinio apsunkinimo ir 
išriečia visą savo gyvenimą šva- 
Įrūs ir padorūs, tai galėtų ir kiti 
į visi. Daugiau tai priklauso nuo 
įsocialio teisingumo. Dar vaikas 
(turėjau maldaknygę su nurody
siu už kiekvienos maldos sukai-Į 
įbėjimą tam tikras dienų atlaidų j k£ršijo arislokralains ir fecda. 
j skaičius. Perdaug paprasta bu- ’ 
fhalterija nedorybėms likviduoti.
pabar jau to nepraktikuoja. Haus-dVai?e77 XVIII apšvieti 
(Taip bus ir su pirmapradės nuo-j amžiuj telkė ku]tūrą Įik kiImjn_ 
i .lėmėi pasaka. | gųjų luomų dvarų salionuose, o

Kaip pavienį žmogų, taip ir | ankstyvesniais amžiais — popie- 
visą tautą suprasi iš veiklos, 
žmogus yra teks, kokia yra jo 
gyvenimo veiklos suma. Taigi 

•yra asmenys, kurie aiškina ir 
į kultūrą skirtingai nuo' civilizaci
jos. Sako, anas žmogus yra civi
lizuotas barbaras, nes nežmo
niško elgesio, bet sugebąs orien- Į sudarė % žmonijos 
tuotis ir pasinaudoti XX amžiaus 
kultūros pažanga. O šis — tikrai; 
kultūringas. Taigi 
Panašiai ir apie' visą tautą, ir 
valstybe, ir religiją, ir organiza
ciją, ir teisę atsiliepiama įvai-. 
riai. Kultūra priprasta analizuo-j 
ti tautomis arba valstybėmis ir tautoms (vienas tĮiŲŲfr. šveiėe- 
amžiais.

lams už tai, kad XVII baroko 
• amžiuj kultūrą telkė tik kara- 
i Jaus dvare,

žiaus Vatikano rūmuose ir vie
nuolynuose, taip ir XX a. toko 
naujiems “pinigų” aristokratams 
gauti antausį už XIX a. savavalia
vimą. XIX amžių vadiname ir 
Europos amžiumi, nes europie
čiai, išsisklaidę po visą pasaulį, 

ir gerovė 
buvo pagrįsta neteisingumu, ne
sąžiningumu, egoizmu, išnaudo- 

žmoniškas J iimu» nežmoniškumu ir todėl 
prinoko" ir sprogo.

ko gero neduodipiFi^Įetihems

ris vėliau parodė ^pavyzdį kaip
XIX amžiuj buvo taika, vadi- reikėtų elgtis kolonijose), bet ir* 

naši, šimtą metų jokio karo, nuo namie, Eūrdpoj, diekiaiŲ vis di- 
Napoleono paskutinės pralaimš-1 dėsnio pelno, vyko paprastas 
tos kovos 1815 m. ties Waterloo darbo žmonių išnaudojimas. Ba
iki Pirmojo pasaulinio karo 1914 
metais. O XX amžius — nuola
tiniu žiauriu karu ir įvairiausiu 
neramumų. XIX a. ekspansija Į 
tolimiausius žemės užkampius ir 
kolonijų turtų išnaudojimas, o 
XX a.,.kai kolonijų grobimas pa
sibaigė,’ prasidėjo karai iš pavy-

-galiau, toks -nerikėtas godumas 
iššaukė nuskriaustųjų reakciją, 
organizavimosi ir .lįįMrų 
priešinimą. - : , 1'' \
: Noroms-nendroms valdžia vi
sur kad ir ant turčių pavadžio, 
kad išlaikyti viduj rimtį, pradė
jo kištis su įvairia reglamentą-,

do, iš: noro pasinaudoti kaimyno? c>ja- Mat, kiekvienai valstybės 
turtu ir jo energija. Kaip išda
va du baisūs pasauliniai karai.. 
Deja padariniai priešingi. Teko' 
atsisakyti nuo visų kolonijų, su
teikti nepriklausomybę visoms

XX a. toks tragiškas, nes jis yra

valdžiai ne visvien kokiomis ap
linkybėmis vyksta tautos gerovė, 
kuri tampriai rišasi su valstybės 
bendra ekspansijos politika, var
žantis su kaimynais dėl pir-’ 

. mumo.
t

Didžioji Britanija jau kelis 
šimtmečius buvo" laikoma galin
giausia valstybe, valdančia viso 
pasaulio vandens kelius su savo 
dominuojančiu laivynu, duodan
čių daug pelno už transportą ir

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREDSIENfi

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 1
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

i

j

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th SL, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

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

« ttmSTINGAI ISFTLDGMI RECEPTAI • FANNIE MAT SAL
DUMYNAI ♦ KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

D. KUHLMAN, BA, Reglrtrnotar vtlstinlnkM

Gimimo Švč. Mergelės Marijos parapijos 
piniginė apyskaita 

July 1, 1980 — June 30, 1981

p.į Mokyklos ir vienuolyno
•: 5^: - ■ pajajMcs ' ......
4' £ V-. . ■ '

Mokinių njęokėščiaj ................................________
' Mokesčiai knygoms ................. ......................

Mokesčiai už pieną ......................_________ __ _
Festivalis mokyklai ...^__ ___ ............. ........... ......

Bažnyčios ir klebonijos
PAJAMOS

Sekmadienių ir švenčių aukos...... .. ........ 1..........
Kalėdų aukos ............ ...........................................
Velykų aukos...... . ....... .................. .............. ......
žvakučių aukos ........ ...... ................. .....:.... .......
Parapijos gerinimo fondui .......... .....................
Pavienių asmenų aukos ............ ..............-........
Parapijos narių mokestis ...................... .............
Parapijos draugijos ....-...............................—
Nuošimčiai už pinigus......................... ..............
Įvairios aukos.... ...... .................. ...................... .

i
į Motinų klubo auko's

Įvairios aukos

.$ 49,366.00
. 13,705.37
. 2,951.00
., 17,200.00 ’

3,500.00
.. 4,960J)0

.$138,682.50
.. 20,318.00
. 19,513.00
.. 18,339.00
. 12,01-1.50
.. 29,180.00
. 6,525.00
.. 2,135.00
. 9,121.04 '

3,031.00

i i

i

. VISO PAJAMŲ ....... $259,159.04

W;' ' --'v- TISLAIDOS -i
■^Parapijos kunigų algos .1..............................l;: 
Misijohieriamš ir pagelbininkams kunigams 

Parapijos darbininkų algos ....—-------- -...... .
Apšildj-mas ir elektra .......j....—............... .Į......
Įvairūs pataisymai .I........-...—...........................
Bažnyčios reikmenys ir žvakutėj ............ 1—
Išmokėjimai vyskupijai ..I:............—..........—

sf-ValdžiSš nidk^čiai •—..L....'.-...'.........
, \iagos apdrauda — ---- —-...... -........
i ^ĮKfebomj^; išlaidoms i................ -.... ..L....2.-...
' Spaudai, paštui, raštinei ...... ................... —

13,560.00
4,025.00 ..

38,283.00 '•

.. 21,603.14

.. 16,956.88

.. 14,964.31
5,170.10 -

.. 6,248.49

. 12,288.46
.. 6,188.83 ’

t

■ VISO-PAJAMŲ 9i;682.37

IŠLAIDOS 
Seselių mokytojų algos .,.l............i
Pasauliečių mokytojų algos.............
Darbininkų algos ..... j.............l..........
Valdžiai mokesčiai .... :.....----- -.k......
Knygc’s, etc. .......................  ......
Apšildymas ir elektra __ .’......... -....
Pataisymai ir užlaikymas ............ -.
Apdrauda..... —i.................. ............
Pieno pristatymas.............—-..........
Mokyklos centrui mokesčiai ___ ....
Mokyklos reikmenys ...._________....
Telefonas ................... .............1...

Viso pajamų
Viso išlaidų ...

vykdant prekybą ir pramonę, ir, jas, paskelbė, kad Amerikos ir 
be to, su savo vadovaujančia iii- kitų Vakarų kraštų šnipai brau- 
dųstrija ir kitokiais ištekliais, ir Į naši i Lenkiją, siekdami nuvers-
turinčia daugiausia kolonijų vi
same pasaulyje, todėl ir sakyda
vo, kad Didžiojoj Britanijoj sau
lė nenusileidžia. Deja, jau 1900 
metais Didžiosios Britanijos gre
ta atsistojo irgi su pajėgia pra- 
mo'ne Vokietija ir Jungtinės 
Amerikos Valstybės.

(Bus daugiau)

— Wladyslaw Pozoga, Lenki
jos vidaus ministerio pavaduoto-

ti komunistinę vyriausybę.

— Pinigų stoka neleis. atida
ryti Chicagcs mokyklų rugsėjo 
9 dieną.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $411.

— Popiežius Jonas Paulius II 
išrinktas Lenkijoj kalnų laipio
tojų sąjungos garbės nariu.
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Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

IKS

J
j.

■)i a
S

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

c
1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

.$ 37,250.00

. 52,831.00 
40,614:00 
13,108,92.

. 15,083 39?

. 19,506.26
. ’ 6,757.74: 

4,410.00.
• 2,868.40 
/ 2,175.00 
.... .7,715.01

1,173.25

VISO IŠLAIDŲ....... $203,492.97
* ‘ - ' r-

Trūkumą (Parapija sumokėjo) .

..$ 91,682.37 < 
. 203,492.97

..^$111,810.60

Ke .< 4-A A Stiek
^35 Frozen Suckers v

Dissolve soft drink mfx and 

plastic ice-cube trays or < 
small paper cups. Freeze 
until almost firm. Insert, j 

i 
s each. Freeze until firm.

Makes about 20.

1 envelope KOOL-AID®
Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in water. Pour into ; 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

J

& wooden stick or spoon into
’• . zanr-ln t >nfif firm

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

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

W 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 ducrtnenimii 

§ 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 laikcftarplo buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2. ' !

• LIETU V išKASTS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitervardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. LabaJ 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $0.

KĄ LAUMES LEME, 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. 1

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

> SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pat knygoje yra '40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gatmamoa Naujienoje, 173* So. Halsted St., Chicago, 
IE 60608. Užsakant pridėti 3oJ«rj jauftwCmo lilaldomc, 

gi-------- ---------------------------------------------------------------------------------- -
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Svetimais nagais žarijas žarsto
Kalifornijoje sudarytas Pabaltiečių komitetas Vy

tautui Skuodžiui išlaisvinti. Skuodis buvo Vilniaus uni
versiteto profesorius, dėstė geologiją. Jis ramiai gyveno 
Vilniuje su žmona ir dviem vaikais. 1979 metų rudenį So
vietų policija padarė kratą jo bute, bet nieko įtartino 
nerado, jo neareštavo ir nieko nepaėmė. Už kelių savai
čių dar kartą užėjo saugumiečiai, pasiėmė jo nebaigtą 
rankraštį, jį išsivedė, suruošė teismą ir paskyrė 7 metus 
prievartos darbų, o kai pasibaigs šis terminas, tai išsiųs 
tremtin dar penkeriems metams.

Kalifornijoje sudarytas komitetas nesijautė pajėgus 
išlaisvinti Skuodį. Jis nusisamdę Hannafordo bendrovę, 
besiverčiančią įvairiais-propagandos reikalais, kad išlais
vintų Skuodį iš Maskvos prievartos darbo stovyklos.

Visuomeninius lietuvių reikalus sekantieji lietuviai 
žino, kad minėtą Kalifornijos komitetą sudarė lietuviai 
frontininkai. Jie, nepažindami Amerikos gyvenimo, jau 
prieš kelis metus pradėjo kalbas apie reikalą sudaryti 
didelį komitetą, nusamdyti Amerikos propagandistus ir 
pavesti jiems rūpintis visais Lietuvos laisvės reikalais. 
Jie yra įsitikinę, kad Amerika neturi savo užsienio poli
tikos, kad valstybės priešakyje sėdi Molio Motiejai, ku
riuos gali lengvai paveikti bet kuris Amerikos propa
gandistas.. Jie yra įsitikinę, kad Amerika gali ne tik 
Skuodį išlaisvinti, bet gali ir Lietuvą išlaisvinti.

Kai neištikimas Nixono pareigūnas, dežuruodamas i 
Valstybės departamente, neištyręs reikalo, leido pasienio 
sargybos vadovybei atiduoti rusams nuo Sovietų laivo 
nušokusį Simą Kudirką, tai Amerikos lietuviai ryžosi 
gelbėti Kudirką. Tai buvo nelengvas darbas, bet jie ry
žosi tai padaryti, ir padarė. Didžiausioji Kudirkos gelbė
jimo našta krito ant dr. Kazio Bobelio pečių. Jis susi
žinojo su atsakingais Valstybės departamento pareigū
nais, susižinojo su prez. Fordu, Senato užsienio komiteto 
nariais, ypač su sen. Percy ir Kongreso atstovu Der- 
vvinski bei kitais įtaikingais žmonėmis. Jam nebuvo die
nos ir nakties, jis neturėjo atostogų, o kai su žmona iš
trūko kelių dienų poilsin Nevados valstijoje, tai savo 
adresą ir telefoną davė atsakingiems pareigūnams, kad

galėtų jį pašaukti ir pranešti naujoves Kudirkos laisvi
nimo byloje. Kada reikėjo pasiųsti pinigų Kudirkos šei
mos lėktuvo bilietui, dr. Bobelis, aptaręs su ALTo žmo
nėmis reikalą, tuojau pasiuntė Kudirkams bilietą iš Mask
vos į Chicagą. Marquette Parke jis turėjo namelį, kad 
Kudirkos vaikai galėtų eiti į lietuvišką mokyklą, bet 
Kudirka pametė kelią dėl takelio ir Chicagon nevažiavo. 
Gaila vis dar pasakojo, kad jis pasiuntęs Kudirkams 
kelionės bilietus, kai transporto bendrovė grąžino ALTui 
permokėtus bilietus iš New Yorko į Chįcagą.

Nereikėjo samdyti svetimų rankų, nereikėjo mokėti 
jiems tūkstantinių sumų, nes patys lietuviai, susižinoję 
su atsakingais Valstybės pareigūnais, ne tik patį Ku
dirką, bet ir visą jo šeimą išplėšė iš Sovietų valdžios nagų. 
Ne tik dr. Bobelis, bet ir visa VLIKo valdyba, žino, kad 
Vytautą Skuodį reikia gelbėti kitais keliais. Į šią kam
paniją privalo būti įtraukti atsakingi Valstybės departa
mento pareigūnai ir vyriausias jų vadovas. Kaip prezi
dentas Reaganas šiandien gali pareikalauti Brežnevą, 
kad išleistų Skuodį, kada kiekvienam aišku, kad prezi
dentas su Brežnevu visai nenori susitikti. Jeigu su juo 
susitiks, tai bus ateinančių metų viduryje, bet ne dabar. 
Prezidentas Reaganas neleis jokiems Hannafordams nu
rodinėti ir įsakinėti, kada jis turi su Brežnevu susitikti. 
Kada Amerika bus pasiruošusi ir Brežnevas neprovokuos 
Amerikos Libijos lakūnų užpuolimais ar Castro bandy
mu pavergti Salvadorą ar Kolumbiją, tada bus patogi 
proga susitikti ir pasitarti.'

Hannaford propagandos "bendrovei reikia pinigų.' 
Kalifornijos komitetas jau sumbkėjo Hannaford bendro
vei stambią sumą, o ateinanti mėnesį turės sumokėti dar 
stambesnę sumą, bet nėra jokios garantijos, kad tokiais 
susirinkimais, kokie vyko Chicagoje, jie pajėgs išlaisvinti 
Vytautą Skuodį.

Chicagos aikštėje svarbiausias kalbas pasakė sena
torius Frank Savickas ir aldermanas Frank Brady. Jiedu 
lietuvius geriausiai pažįsta ir žino, kas galima padaryti. 
Jie žino, kaip reikia visus laisvinimo darbus vesti. Bet 
jiedu, atlikę didžiausią darbą, nepaėmė nė cento. Kur 
buvo reikalo, jie savo pridėjo, bet už savo darbą nieko 
nereikalavo. Jie žino, kad už pinigus atsakingų pareigų 
propagandistai neatliks. Jeigu kas tiki, kad su keliais pla
katais, straipsneliais didžiojoje spaudoje arba telegramo
mis į Washingtona bus galima išlaisvinti Skuodį arba 
atgauti nepriklausomybę, tai labai apsirinka. Buvo keliais 
atvejais bandyta žarijas žarstyti svetimomis rankomis, 
bet nieko iš to neišėjo.

VLIKas šiuos reikalus geriau žino, negu pats Hanna- 
fordas ir visi jo propagandistai. VLIKas pakartotinai 
įspėjo Amerikos lietuvius, kad svetimomis rankomis mes 
greičiau pakenksime lietuviams, negu padėsime. VLIKas 
turi pažnitis, žino tarptautines nuotaikas daug geriau 
negu Kalifornijoje sėdintieji keli propagandistai, išsi
žioję laukiantieji lietuvių aukų.

Patariame visiems lietuviams paskaityti vakarykš-

į 'i

Čikagos Akvariumas (akvarelė)M. Šileikis

punktą. Žinoma, galima kalbėti 
apie garbę, lojalumą, draugišku
mą, solidarumą, teisę tiesą ir ki
tus politikoje neįprastus daly
kus. Visa tai, kaip ir faktas, jog 
tą nutarimą padarę neišvengė 
to paties likimo, nepakeičia fak
to, kad generolas Skučas liko 
pirmąja sovietų ultimatumo au 
ka”. , __

Taip, ministerio Tamošaičio 
rašte yra keturių valdžios vyru 
parašai, tik buvęs Kauno polici
jos vadas Jankauskas išvengė 
Skučo, Povilaičio ir kitų likimo, 
nes - mirė laisvėje gyvendamas 
Kolumbijoje.

KAREIVIŲ GROBIMO IR 
KITOS . KOMUNISTŲ .

z PASAKOS
• t-.

Kaip istorinio instituto direk
torius Vaitkevičius “įrodo”, įog 
pirmoji sovietinė valdžia panai
kinta santarvininkų intervenci
ja, taip ir Vytautas Kancevičius 
“irodo”, jog 1918-1919 m. sovie
tinė valdžia Lietuvoje panaikinta 
užsienio jėgoms — vokiečiams, 
lenkams — spaudžiant, bet jis 
Įterpia, jog užsienio jėgoms pa
dėjo ir “vietiniai reakcionieriai”.

“Lithuania in 1939-1940” kny
goje neapsiribojama vien tų me
tų įvykių aiškinimu, bet palie- 
čiamis ir ankstesnieji politiniai 
įvykiai. Daug rašoma apie 1938 
m. vokiečių pasiruošimus ir apie 
1939 m. Klaipėdos netekimą. Mi
nimi lietuvių ir užsieniečių dip
lomatų žygiai, bet vis aiškinama, 
jog Sovietų S-ga apsaugojo Lie
tuvą nuo nacių, o kad agresijos 
dalininkė ir skatintoja buvo So
vietų S-ga, Molotovo-Ribentro- 
vo aktą nutylint, nesakoma.

Rašydamas apie 1939 m. savi
tarpinės pagalbos aktą tarp SS
SR ir Lietuvos, Kancevičius pers

tremistai, paremiami lenkų, o 
taip pat tikėdamiesi vokiečių na
rių paramos, veikė prieš tą “su
tartį”, grobė raudonarmiečius iŠ 
bazių, bet liaudis, kompartija ir 
pažangieji karininkai, gen. Vit
kausko vadovaujami, pasisakė 
už draugiškus santykius su So
vietų S-ga ir jiems be kraujo 
praliejimo pavyko nuversti reak 
cionierių valdžią ir konstitucine 
tvarka valdymą perduoti liau
dies vyriausybei.

Žinoma, sovietinis rašytojas 
negalėjo nė prasitarti, jog tas 
vadinamasis savitarjpinės pagal
bos aktas nebuvo sutartis tarp 
dviejų .valstybių, o tik buvo Šori 
vietų Sąjungos diktatas Lietu
vai. '

darinys, bet svetimų, nuslopinu
sių Lietuvos valstybę, pajėgų 
darbas, kuriam buvo paruošta 
tam tikra, tarsi, pačios Lietuvos 
aktų inscenizacija”.

Į VAKARUS PRASISKVERBIA
KETURI “AUŠROS” NUMERIAI

čiose Naujienose VLIKo paskelbtą pareiškimą. Iki šio j pausdino seną propagandą, esą 
meto VLIKas lietuvių dar neapgavo. nacionalistai, reakcionieriai, eks-

REIKTŲ IŠVERSTI 
PROF. ROEMERIO STUDIJĄ

1949 m. Lietuvos Teisininkų 
Tremtinių Draugijos Centro 
Valdybos pirmininku buvo Bru
nonas Kalvaitis, o sekretorium 
— Juozas Gaška. Išleisdami kny
gutę apie Lietuvos sovietizaciją, 
jie, kad ir pavardės neminėjo; 
bet įžangoje sakė, jog autorius 
yra autoritetas, kaip žinoma, 
prof. Mykolas Roemeris, tad ver 
ta jo studiją išspausdinti vokie
čių ir anglų kalbomis.

Ir Bruno Kalvaitis ir Juozas 
Gaška jau yra mirė. Jų gero su
manymo prof. Roemerio stūdi- 
ią išspausdinti svetimtaučių kal
bose niekas nesiėmė įvykdyti.

.Lietuviams, kurie buvo tos stu
dijos neskaitę, arba kurie buvo 
ją pamiršę. Naujienos suteikė 
progos pasiskaityti, o tuo pačiu 
gal kam kils noras padaryti ver
timą svetimon kalbon

Labai vertinga ta prof? Roe 
merio sovietizacijos analizė. Ji 
baigiama tokiu sakiniu: “Lietu
vos sovietizacija — tai yra ne
pačios Lietuvos evoliucijos pa- dijos ir kitų kraštų.

Po ilgokos pertraukos pro “ge
ležinę uždangą” prasiskverbė ke
turi pogrindinės Aušros nume
riai: 17 (1979 rugpjūtis), 18 
(1979 spalis), 23 (1980 liepa) ir 
24 (1980 rugsėjis). Dar laukia
ma 25-to numerio, o 26-sis (1981 
vasaris), jau pasiekė Vakarus 
aukščiau. .

■ šių leidinių kelionė turėjo taip 
ilgai užsitęsti, nes juose yra So- 
vietanis ypač? hėĮiarabkių doku
mentų: Pabaltiečių memorandu
mas, pasmerkiantis Hitlerid-Sta- 
Uno paktą (18); “Lietuvos Lais
vės Lygos” moralinis ultimatu
mas SSRS vyriausybei (17) ir 
kreipimasis j Junlgines Tautas 
(18). Taip pat spausdinamas iš
samus Romo Ragaišio teismo 
aprašymas (17, 18), Viktoro 
Petkaus biografija (18), Lietu
vos Helsinkio' Grupės dokumen
tas Nr. 15 (18), Vilniaus arki
vyskupijos kunigų kreipimasis į 
Sovietų valdžią alkahoiizmo 
klausimu (23) ir kt. . (Elta)

q Senovėje akims gydyti bu
vo vartojamos įvairios žolės, 
šeknelės ir tepalai. Minima, kad 
XITI amž. Lietuvoje lankėsi akių 
gydymo “specialistas” Vitelo, 
kuris tuos mokslus ėjęs Italijoje. 
XV amž. Vilniuje kaip okulistai 
praktikavo du vokiečiai, du 
vengrai ir vienas lietuvis. XIV 
amžiaus pabaigoje Lietuvoje ;au 
buvo pradėta naudoti akiniai, 
kurių atveždavo iš Italijos, Olan-

X.Y.

LIETUVOS SOVIETIZACIJA 
1940-1941 m.

(Tęsinvsl

Tačiau, kadangi Sąjun
gos konstitucija pati smulkiai i-eglamentuoja visą 
ne tiktai pačios Sąjungos, bet ir sąjunginių res
publikų santvarką, jų valdžios organizaciją, or
ganų schemą, šių organų hierarchinį funkciona- 
lini santykiavimą ir beveik visą jų kiekvieno kom
petenciją, neišskiriant net vietinių organų struk
tūros ir funkcionalinio santykiavimo (Sąjungos 
konstitucijos V, VI ir VII skyriai), taip pat visa 
rinkiminė sistema, padėta bet kurių tiek Sąjun
gos, tiek respublikų valdžios ir smulkesnių ir 
smulkiausių vietos vienetų organų sudarymo pa- 
matan, yra vienoda, užfiksuota pačios Sąjungos 
konstitucijoje (jos XI skyrius), ir kadangi, antra 
vertus, kiti bendrojo pobūdžio nuostatai, užfik
suoti Sąjungos konstitucijoje, liečia, pavyzdžiui, 
visuomenės santvarką socialistinėje šalyje (I sky
rius) arba tam tikrus teisinės tvarkos principus, 
kaip, pa v., geresnis imperinis principas “Reich- 
srecht bricht Landrecht” (Sąjungos konstitucijos 
I? : - 20 str.) ir dar kai kurie kiti.yra. savaime 
privalomi :sam Sovietų Sąjungos sąstatui ir ne- 
galėni būti atskirų sąjunginių respublikų konsti
tucijų keičiami tam tikri Sąjungos konstituci
jos nuostatai, kaip ypatingai X skyrius “apie pa

grindines piliečių teises ir pareigas”, kuriame be 
šių “teisių ir pareigų” yra kelios kitokios normos, 
ypač gi liečiančios visuomeninio organizavimosi 
ir veikimo sąlygas (garsusis 126 str.), visų pirma 
yra taip pat bendras, nes sąjunga nei atskiros te
ritorijos, nei atskirų piliečių, kurie drauge ne
būtų kurios respublikos piliečiais ar teritorija, 
neturi ir todėl visa, kas šiame skyriuje yra, tuo 
pačiu ir respublikoms privaloma. Antra vertus, 
visa tai, kaip “Stalino konstitucijos” nuostatai, 
Sovietuose laikoma tiek tobula ir šventa, kad pa
liesti tai ar drįsti ką nors šiame pakeisti, dar 
labiau patobulinti, prašokti laisvės ir tobulumo 
atžvilgiu, nė pamanyti neįmanoma, nes tai būtų 
lygu sumanymui pralenkti saulės šviesą ir dirb
tinėmis šviesos priemonėmis nukonkuruoti saulę 
žemėje. Tai būtų šventvagystė — tai iš tikrųjų 
respublikų konstitucinei kūrybai beveik nieko 
nebelieka, ir jųjų teisė pačioms laisvai nustatyti 
savo konstituciją Sąjungos konstitucijos ribose 
nesuteikia joms jokios konstitucinės autonomijos 
ir yra ne daugiau, kapi jųjų nudnm jus (plikoji 
teisė be realaus turinio, kurios ja pasinaudoti ne
gali). Savo konstitucijose jos tegali tik pakartoti 
tai, kas yra parašyta Stalino konstitucijoje.

Tad, žinoma, ir pakartoja ,tiesiog nurašo. 
Tiktai keliose vietose, dėl vienos kitos smulkme
nos, Sąjungos konstitucija tiesiog paveda Šią 
smulkmeną reglamentuoti respublikų konstituci
joms. Tačiau ir čia respublikos, ypač naujos res

publikos, konstitucinės kūrybos autonomija fak
tiškai yra lygi nuliui, nes “proletariato” ar “dar
bininkų klasės”, o iš tikrųjų kompartijos diktatū
ros režimas, kuris apima visą Sovietų Sąjungą 
visame jos sąstate, tad ir visas Į ją įeinančias 
“respublikas”, yra nustatytas tam tikros sąjun
ginės respublikos konstitucijos šablonas, kuris, 
būdamas kompartijos pritartas, yra taikomas 
kiekvienai sąjunginei respublikai, žinoma, gali 
būti maži varijantai, pavyzdžiui, vienur gali ne
būti atskiro liaudies komisariato, tvarkančio to
kią administracijos ir ūkio šaką, kurios tam tik-., 
roję respublikoje iš viso nėra, bet tatai mažmo
žiai. Šiaip sąjunginė respublika “pati sau nusta
to” tokią pat konstituciją, kokios yra visų kitų 
sąjunginių respublikų konstitucijos. Tai, kas dar 
lieka už šių įsakytinių arba trafaretinių konsti
tucinių nuostatų bei šablonų, nuo kurių sąjunginė 
respublika savo konstitucijoje nukrypti negali ir 
kas jos gali būti savotiškai suformuluota, atsi
žvelgiant į jos individualines ypatybes — tai vi
siškai menki dalykėliai.

Lietuvos TSR konstitucijoje iš tokių indivi
dualinių konstitucinių ypatybių tebėra tiktai 
šios: a) skirtinga, negu kitose sąjunginėse res
publikose, vietinis administracinis padalinimas 
(LTSR konstitucijos 52 str.), būtent, vietoje sri
čių, apygardų, rajonų ir kaimų, yra apskritys, 
valsčiai, miesteliai ir apylinkės, tačiau jųjų orga
nizacija yra ta pati, aip kitur anųjų vienetų; 

b) savaime suprantama, kad individualizuota yra 
visa tai, kas liečia kalbą (Lietuvos TSR Aukš
čiausios tarybos priimtieji įstatymai skelbiami 
lietuvių ir rusų kalbomis”. .. 25 str.) ir Lietuvos 
TSR valstybinį ženklą ir sostinę (X skyrius), 
nors emblemos ženklai ir vėliavos yra tos pačios 
kaip ir kitose Sovietų respublikose (tiktai užra
šai skirtingi ir raidės skirtingos). Be šių neesmi
nių mažmožių, individualizuojančių Lietuvos TSR 
konstituciją, yra dar vienas ryškesnis ir labiau 
esminis jos individualizacijos momentas, bendras 
tiek jai, tiek Tarybų Latvijai ir Tarybų Estijai, 
skiriąs šių respublikų konstitucijas nuo kitų są
junginių respublikų konstitucijų. Tačiau šis mo
mentas sudaro sui generis pereinamąjį konstitu
cinį nuostatų, sakantį ne iš pastovios tautinės so
cialinės Lietuvos esmės, bet iš to fakto, kad Lie
tuvos TSR tebėra tuo tarpu aukštojoje socraliza- 
vimosi stadijoje ,kada jos ūkio kolektyvizacijos 
procesas dar nėra nužengęs taip toli, kaip kad 
kitose Sovietų respublikose, išgyvenusiose 23-jus 
konstitucinės revoliucijos metus.

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

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

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 00632 

v

LIETUVIŠKOS VALGYKLOS 
MARQUETTE PARKE

Turėjome Marqu;tte» Parko 
ribose tokią, kadaise pagarsėju
sią, “Palangos” valgyklą. Ji pra
dėjo perėjmėti iš vieno savinin
ko į Kito savininko' rankas, kol 
nukeliavo, berods, į meksikiečių 
nuosavybę. Šioji ir dar kita lie
tuviška valgykla “Rūta” buvo 
prie Western gatvės vakarinės 
pusės, kurios rytinėje pusėje jau 
pilnai įsiviešpatavo juodoji rasė. 
Kaip dabar laikosi “Rūta”, ne
turiu jdkio supratimo, nes dalį 
valgytojų jau sudaro juodieji.

Pačiame Marquette Parke tu
rime penkias lietuviškas valgyk
las, kurios išsidėsčiusios Lithu- 

' anian Plaza Court ir prie 71-nios 
gatvės. Visos šios valgyklos, ku
rios randasi tarp Western ir Cali
fornia gatvių, aptarnauja didelį] ir dirbo keliose vietovėse įvai- kietijoj išleistų žurnalų “Vagos1 

’skaičių lietuvių ir nelietuvių,!
“ gyvenančių Marquette Parke ir 

Dr. L KO N A S SRI BUTTS jo’ aPlink°je> bet juodiju jose

>R PAUL V\ OARGlb 
GYDYTOJA* ir chirurgas 

C»^«nunlty 
MMlciaa* dJr«xtoriu*

VM 8. Mante—im Rd.. W<»stcb«*i«r. tL 
/ALANUOS S—R darbo dtenottua tr 

Xu anira šeštadieni 8—3 wij.
Tef.t 562-W arbe 541-172?

TEL 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI - 

2618 W. 71»f Sf. Tek 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Laidotuvių Direktoriai

1972 m. rudeni tusų ekup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,

SUPILTAS NAUJAS KAPAS

i

%
e.

Palaidojom tave taip netikėtai 
Baltos žiemos metu...”

Liūdėdami atsisveikinome su 
Mykolu Mažeika. Po keletą ope
racijų, paralyžiaus ir sunkios li
gos, užmerkė akis. Palaidotas 
St. Joseph kapinėse.

M. Mažeika Lietuvėje buvo 
Varnių apylinkės teismo teisėjas. 
Į Ameriką atvyko 1949 melais parašyti. Jeigu praskleisime Vo-

VĖSINAMA laidotuvių koplyčia

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halstėd Street, Chicago

J I 
I

*

i Tel. 226-1344
i.J

11
' ’ -- - -

Mažeika S' Evans

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURS'JA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vaunaos; antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2810, 
jUndencijM teleiu 448-5545

dar nesimato.

Pačios valgyklos nėra didelės. 
Pati erdviausia, ir jau. beveik į 
restoraną panaši (dar be gėri
mų), tai-valgykla “Daina”. Joje 
gali pavalgyti iškart net virš. 80 

. valgytojų. Deja, ši valgykla bu
vo atidaryta tik šįmet, bet kai 
kurių valgių kainos gerokai 
aukštesnės už anksčiau įsistei
gusių valgyklų kainas. Krinta į 
akis ir miesto imamų mokesčių

rius ir neįprastus darbus. Susir
gus ir paralyžiui ištikus, ligonį 
prižiūrėjo ir slaugė jo žmona 
ir duktė.

Frusta tos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (313) 321-4200

P&iiK KAUSTYMAI

Velionis mėgo spaudą ir pali
ko nemažą knygų biblioteką. Gu
lėdamas lovoj ir vieną ranką te- 
valdydanias, jis perskaitė daug 
knygų. Knyga buvo jo nedalios 
suramintoja.

Jam nebuvo naujiena ir šį tą

dydis — net 7%, kai tuo tarpu 
kito’se valgyklose svyruoja tik 
tarp 5 ir 6%. Kodėl taip nevie
noda, teks vėliau išsiaiškinti, kai 
aprašysiu kiekvieną valgyklą 
paskirai. Teks paliesti ir pačių 
valgyklų aptarnavimą.

Maistas visose valgyklose be
veik vienodas — daugiausia lie-. 
tuviško skonio. J. Ž. j

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

puslapius, rasime eilėraščių, o 
viršuje — Mykdlo Mažeikos 
vardą. Pacituoju porą strofų iš 
žurnalo “Vagos”:

“Nežinion tu savo kelio vin- 
'____ Egiais eisi,

Per kaitras saulėtas ir šaltas 
[pusnis;

Tu žiedų švelniausių prisi-
! [skinti geisi,

O tau teks surinkti tik sausas
■ [usnis...

Tu aprėpt norėsi margąjį pa- 
[saulį

Tiktai savo protu ir maža
• • [širdim,

Bet žemyn vis leisis tau švie-
[šioji saulė

Ir tu susiliesi su juo'da
[naktim.”

Po atentato prieš prezidentą 
Kenedį, jis parašė ilgą eilėraštį. 
Mirus buvusiam PLB-nės pirmi
ninkui J. Eačiūnui, M. Mažeika 
parašė ir buvo išspausdintas eilė
raštis, Cituoju vieną posmą:
“šauniai tu praėjai pro saulę — 
Retai kas taip praeis!

M. Mažeikos žodžiai įdainuoti 
plokštelę “Tėvynei”, kurią 

harmonizavo Br. Budriūnas, 
bet ,deja, autorius buvo aplenk
tas. Dėl lo jis labai sielojosi. j

Į amžiną poilsio vietą velionį 
palydėjo nemažas būrelis lietu
vių ir kitų tautybių palyda. Gy
vendamas toli nuo lietuvių kul
tūrinio centro, jis savo darbais 
neliko nuošaly.

Velionis paliko liūdinčią žmtf- 
ną Olgą ir dukterį Kristiną. Te- ' 
būnie jam lengva šioje žemelėje.

J. Girdžiūnas

— Š. m. rugsėjo mėn. 20 d., 
sekmadienį, 12 vai., ŠAULIŲ 
NAMUOSE, 2417 W. 43rd St, ‘ 
Ghicagoje, radijo LIETUVOS 
AIDAI — 1450 KC Komitetas 
ruošia linksmą pobūvį-gegužinę. 
Programa — a) šokiams gros 
Strąs orkestras; b) bus šokių 
konkursas; e) laimėjusieji ^gaus 
įvairių dovanų, ir-d) bus ir viso
kių “prašmatnybių”. Maloniai 
kviečiame visus lietuvius šia 
proga atsilankyti į šį pobūvį - ■ 
gegužinę ir-paremti Lietuvos Ai
dų radiją. Aidų Komitetas 

_________ ■._r

—Prezidentas Reaganas džiau-. 
giasi turėjęs progos pasikalbėti, 
su Constellation lėktuvnešio’ lai-: 

* 11
vyno karininkėj ir eiliniais jū
reiviais,

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA £R DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TH. #27-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE SOPINI

Aikštės automobiliams pastatvti

l

SOPHIE BARČUS

Apdraustas perkraustymas 
iš jvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
! AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir- VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

*

LOW

I W&4 fi». majUSTEP STREET Tau IatOi 7-1111
,<«ą<***

*food

I

I

AMSULANSC 
PATARNAVIMAI

i 
I

TURIMI

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

4^
THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER.
WHO- TRIES TO

EVEN ON THE HIGHWAY.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LfTUANICA AVE. Tek YArd« 7-1138 - U3|

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVK TeL: LAfąyetU 3-357]

BUTKUS - VASAITIS
1446 6o. 50th Avė, Cicero, HL T«L: OLympic 2-100J

WAWeff
out the 
ouse

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

Telef. 476-2345

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos is WOPA, 

1490 kit A.M.

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.

Vedėja — Aldona Daukut 
Folet: HEmlock 4-2413

°T0 TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE“* EXCEPT WHEN HE’S 
DRIVING. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED, 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

Sylvia K. Lowe, N.H.F.L.

"Sylvia K. Louie, a member of the National HorneTashiont 
League, is Floor Fashion Specialist, GAF Corporation^

The ’Great Room’ Latest Trend In Interiorsa ♦

A

Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

GET

Kasdien nuo pirmadienio iki peni 
tądien 10 8:30 vai. vakaro- 

Visos Laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg. Fla- 12:30 vai. p.p 
iš WITS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

PATS SKAITYK IR DAR K) 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

•MOW DO SEAT BELTS - < 
HELP TO PROTECT -YOU 
IN AN AUTO ACCKOITt 

•ACCORDING TO THE ' 
INSTITUTE FOR SAFER 

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

1

Walls between rooms in 
the home began to disappear 
in the early 1950’s when the 
so-called “open floor plan” 
tn interiors enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by returning veterans of World 
War II.

The desire for something 
different from the two-story 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
war turned the new “ranch
style” houses into a trend. 
Climbing stairs became passe 
es all-one-level living was 
embraced by new fimil’es 
coping with the post-war baby 
boom., . v

•*' Now we * enter the 
energy-conscious 1980’s, the 
open floor pkn reappears 
looking fresh and new. flow- 
ever, this time it bears a 
different name. It is called 
“the great room” whim in
corporates living, dining and

4
preparation activities in

to one huge space.
The spacious “great room” 

shown here features an eclec
tic group of contemporary 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
w7th the living and dining 
areas t’nrough the use of tha 
same elegant brick-pat tern 
floor covering. It is GAF’s 
handsome sheet vinyl in the 
•‘Newburgh Brick” pattern in 
Whin*.

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-wat 
Surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, yet retains its 
natural shine'WithliWejnain* 
tenance. The Quict-Cor foam 
interlayer provides, comfort, 
warmth and noise reduction. 
Available in 9’ and 12’ widths 
at your nearest home improve
ment center or building supply 
dealer* 1

STEPONAS C. LACK Hi SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREKT REpublic 7-1211
11628 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. HtfU, I1L 174-4411

PHILLIPS - LABANAUSKAS
S307 Sa LITUANICA AVĖ. TeL: Y Arda 7-3401
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rašymas ntitiškia, kad JAV pri- ’ 
pažįsta Lietuvos okupaciją. Visa 
t;ū yra rezultatas ALTo nuo^-k- 
ios ir pastovios vaiklos dėl Lie

tuvos la.svės ir nepriklau.su-;
įnybės.

Dainai naujieji lietuviai atei- 
nuvertina ALTo pastangas, 
y ra i s: c r i j c s iš k ra ipy mas. 
Amerikos lietuviai išsaugojo 
niuo

HmmI, t»m4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SAL*

Namai, Žun* — Pardavimai 
REAL ESTAT1 FOR SALI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

KeramikaA. Petrauskaitė

i■i

pries akis iškyla visa eilė su nii* ( 
r.ėjimu susijusių įvairių orgajai-- 
zaeinių reikalų. Juos reikia ap-1 
svarstyti, aptarti Tuo tiksiu' 
vieną sekmadienio popietę gam-1 
toje, medžių pavėsyje, ir susirin-' 
ko minėjimo reikalus į priekį va- j 
rantieji zmopės. Daug kas čia 
buvo išsiaiškinta, nutarta. O kai 
kurie kiti šį minėjimą lieč'ą rei
kalai tebus galima išryškinti tik 
vėliau — kitame pasitarime.

(R) LB Dainininkų Būrelio 
penkmečiui minėti pagal

binis Komitetas

Pabaltijo valstybes po karo ir ALTas
Iš tikrųjų, Pabaltijo valstybių 

padėtis pu karo buvo kbai sun
ki. Stalinas laikė sufabrikuotus 
plebiscitus tose valstybėse k_ip 
teisinį pagrindų tų valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą. Jau 
net Jaltoje Stalinas siūlė į kuria
mas Jungtines Tautas visas 16
sovle^in.ų respublikų, bet vaka-j 1 
riečiai sutiko tik su 3 kandida
tūra, kurioje visdėto nebu\a 
Pabaltijo valstybių. Taigi, Lietu
ves, Latvijos, Estijos nepriklau
somybes byla buvo nelyg už
miršta. Tad kodėl JAV nepripa
žino tų valstybių aneksavimo, 
ypaė kai tose valstybėse buvo 
pravesti neva plebiscitai ir buvu
sios valdžios vienokiu ar kitokiu 
quasi legaliniu būdu užleido 
vietas naujoms tarybinėms val
džioms ?

Ats4įfcjws, tėra tik vienas ir‘^rk, 1973 
pakankamai aiškus. Tai yra ‘ 
Amerikos Lietuvių Tarybos atsi-; 
radiusas ir jos veikla. Nuo 1910 
metų Amerikos Lietuvių Taryba] kus ir jų bičiulius, 
pasisakė už pilną Lietuvos laisvę! 
ir nepriklausomybę. Gi nuo 1913; 
metų,f karui \einant pabaigom į 
Amerikos Lietuvių Taryba (iš 
Naujienų raštinės, kas Naujienų • lietuvių tautą prieš jos apkalti- j 
pastatą padarot dar didesniu mū-i nimą kaip nacių L,_-----------------
su istoriniu paminklu) sustipri- Tik gaila, kad mes galime susi-] 
no savo veiklą dėl laisvos ir ne-! daryti ALTo veiklos vaizdą ge-1 piknikauti, kar/juoš praradom^? 
priklausomos Lietuvos. Tereikia! nau iš New Aork Times komp- 
pavartyti New York Times 1915 Į lėktų negu iš lietuvio Kaslo kny- 
metų‘komplektą ir bus įsitikiu-j 
ta, jog prieš Staliną, Molotovą, j 
politine lėlę M. Gedvilą įtikinau- ‘ 
čiai ir paremtai pasisakė Amcri-j 
kos Lietuvių Taryba. ;

Tai-sustiprino ir Lietuvos m i-i 
nistro’ Washing tone Povilo ža- Į 
deikid padėtį, kuri pradėjo kai-i 
bėti už visas Pabaltijo valstybes. 1 
Latviai ir estai tokios akcijos ne-1 
išvystė. JAV valdžia tokiu būdu j 
nepripaižno Lietuvos okupacijos; 
ir tą įnepripažinimą vėliau ne-Į 
noriai parėmė anglai. Pavyzdžiui, • 
The Times of London komplck-nuo Western Ave. uždaryta.^ 
tas 1945 metais beveik nieko ne-i ~ • - - - •
kalba apie Pabaltijo valstybes. ;

Nenuostabu, kad prezidentas į 
Ford, prieš vykdamas į Helsin-į orkestras.

1

Lietuvos laisvės ki- 
t:k ALTas š’andien 
pajėgiausias spaudi-

; lxr 
. y-*a
mas į JAV valdžią. Turėtumėm 
skatinti, kad mūsų jaunieji aka- 

j demikai rašytų disertacijas ir 
' studijas apia ALTą, nes š^s do- 
■ vyd/kas pergalėjo galijotą už- 
‘ puolėją. Su šypsniu tenka paly- Į 

dėti, pavyzdžiui, Bronio J. Kaslo 
knygą, The l’SSR-German Ag- 

j gi essien Against Lithuania, New 
neranda 

h/i vieno svarbaus’’'doku m onto 
15115 metais, prieš tai aprašęs 
kaip demokratus — frontinin-

mūsų

Kasias matomai nedaug su
pranta kas yra demokratija ir 
kas yra dokumentas. Jau net 
15115 metais ALTas turėjo' ginti į

— Jonas ir Veronika Andra- 
šūnai iš Los Angeles rugpiūčio 
2 d. buvo pagerbti 50 metų lai
mingo vedybinio gyvenimo pro
ga. Jonas Andrašūnas yra Lietu
vos kariuomenės kūrėjas - sava
noris, Vyčio kryžiaus kavalie
rius ir pulkininkas, dabar pamė
gęs tapybą ir atsiekęs gerų re-

. zultatų, gi Veronika yra tinka
miausia jo draugė ir mokytoja, zu. Didelis ir gražus kiemas/ $48,(XXI. 
Pagerbimą suruošė jų duktė Da
lia ir žentas Jonas Navickai.

i

BUTŲ NUOMAVIMAS $
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS M 

• NCTARIATAS • VERTIMAI. .

yiSŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ~

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

73-čios ir Richmond 6 kamb. (3 mie
gami), mūrinis, garažas, šildymas ga-

Žmonių praėjo virs Y,ė0&;ižornitetas, organizacijos, 
sutelkė apie $17,000.

'pir^ęjau, ,-kad airišiai rengia 
išrętie šv. Andriejaus pa-

* * *
Turėjom^Vy-tauto dafzą, tiofyes jos apKaiu- i 

bendradarbės. Į
! rijonų farmą. Dabar nėra -kur

B ALF as porąmetųvyko Jo
nynų sodybą. Per. toli. SįrriėtVsU?5 

j gos. Todėl mums reikia naujų j rengė pikniką-'pas. JėzuitušrSur 
akademinių studijų, kurios nu-j sirinko virš,860 asmenų/ Turėjo.- 
sviestų tikrą Lietuvos laisvinimo gražaus’pelno. .: ■>./ .. uiį'1'- .-’•/■ i 
kelią ir atitaisytų pro'pagandis- 
tų rašliavą.

Juozas Nendriūnas
2

Metai iš metų Marquette Par
ko parapijos kieme ir salėse bū-, 
na festivalis.. Pirmininkauja' kle
bonas A. Zakarauskas, bažny-

Marquette Parko gyven
tojai piknikauja

Rugpiūčio 23 d. Marquette! 
National banko paikinimo lote; 
vietinė organizacija surengė pik- Į v 
niką. Pradžia 12 vai. 64-oji gatvė’ znionėmis, kurie yra pamilę dai- 

Į nos grožį bei vaidybos meną. Juk 
! per dainą, vaidinimus žadiname 
j ir ugdome savo Tėvynės meilę,

Nenuostabu, kad prezidentas j ėmė. 64 o' oj gatvėj grojo mote-’0 kartu teikiame malonaus 
Ford, prieš vykdamas į Helsin- i rų orkestras. Priešais susėdo (džiaugsmo kitiems. Tokie kultū- 
kio konferenciją, iškvietė ALToi publika. Privežta stalu ir kėdžių.' r^n’° džiaugsmo entuziastai yrą 

Parkinimo vietoj pristatyta , Painininkų Būrelio' nariai.
palapinių. Ten kepė dešreles ir; Prieš keletą mėnesių buvo su- 
kita. Prie kepsnių šalti gėrimai, sirinkę iniciatoriai ir nutarę 

ruošti Dainininkų Būrelio-.veik-

Prie užgatvio estradoje grojo ’ 
orkestras “Vytis”. 2 vai. nusi.

ELEKTROS {RENGIMAI 
' . .. PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tei. 927-3559

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

62-ros ir Artesian 4 butų mūrinis. 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000.

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

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

— Dr. Petras Žlioba iš Čika
gos dalyvavo medicinos gydyto
jų konferencijoje Vankuverio 
mieste, Kanadoje.

;'jįų ir ■ organizuoti šeimyninius,; — švyturio jūrų šaulių kuopa 
iŲjiknakūsį- ’Vieton vykti į dausas. Detroite ruošia išvyką į Pilėnų 
ViKiėltip-pripaŽĮstu, kad yra ge- pastovyklę rugpiūčio 30 d. ir | p^o^rimtam pirkėjui/

>

rapijos. ,
,b- Tad ąripė^erta mūsų organiza- 
Tčijoįris telktis- prie savo parapi- .
*7. • . . . v • • . I

T^i.yiėtų.iir .kada-ne-kada verta kviečia visus dalyvautu'BALFe j 
išvykti į gamtą. - • j tradicinė išvyka bus rugsėjo 6 d:

Pakitor-sąlygos. Keiskime savo 12 vai. Onos ir Česio Šadeikų so- 
užmojugU^1 K. P- J dyboje, Farmington Hills, Mich.

------ —-------------------

■

iKAS NAUJO (R)'iLR'DAINI
NINKŲ BŪREĖYJE

Malonu ir džiugu dirbti ’ su- Būrelis yra ir susibūręs. Peikia'

“LIUCIJA” 1

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
♦645 So. ASHLAND AVI 

TeL 523-8775

| Miko Šileikio apsakymu knyga j 
j — - • .

Tel. 436-7878

pirmininką dr. Kazį Bobelį ir j
SLA pirmininką ir vieną iš AL- 
To kūrėjų Povilą Dargį užtikri
nimui; jog Helsinkio akto .pasi- kavutė su įvairais pyragaičiais. ,, ... -

i los penkinę^. Pripažintą, ka'd tą!
progai neužtenka vien sueiti pa
valgyti ir pasišokti, — reikia'šiėk 
tiek ir dvasinio’peno. Ji^ytam

programos, o pro'gramos paruoš- i 
ti — daug darbo. Nors vasaros 
karštos ir drėgnos dienos, dau-į 
gelio atostogų, metas — Daininin- Į 
kų Būrelis- šių nepatdgumų ne
pabūgo — programai intensy
viai ruošiasi. Ir, ačiū Dievui, nu
matytam tikslui yra gerokai dar- ■ 
bo įdėta. Visi programos ruoši-; 
nio dalyviai, atitrūkę nuo savo' 

..kasdieniniu, darbų ir . reikalų jei- j 
'kalelių kas savaitę uoliai renkasi.

Penkmečiui minėti -data nu
statyta; salė jau išnuo'mota, or-’’ ’ K_>a vilai u v ui
kėstrąs’pasamdytas. To negana, Sacharovas

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

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
auterių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

• 2 butų 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.

i 
f

Dengiame ir taisome visų rų- ■ 
šių stogus. Už darbą' garan-’ 
tuo jame ir esame apdrausti. 1

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue, z 

-Chicago; JL 60629
434-9į555 ar 737-1717

_**’ • • * -A ■____________ ‘

*
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feu’ll like the

MIX ’n HATCH 
14KTGOLD 

Heckchains 
and Bracelets

Earrings, Charmsl 
/ Religious Medals |

For čobštlpation 2 
yoit ji call lt - i 

“The Ovėr6i<ihj Wonder’’
-Uver feel uncomfortable withyov.Ęį-?.7.atfye? 

Then it’s time vou.fi led the oentle medicine they 
call “The Ovemyft ’ .. .

It’s today’s Ex-L ox* end it priiaves the discom
forts of constipation by helping restore the body’s ; 
own nafiual rhythm. Try it tonight You’ll like the 
way you feel in the morning!

•.»Chocolated or pills. E::-Lax is “The Overnight - 
Wonder”
Take only as directed

INSTANT

New orUsed or

fcr,O9LD

SACHAROVAS IŠVARDINA
KALINAMUS LIETUVIUS

Gegužės 1-2 d. New Yorko;
• Mokslų Akademija suruošė tarp- > Statybai gražus sklypas 

tautinę , konferenciją Andriejui Marquette Parke.
Sacharovui pagerbti. Ta proga;
--------------- i iš Gorkio mieste 
kur jis buvo ištremtas, pasiuntė 
konferencijai straipsnį, pavadin-'

. tą “N ' ’
Jame
miausius ‘sąžinės kalinius’, įskai
tant Viktorą Petkų. Balį Gajaus-' 
ka, Juri Kukka

J's apeliuoja
visose pasaulio

Intas juos ginti
sius. Sacharovo nuomone, nekal
tiesiems apginti ypatingais atve- 

; ; jais galima imtis nepaprastų 
' priemonių, kaip mokslinių ryšių 
I nutraukimo- ar kitokio boikoto..
Vakarų niokslininkai, sako jis,- 

; turi pareigą ginti taiką ir mūsų 
! civilizacijos išvystytas etines'
vertybes. (Elta)

Mokslininkų atsakomybė’’.^ 
i Sacharovas išvardina žy- l

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

ir Mart Niklusa

šalyse, raginda-
persekiojama.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

SEWER AND 
PLUMBING

ANY RODDING AND 
DRAINING — $30.

If not open no charge.

SUSIVIENLnMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia - ir turtingiausia lietuviu trateraallDė ot- 

CaniLadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jan per 92 metu*.

SLA — atlieka kultūriniu* darbus, gelbrd b- kitiem*, kurie tuo* 
darbus dirba. -

r' ' ; ' ' ■ ' • fe ; C..
SLA — Umokėic daugiau kaip ASTUGNIS MHUONtJŠ dolerit 

apdraudų savo nariam*

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- 1 
rums patarnauja tik savišalpos pagrindu. < /

• Carinės Rusijos okupacijų 
laikais Žemaičių ir Vilniaus vys
kupijos atiteko Mohilevo arki-’ 
vyskupui, kuris buvo visų Ru
sijoje gyvenančių • katalikų vy
riausioji ' galva. Lenkų' bažnyti- • 
nius peikąlus tvarkė Varšuvos- 
metropolitas, kuriam priklausė ir 
Seinų vyskupija. Atstačius ne
priklausomą Lietuvą, bažnytinė 
padėtis pagerėjo tik 1926 m.

CALL 656-8387
r&F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line for $25. 
f not open, no charge. We install 
flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

Laikrodžiai ir brangenybė# Į
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West S’Hh Strae? 
Tai. REpublk 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą- 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4O59 Archer Avenue, 
į Chicago, HI. 60C32. Tel. YA 7-5981

Netary Public
INCOME TAX SERVIC1

U259 S. Maplewood. Tel. 254-745* 
f Taip pat daromi vertimai, giminiu 
4 Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

Šymai ir kitoki b lanka L

HOMEOWNERS POLICY,
F. Zapolit, Ap»r.1 
32GS& W. 95 th St 
Evarj. Park, ill, 
60642, - 424-1654

Sxate»Farm F«ę end Casualty Company

*
ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS
2458 W. 69th St (i 

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 rak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-to< 
\ arba pagal susitarimą- z

Tetefonuoti 778-8000
* — _

/

Kiekvienas lietuvi® ir lietuviu draugai geli 
Susi vienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, liekiančiam 
aukštojo mokslo Ir ju Ovenimo pradžiai.

^LA— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudof suma temoka tik $3.00 metama.

KLA — kuopp vyra visoje lietuviu kolonijoje. Kreipkite 
1 p>vo apylinkės SLA kuopų veikėjus jie Juma 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

-

yVotchos. Brac«»f©ts

pins, ®Įngsr

Class Rings, Dental Gold... Any Karat
Turn įtinta CASH!

Dig Out Your Old Treasures —
Put The Money In The Ba"k & Draw Interest

WE PAY THE HIGHEST PRICES!
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

'W

Galite kreipti* Ir tiestai 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

M7 W. Jfttk ft.
tm. aw juj.mt

9 žydai nepriklausomoje Lie
tuvoje turėjo apie 300 pradžios 
mokyklų, 20 gimnazijų, mokyto 
jų seminariją ir dvi rabinų aka
demijas — Telšiuose ir Vilijam
polėje.

RENTING IN GENERAL
N u om o g .

DIRBANČIAM VYRUI ar pensi
ninkui išnuomojamas beismante 
kambarys su visais patogumais. 
Galės pasigaminti maistą.

2947 S. Washtenaw Ave.

IMPORTANT NEWS FAR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM* Tablets are 

50% stronger than Doan’s. 
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan's That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam rebever per 
dose to relieve backache.

To reduce pam, soothe inflammation 
sb muscles loosen-you can move more 
freely m minutes! Tberes no stronger 
backache medcafion you can buy with
out a p<esc/.ptiop than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

i 11 .. ......................
» AGVo«xta* ■
’ GINTARAS P. CEPfiNAS

į Darbo valandoc: nuo 9 vaL ryt» 
iki 6 vai. vak. Sežtadienį nuo

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TU. 776-5162 arba 776-5161 
2649 Weat 63rd Street 

Chlexo. Bl. 60621
- ... _ ..... .......
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JOHN GIB AITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.

(312) 776-8700
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