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— Prezidentas Reaganas labai
patenkintas-susisiekimo sekreto-'

; — Mokslininkai rengiasi ap
versti Antrąjį Keliautoją, kad 
iškristų sraigtus sustabdanti me
džiaga.

o'J ‘iki; birželio; far-

' —- Saturnas turi-17 didesnių 
ir mažesnių mėnulių, į Pasadeną 
atsiųstos nuotraukos rodo. .

KOMUNISTAI NORĖJO NUMUŠTI
ŽALGYBINĮ AMERIKOS LĖKTUVĄ

PREZIDENTAS INFORMUOTAS APIE LĖKTUVO 
NEPASIEKUSIAS RUSŲ RAKETAS

ių iki 18 mentų pakėlimu, nors 
•r reikalauta pakelti iki 20 centų. 

kA Dabar Pašto tarnyba' parduos 
vietą garsinimams- ant automo- 

j bilių, pašto dėžučių ir pašto

Atrodo, kad amerikiečiai turi batj galingiausią žvalgybos lėktuvą, 
kurio Sovietų raketos Korėjoje nepasiekė. ‘

--------------------------------- i-
—- Libija duoda* Pakistanui iš 

JAV gaunamus už naftą dole- 
j.rius, kad greičiau pasigamintų 
Į atominę bombą. s.

ANTRASIS KELIAUTOJAS NUO 
SATURNO SKRIEJA Į URANĄ 
MANOMA, KAD AKMENUKAS PATAIKĖ Į FOlfe 

APARATĄ, NEIŠLEIDŽIA NUOTRAUKŲ
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y^er Onė Million Lithuanian
- -in The United States .

KNYGA APIE GENOCIDĄ, 
IR ATMINTINOS SUKAKTYS

International Bank Notė Socie
ty Journal’ (vol. 19, No'. 4) iš
spausdino Frank Pa’ssico straips
nį “Paslatpihgašis Lietuvos.1938 
m. 10 Litų Banknotas”. Straips
nyje’ gausu ihformacijtis apie 
nepriklausomą Lietuvą Ir sovie- 

. tinę agresiją!’ —

GAJAUSKIENĖ KREIPTASI
Į PRANCŪZUOS PREZIDENTĄ

Agence France Press žinių 
I. agentūra pranešė, kad Irena Ga-
jauskienė gegužės 14 d. kreipėsi 
į naujai išrinktąjį Prancūzijos 
prezidhtą Francois Mitterrand, 
prašydama jo reikalauti,.kad bū
tų iš konclagerio paleistas jos 
vyras Balys Gajauskas.’

Gajauskienė Maskvoje išdali
no Vakarų korespondentams at
virą laišką, kuriame, ji teigia, 
kad jos vyrui gersia .apakimo pa- 
.vojus, bet Permės lagerio vado
vybė nekreipia-dėmesio-į jo ligą, 
i ■ %(Eltą)-x

Dr.- J. Pajaujo knyga,- Soviet 
’ - Genocide in Lithuania, kurią fi-
■ nansiniaį’ parėmę- Tautos Foh- 
’ das, pasirodė tinkąrtul laiku. Ją

išleido “Mariylahd Bcfokš leidykla 
1980711. data, kai minėjom 40 m.

■ > Lietuvos pavergimo - sukaktį. O 
^j-dš-spaųdpsF khyga' išėjdEik. šįmet,

Jkąi minime'40metų nuo genoci
dinių išvežimų pradžios, birželio 
15-21 d., o taip pat-40 metų nuo 
tautos sukilimo 1941 m. birželio

. 2^ d. ir .nuo-Lietuvos suverenu
mo? -atstatymo bei - Laikinosios 

A’yriausybes-su.darwpor.y.-
pr.pajaujis savo Įęnygpj 

_ šiuos įvykius vaizdžiai ^ra$o. Ir 
jp patieš. gyvenimas^ū^aiš; su- 
šijįęš7-i94O m.\Sq;vJeta.ms pkupa- 

. 'vūš. Lietuvą, jiį.po kelių savaip 
čįų, su pirma afeštuofį veikėjų 
banga, atsa^ūrė. Lukiškių’ kalė
jime ĮSjf-įjn.'šukilimd metų po
grindžio vadovybės Ibuvo įtrauk
tas į Laikinąją Vyriąu'sybę dari 
bo iri socialinių; Y.ėikalū mihiste- 
riu.-yVisbs šios- šukaktj's .Buvo 
minimokbiržėiio men? Ir. (fc.’J’a- 
jaujo mirties sukaktis .yra' bir
želio mėn^į. šįiiret'bir^dip 10 d. 
suėjo 8 mėtai ifab jo mirties.

• ■ . « • •
ELTOS INFORMACIJŲ 

POVEIKIS

Washihgtone veikiantis žmo-
• i » * > C 4 * ’ 4- ‘

gaus teisių organizacijų koordi
navimo centras savd biuletenyje 
Human Rights Internet Reporter 
spausdina kiekvieno Eltos biule
tenio anglų kalba turinį ir pa
rinktas ištraukas.

Avraham šifrin, Izraelyje vei
kiančio Sovietinių lagerių ir ka
lėjimų tyrimo centro direktprihs, 
savo laiške Eltai rąą^; kad jis 
savd -informaciniame darbe nuo- 
lat naudojasi. Eltos biuletenio 
medžiaga..

* * *
STRAIPSNIS APIE 10 LITŲ 

BANKNOTĄ AMERIKIE
ČIŲ ŽURNALE

GAMYBA

' WASHINGTONAS (UPI);" — 
Darbo departamentas trečiadie
nį pranešė, kad Amerikos pro- 
•dukeiją'antrąjį.metų ketėįi.’ti pa
kilo 0^<nVffš<;Mii’-žėli o
•nešinsiąs apie •įĮlrc^kicijos siiin§^ 
žė j imą yra ’ Tai£ yra-
įgera^žęrftląs'^^mĮ^riesjįnf-

• Nuo'baląni
•mų ir privačių: įmegrių ‘produk
cija pakilo^S^. - j, - - į-’

Raporte - taip- pat - pranešama, 
kad JAV. darbjnmkas per valan
dą pagamina- daugiau -už kitų 
kraštų darbiriin-kusį " • ;

— Amerikos Valstybių organi
zacija paskelbė,-kad pradėsiprb- 
paguoti gazoholid vartojimąfK& 
lumbijoje ir Kosta Rikoje. Vėliau 
bus propaguojama vartoti Domi
nikoje ir Peru Respublikoje, 
•į.mišinį pilama 20 nuošimčių al
koholio. Numatyta pagaminti 
milijoną galonų gazoholio kas
dien. 2 t . : U

GYNYBOS DEPARTMENTAL PASIŪLĖ 
2 ATOMINIŲ SVIEDINIŲ GALIMYBES

' MAŽINAMOS GYNYBOS IŠLAIDOS VERČIA 
Gy - -y lE^OTI.GERLAUSIŲ.GALpĮ^BIŲ ,' . J ‘

'"’■SANTA BARBARA/ Cal. 
Gynybos sekretorius Caspar W. 
Weinberger trečiadienį tarėsi su 
prezidentu Reaganu, kaip išlai
kyti strategines- atomines gyny
bos m^HĮonęs tinkamdje aukš- 
lų^ė^E^pe^feiant išlaidų, o jas

WASHINGTON, D.C. — Pra
eitą trečiadienio pc'pietį iš šiau
rės Korėjos' buvo paleistos į 
Amerikos žvalgybinį karo lėktu
vą kelios raketos, bet nepe taikė, 
— oficialiai paskelbė Pentago
nas.

Manoma, kad So'vietų prieš
lėktuvinės patrankos nepasiekė 
Amerikos lėktuvo. Amerikos la- 

: kūnai pastebėjo aukštai iškilu- 
Isią ir besikraipančią sovietinę' 
j raketą, bet ji nepasiekė Ameri- 
Į koš žvalgybinio lėktuvo.

Amerikos karo lėktuvas SR-71 
skraidė Pietų Korėjos erdvėje, 
bet jis galėjo įskristi" ir j šiaurės 

j Korėjos erdvę. Rusai paleido ke
lias raketas, bet j os nepakilo rei- 
kalingon aukštumom

Santa Barbara, Calif., mieste 
krašto apsaugos sekretorius C. 
Weinberger informavo' preziden
tą apie incidentą, bet tikslių.

PAŠTAS PRIIMS 
GARSINIMUS '

J WASHLNGTONAS (AP). — 
Pernai JAV Pašto, tarnyba ture

lio $306'milijonus nuostolio. Da^-. . . .
.. . ... . Tlf■jS'jaeigž pašto įenkiį nuo'i3“’*"'^’11 P315
balistinių sviediniu gynybos sis-j 
temos;

Tyrinėti"tir tobulinti MX 
sviedinius ir jų .apsaugą nuo su
naikinimo. Taip būtų atliekama 
iki 1984 m. Iki; tol kraštas būtų j 
gihamas ABM- sviediniais. Vie-! 
ton jos galėtų'būti išvystyta ki-

PLANUOJA PALEISTI ATOS
TOGŲ DAUG AERODRO

MO DARBININKŲ

LOS ANGELES, Cąl. Visa 
eilė lėktuvų bendrovių nuo- rug
sėjo pradžios paleis atostogų 
tūkstančius aėrodromo darbi
ninkų. Western Airlines prane
šė, kad sekančių dviejų savaičių 
bėgyj e planuojama :paleistr atos
togų apie 1,000 darbininkų bei 
tarnautojų. Mažinant išlaidas, 
linijc’s pirmininkas ir tarybos 
pirmininkas savo algas sumažino 
15%, o. kiti aukšti pareigūnai 
— 10%. J . , :

John Wayne aerodromas San
ta Anoje neįsileidžia Western 
bendrovės lėktuvų, nes jie kelia 
perdidelį triukšmą. Rylą spręs 
teismas. 4 '■*

prezidentu kalbėjo Biudžeto di- 
rektpjTlis David A. Stockinanas' 
ir Baltųjų Rūmų’patarėjas eko
nominiams reikalams Edwin 
Mėese III. Po keturių valandų 
pasikalbėjimo, Ste'ckfnanas pa
reiškė, kad dauguma institucijų 
turi perdaug riebalų, kurie bus 
nuimti. : .’ ;i‘

Gynybos sekretorius Weinber- 
gerįs pasiūlė šią palimybę:

— Pavesti karo aviacijai statyti 
100 MX sviedinių; kartu ,pavę- 

rd ąptį,-j ų ; apsaugą -riuoraunaikink 
'mo. Tokiu būdu būtų išvengta 
1,000 patalpų Statybos, <saugo- 
jant jas hub;Sovietų Sąjungos 
atakų. Jc’s būtų ginamos prieš

% ‘ . JAV-rsę yra 39,400 pašto įštai-
tokia sistema, skirtinga nuo;ver- gų, jos turi 122,000 automobilių, . 
tinamos MX sistemos. Galėtų i per metus parduoda 30 bilijonų 
būti.-panaūddta naujoji Trident- pašto ženklų ir 51-1 mil. atvirukų^ 
II sistema, kurią naudoja JAV J -—■—:----- ------ -  : i.:
laivynas. • • - . . .. . - .. J

Sekr.-Weinbergeris tarėsi su 
direktorium Stockmanu ir pata
rėju Meese III. Jis pareiškė, 
kad tuo tarpu nenutarta mązin-; 
ti Pėntagono biudžetą, tačiau ;. J_____________
Stockmanas pareiškėfkad Byny-į „Ą^kos' SR-71 lėktuvas

Pats Salingiausias pasaulyje.
Jį valdo du lakūnai. Jię turi būti 
kelių rūšių specialistai/*' ’ 7''-

jam negalėjo duoti. Tik težino
ma, kad šiaurės Korėjos erdvėje 
buvo žvalgybinis AmerikosĄlėk- 

. tuvas, vadinamas Jnbdoj-uPauks- 
tė. Prezidentą taip pattihforiną- 

;yo apie incidentą ^patarėjas Ed- 
"wįn-M$esė<IH, bėt iri jas dairi 

- giah^mųlįsTiėnų nedayėĄNi.ekas. 
nežinojo,;i^'kur ta Juodoji' Paukš 
.tė būtų galėjusi pakilti. Taipgi 

-neaišku, ar Juodoji Ųauštė; yra 
tas\pats SR-71. P. Korėjos karo 
vadovybė praneša, kad ta Paukš
tė nepakilo iš Pietų Korėjos 
aerodromo. •

, Tvirtinama, ,kad toks galingas

Jiiožas Skonihskas buvo 
'^ėrUtftas garsioje Chitągos ligo- 
riln’ėje.: Operacija jąfh 'jjavyko. 
Tikiūiast, kad jis grėifai sustip- 
rė's. yįPriėš ketverius metus jis 
Buvo sutrenktas trafiko nelai
mėje,- teko sunkiai ir ilgai gy
dytis, o dabar vėl ’turėjo būtį 
pperho'tas. ’?■

daug išlaidų ir idar; nubrauks. ■ 
..Baltųjų Rūmų Spaudos sekre

toriaus pavaduotojas L. Speakes 
pareiškė Biltmore • viešbutyje, 
kad visi pasitarimų nutarimai 
bus padaryti'Sekantį mėnesį.

riumi ,t>. Lewis, kuris parodė 
JAV žmonėms blogus kontroiie- 
jių-streikg organizatoriaus Poli lėktuvas galėjo pakilti tiktai iš 

lėktuvnešio “Nimitz”, ..bet visi 
žino, kad ‘'Nimitz” praeitą sa
vaitę buvo Sidros įlankoje. ,Jo 
lėktuvai numušė du Libyoą rų^ .fi 
rišlus‘Migus, kai - Libijai'lakti, 

'iiias^pileido i juos pirmuosius;
šūvius. •

Pasakojama, kad •»' Amerikos 
SR-71 gali skristi 2,.000 mylių ir 
gali pakilti 80,000 p. aukštumom 
Jis mato’ viską žemėje,- bet nuo 
žemės žmonės j.o nemato. Jis tik
riną,. ar komuriisfcai neplanuoja 
naujo įsiveižinio į'Pietų Korėją. 
£<Ur)Ėejituojaiiiži, ■ kad Juodoji 
Paukštę galėjo pakilti iš “Ni- 
mitzo”-> . pasidair-yti Korėjoje ir 
■vėl grįžti į šavei lizdą.

e W5"

— Jappnija perka iš Meksikos 
kas.dierrTpo 100 tūkst. statinių 

jnafids. ;

KALENDORĖLIS

28:Rugpiūčio Augustinas, 
Rinkvaldis.

akmenų sukrėtimai palydovo En- Visos šios- įdomios nuotraukos 
nutrūko.. Pradėjo plaukti Sa

kad

Mantibutė, Liūtas,-------

Saulė teka 6:10, leidžiasi 7:32.
Oras debesuotas, Iii.

i

Weinberger “

Krašto apsaugos sekretorius 
informavo prezidentą apie 
Šiaurės Ko'rėfos komunis'ų

■ 'paleistą raketą.

PASADENA, Cal. — Antrasis 
Keliautojas, antradienį pajėgęs 
atsispirti Saturno traukai,'nuo 
Saturno pamažu nukrypo, bet 
tuo momehtb •užsakirtp-z foto 
krumpliai, nukrėipiantieji foto 
stiklus reikalinga,kryptimi.

Mokslininkai pastebėjo,
Keliautojas, L vietoj fotografijų 
apie Saturno, mėnulius, pradėjo 
siųsti paveikslus apie Saturno 
aplinkos dangų ‘ir jame degan
čias šviesas. Mokslininkai supra
to, kad aparato akis nukreipta 
ne ta kryptimi. Vietoj Saturno 
mėnulių, jo’ žiedo ar paties Sa
turno, Keliautojas pradėjo Že
mėn siųsti Saturno dangaus fo
tografijas.

Įdomios iš dangaus fotografi
jos, trauktos 1.2 bilijono mylių 
statumoje, bet mokslininkams 
vis dėlto įdomiausia netoli esan
tieji Saturno m^nuliafir’sunkūs

caladus (Ehceladus). f
'Antrasis Keliautojas nęilgai turno dangaus nuotraukos. Moks 

i lininkai ir specialistai nustatė, 
EncąJadūs. Jis praskriejo pro kad fotografijų’ persiuntimas ne- 
Encaladus tiktai 23,000 mylių at- tvarkingas. Siunčiamos ne tos 
stumoje. Atsiųstos Encaladus 
fotografijoj rodė didoką akmenų 
skaičių Encaladus paviršiuje. Fo
tografijos redo, kad nukritu- 
sieji akmenys yra įvairaus dy
džio. Maži akmens gabalai guli kreipimas užsikirto. Galėjo kas 
ant Encaladus paviršiaus. Jie j 
ten galėjo pragulėti kokią sa
vaitę, metus, o gal ir milijonus 
metų. Kiti akmenys pramušė 
palydtfvo paviršiuje duobes ir 
ten tebeguli.

Encaladus paviršiuje gali būti 
ir apskritų akmenų. Matyti, kad 
jie pataikė į Encaladus paviršių, 
stuktelėjo ir pradėjo ristis. Be- 
sirišdarrti • jiė "apsidaužė, suap- 
akritlio. *

7<.- f" 1 1: ■ r * ‘ I

bjivb" netoli Saturno? palydovo

I

lininkai ir specialistai nustatė,

ftografijos, kurių reikia. Tuojau 
įsakė Keliautojui pakelti foto 
akis. Aparatą gali stumdyti vir
šun ir apačion, bet negali jo' pa
kreipti į šoną. Matyti, kad nu-

nors patekti -tarp sraigtų, ar 
koks kietas dangaus kūnas galė
jo pataikyti ir sraigtus nulenkti. 
Specialistai vis dėlto tikisi foto
grafijos aparato mechanizmą 
pataisyti. ,

Antrasis Keliautojas skrieja 
tiesiai j Uraną, kurį, manoma, 
pasieks 1986 metais. Tuo tarpu 
gal specialistai pataisys foto apa
ratą, tai Keliąutojas ir įdomių 
nuotraukų atsiųs. ,

/' Miles

: o loo

CHINA

chongjin;:

Šiaurės Korėjoj apšaudė modemų. JAV Jvalgy- 
l bin} lėktuvą, bet jo nepasiekė.

Reconnaissance plane 
shot down 

April 15, 1969.

SEOUL

WONSAN,

PYONGYANG X Pueblo seized' c'^S'TH 

Jon. 28, 1968. PARALLEL-

S. KOREA JAPANS
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ZIGMAS I. GURA

ginęs kombinacijas su mažiai; 
siais pakeitimais, šiam reikal 
naudojami ir Ekumeniniai ka‘ 
likų bažnyčios susirinkimai Va 
kane. Daug ten visokių pasiū' 
uių, rezoliucijų, projektų 
kontraprojektų, kad žmonija 
kažko tikėtųsi, lauktų ir ture 
vilčių, jog kažkada ateity v 
bus geriau.

Rusijos komunizmas laik 
tik armijos jėga ir policijos lei 
ru. Okupavo 20 tautų ir sunai] 
no 20 milijonų žmonių vien 
kad įgyvendinti kolektyvinį ū 
Jie atėmė žemę, kad žmonės 1 
tų klusnūs valdžiai. Sovietų v 
džia labiau už atominius gink' 
bijo’ pavergtų rusų ir kitų tau 
nes tik maža dalis remia kon 
nizmą. Aišku, ateity irgi spro 
Panašiai komunistinė Kini 
Bėga iš komunistų “rojaus” v 
kas tik gali, net paprasti dai 
ninkai, dėl kurių gerovės sk 
biasi jie yra iškovoję valdžią 

Taigi kaip senovėje, taip 
šiandien vyksta baisi kova ; 
šaulyje: kova tarp neapykan 
ir tolerancijos, šis konfliktas už
akcentuoja tautų ir žmonių gy
venimą, jis yra gilus, kritiškas ir 
gali būti fatališkas.

Victor Hugo yra pasisakęs, 
kad jokia karinė jėga negali nu
galėti idėjos, kuriai ateina laikas. 
Pavyzdžių tam turime jau daug.

Alfredas Nobelis buvo didelis 
humanistas, todėl bet kokio prie
vartavimo jis negalėjo’ pakęsti. 
Kažkas patarė pasiūlyti darbi
ninkių skaityklai užsiprenume
ruoti konservatorių laikraštį. 
Nobelis tą patarimą atmetė, sa
kydamas: “Jei darbininkai man 
nurodytų, ką aš turiu skaityk ir 
xo neprivalau skaityti, tai aš tokį 
nurodymą laikyčiau įžeidimu. 
Dėl tos pat priežasties jie turi 
teise reikalauti, kad aš nesikiš- 
čiau į jų reikalus ir nevaržy
čiau jų pasirinkimo laisvės.”

Į Kas nežino Šopeno ir jo gar- 
’ saus laidotuvių maršo. Jis jį su

kūrė įtakoj jausmų dėl jo tėvy
nės Lenkijos prarastos nepri
klausomybės. ,

Einšteino žo’džiais, žmonijai 
nėra išgelbėjimo kitaip, kaip tik
tai per dvasinę, kitaip — mora
line, etine kultūra.

Ir prancūzų kultūrininkas ir 
politikas Andre Malraux pasakė, 

* kad kultūra yra pati tvirčiausia 
laisvojo pasaulio saugotoja ir 
galingiausias sąjungininkas žmo
nijos vadovavime.

Ir dar Einšteinas yra pasa
kęs: “Daug kartų dienos bėgyje 
aš pastebiu, kaip labai mano iš
orinis ir vidinis gyvenimas re
miasi darbais kitų žmonių, gyvų 
ir mirusių, ir kaip rimtai man 
reikia stengtis, idant aš galėčiau 
savo ruožtu duoti kitiems 
daug, kiek esu pats gavęs."

JAV prezidentas Thomas 
matydami panašias žmonių nuo- ( fersonas yra pasakęs, kad 
laikas ir, be to, komunistų bau- pestis dėl žmonių gyvenimo ir 
bą, bando įvairiai manevruoti, 
kad išgelbėti ir tęsti senas reli-

(Tęsinys? I

1913 m., vadinasi, prieš Pir
mąjį pasaulinį karą, pramonės 
diapazono, kitaip dydžio, apim
ties, ei’ė pasikeitė: Vokietija, 
JAV ir jau tik trečioj vietoj atsi
dūrė Didžioji Britanija. Jos var
žėsi dėl tarptautinės rinkos ir ją 
diktavo ir, prireikus, sukeldavo 
tarptautinius konfliktus, ginčus, 
karus. 1881 m. Berlyno konfe
rencijoje sankcionavo’ vieni kitų 
kolonijų įtakų sferas Afrikoje. 
Apie tą patį laiką panašiai susi- 

. tarta ir dėl Azijos pasidalinimo. 
Deja, kolonistų godumas iššau
kė pirmiausia kiniečių pasiprie
šinimą, 1900 m. sudarius slaptą 
organizaciją su šūkiu “Išvyti 
užsienio velnius iš Kinijos”.

Iš viso XIX a. 40 mil. europie
čių emigravo. XX a. pradžioj ko. 

' lonijose buvo 200 mil.. euro
piečių.

Lygiagrečiai su technologijos 
pažanga, kilo gerovė ir sąmonė- 
jantiems žmonėms teko susirū 
pinti švietimu ir įvairiomis or
ganizacijomis, o pirmoj eilėj, 
aišku, sumažinti milžiniškus be 
raščių skaičius. Kilo’ mokslas, 
gausėjo literatūra, daugėjo įvai
riausi išradimai ir patobulini
mai, žurnaluose ir laikraščiuose 
visa buvo aptariama, kritikuoja
ma, ypatingai bažnyčios ir kle
vas, ir liečiama ir pati religija, 
ginčijant jos skelbiamus dės 
nius, faktus, daug ką išaiškinant 
kitaip, pavyzdžiui, Vokietijoj — 
Strauss, Nietzsche, Marksas: 
Prancūzijoj — Renanas, Vol
taire, Rousseau; Anglijoje 
Darvinas, du Huxley, Shaw, 
Russellis; Rusijoj — grafas Le 
vas Tolstojus; JAV — Mark 
Twain ir visur ir daug kitų.

Iš šių laikų žymių žmonių be
dieviškumu išsiskiria garsusis 
JAV rašytojas ir jumoristas 
Mark Twain, virtęs religijos 
priešu ir už ketverių metų prieš 
savo mirtį 1910 metais parašęs 
“Mąstymai apie religiją”. Jauni
mo mylimų apysakų “To’m Saw
ver” ir “Huckleberry” autorius 
parašė aštrią religijos ir dvasi
ninkų kritiką. Mark Twain ašt
riai puolė Biblijos Senojo Testa
mento Dievą už jo “žiaurumą” 
ir išjuokė Naujojo Testamente 
padavimus apie Jėzų ir Jo Moti 
na Mariją ir bendrai labai pesi
mistiškai kalbėjo apie žmogaus 
išmanymą bei jo ateitį.

Twain buvo auklėjamas kaip 
presbiterijonas, bet vėliau nutolo 
nuo’ religijos ir pasidarė jos prie
šas — ypač tada, kai aplankė 
Europą ir pamatė kokiame skur
de gyvena paprasti darbo žmo
nės, tuo tarpu kai jų dvasios va
dai yra pralobę ir naudojasi vi
sokiomis žemės gėrybėmis, visai 
negalvodami apie pomirtinį gy
venimą. Nenuostabu, kad gud
resni dvasininkai ir popiežiai,

Panemunės žiūrint

IEVOS SIMONAITYTĖS 
LITERARINĖ-POLITINĖ 

KŪRYBA
(Tęsinys)

Vaikų ir suaugusiųjų dažnai pamirštas ir į šalį nustumtas 
labai jautrios sielos ir aukštds inteligencijos vaikas, kartais ir 
be tos kudos vakarienės paliktas, giliai užsigauna ir atsako 
karštomis ašaromis aplaistytu pykčiu, kuris keršto pažadais 
dedamas į pasąmonę. Valkui trūksta meilės. Nors mergaitė 
myli motiną, o motina myli ją, jos vengia tokią meilę viena 
kitai parodyti. O kuomet motina pasideda jaunam beraščiui 
žemaitukui, duktė dar toliau nutolsta nuo motinos. Augančio 
vaiko aštrūs žodžiai, atkirčiai ir atsibarimai naujam tėvui 
dar daugiau įtempia visų su visais tvankius santykius.

Tokia tai yra “Autobiografinės Trilogijos” pirmosios 376 
puslapių knygos . o buvo taip” turinio santrauka. Joje auto
re’ gana smuiKiai aprašo savo vaikystę iki išvykimo į Anger- 
burgą. .

Antroje knygoje, 408 puslapių “Ne ta pastogė” vaizduo
jami gana smulkiais vaizdeliais jaunystės laikai: Buitis An
ger burge, gręžimas į gimtinę, perkarinis lietuviškas jaunimo 
judėjimas ir autorės išvykimas į Klaipėdą 1921 metais.

tiek

Jef
rū-

jų laimės yra pirmas ir vienati
nis teisėtas tikslas gerai vyrian-

sybei. Tas pats Jeffersonas yra 
pasakęs: “Visais laikais kunigai 
buvo demokratijos priešai, dė
josi su despotais, pritardami ti
ronijai ir tuo gindami tik pa
tys save”.''

Panašiai gražių pareiškimų ne
trūksta. Bet, deja, dažnai daug 
jų pasakoma tik kad apgauti. 
Gal todėl JAV apie pusė žmo
nių, turinčių teisę balsuoti, ne
balsuoja, netiki tuštiems paža
dams. Žinoma, daug yra ir apsi
leidimo. Vokietijoj ir Prancūzi
joj balsuoja virš 80%< Vakarų 
Vokietija socialei gerovei išlei
džia 17% savo “gross national 
product”, Belgija — 14,4%, 
Anglija — 11%, Airija-— 8.9%, 
o JAV — tik 7 %* anksčiau, o da
bar po’ prez. Reagano reformų, 
tai ir nežinau kiek nuošimčių dar 
sumažėjo. Tai visa rodo visos 
tautos vvriausvbės ir žmonių 
kultūros laipsnį.

Netolerancija, nekultūringu
mas, neapykanta, nesąžiningu
mas dominavo visais amžiais. 
“Raganų medžioklė” ir inkvizi
cijos metodai .pasireiškia išgal
votais nepagrįstais kaltinimais 
ir šmeižtais kiekvienam žings
ny įvairiais klausimais.

(Bus daugiau)

Apie 90% J Amerikos eskimų 
apanka iki 40 metų amžiaus. 
Akių' gydytojas dr. Arnoldas 
Fridmanas tyrė šio ' reiškinio 
priežastis ir nustatė, kad taip 
yra ne tik dėl akinančio sniego 
blizgesio’, kaip buvo manoma.

Svarbiausia apakimo priežas
tis — rūsčios žiemos, pakenkian
čios akims. Jūs žeidžia smulku
tės, vėjo nešiojamos, sauso snie
go adatėlės. Bė' to, dėl sauso Oro 
žiemą greitai džiūsta ašaros, ir 
akys netenka jų apsauginės plė
velės.

ENERGY
WISE. ~

Kry n car no lergw or 
inert powwtul than you

be a Bom Loeel

There are so Many Reasons
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GIRTAS BLAIVIAM
NUMYNĖ RANKĄ

1

— Kas atsitiko, kad ranką pa- 
rišęs nešioji? Ar ne vėl girtas 
buvai? -- 1

— Ne, aš buvau blaivas, bet]
manikažkoks girtas praeivis 

ranką permynė.

— Tamsta vakar man pardavei 
duoną, kuri‘buvo kieta, kaip ply

— Atleiskite, aš duoną kepu; 
daug nietų. Tamsta dar nebuvai* 
gimusi. Mano darbo prašau ne-i 
kritikuoti! |

— Tai kodėl tamsta tą duoną 
tik dabar pradėja pardavinėti

Keista žuvis

Angerburge, Pietų rytų Rytprūsiuose (dabar lenkų val
domame Olštyno rajone) buvo Vokietijos didžiausios luošų 
vaikų prieglaudos — Kinderkiūppeiheim Angerburg. J jas 
buvo ir Simonaitytė priimta ir diroo slaugės padėjėjos darbą. 
Paskui ji lūžo savo skaudančiąją koją ir iki po operacijos ir 
pasveikimo išbuvo ten gydomos ligonės padėtyje. Gyvenimo 
oėgyje Simonaitytė lūžo šią koją, vis toje pačioje vietoje, 
šešis kartus. • , ■ .. h , i

Ten įvykęs nuotykis parodo jos besiformuojantį charak
terį; Mergaičių ir berniukų bendrame skyriuje trylikos/ketu- 
riolikos metų berniukas Otto savo valda juokino berniukus. 
Kaip jie linksmai pranešė, jo maldos žodžiai esą: “Simoneit, 
die Welt vergeit, wegen Deiner Dammlichkeit, Amen.” (Si
moneit, pasaulis grius, dėl to, kad tu kvaila.) Simonaitytė 
labai užsigavo ir, mergaičių kurstoma, praeinančiai vyr. se
seriai viską išpliurpo. Sesuo įsakė Otto po pietų ateiti į jos 
biurą. Veikiai netoli dirbusi Simonaitytė išgirdo tokį nežmo
nišką klyksmą, kokio ji savo amžiuje nebuvo girdėjusi. Viena 
vyr. sesuo tebuvo teisėta bausti., Jį, įjungė Otto į gal van i za- 
cijos aparatą ir leido skausmingąr elektros srovę per jo kūną.

Kai Simonaitytė pamBte iš bausmės kamb^^j-^eišsvy- 
ruojantį, į žmogų nebepanašų berniuką, .kuomet susitiko jų-ę 
akys, Simonaitytė suprato, kad tai viskas dėl jos skundo’, ’ 
kad ji sukėlė tą biaurią sceną.’Bet ji, matomai, kokios nors, 

''kaltės neprisiėmė, nes, ant grindų sukritusi pradėjo šaukti 
“Menschenfresser, Menscheniresser..(žmogėdros). Prie 
jos tuoj susirinko' vaikų, seselių ir vyr. sesuo, kuri į ją nu
rodė žodžiu’“Delirium” (Kliedėjimas). Simonaitytė 1916 m. 
iš prieglaudos grįžo į gimtinę ir pradėjo verstis siuvėjos amatu.

Trečias “Autobriografinės Trilogijos” veikalas yra 428 
puslapių “Nebaigta Knyga”. Ji mums tuo įdomi, kad didelė 
jos aptartų veiksmų dalis vyksta Klaipėdoje ir juose daly
vauja kaip tik mūsų kartos mažlietuviai. Ten “Keleivio” ir 
“Prūsų Lietuvos Balso” redakcijos su Anseliu Baltriu, ten 
“Ryto” bendrovė su Jokūbu Stikloriu, Tramišiu, Juozu Prons- 

• ku, ten Vilius Kunkis, Adomėlis Brakas, Jonas Kybrancas, 
Jurgis Sauga, ten 1923 m. sukilėliai su Jonu Vanagaičiu ir 
ten “Dabar jau nebesisuko kalba apie tai, kaip atsistengti 

(24 Į prieš vokiečius, kaip kovoti dėl lietuvių kalbos. Dabar jau 
aptariami biznio reikalai.” (Nebaigta Knyga, p. 128) Ir ten 
Krašto direktorijos lietuviškas pirmininkas Viktoras Gailius 
priėmė ją į direktorijos tarnybą, kur ji ėjo Seimelio biure 
vertėjos pareigas ir ilgai uždirbo netoli 500 litų į mėnesį.

Ankstyvesniuose savo ratšuose Simonaitytė niekino savo 
gimines ir kaimynus, savo kaimo žmones ir perstatė juos gir
tuokliais, puspročiai religiniais veidmainiais. O šitoje knygoje 
ji aprašo pajuokiančiai savo draugus, savo bendradarbius 
mažlietuvius veikėjus. Anselis Baltris yra bailys, kuris “raši
nėja už bobos sijono užsilindęs” (p. 127). Jokūbas Stiklorius 
“trenkė į žemę kažkokią knygą” ir suriko “Tai šitaip elgia
masi su klaipėdiškiais” (p. 129). Vilius Kunkys, dainininkas 
ir “Ryto” administratorius, “kiekvieną rytą ponas administra
torius, bemiklindamas gerklę ir besipuošdamas, prismardin- 
davo (su odekolonu)... visą kambarį” (p. 105). Šiaulių na
muose karo laivu “Caledon” atvykusiems anglams ir sve
čiams dailininkas Adomėlis Brakas “Gaivinimo komiteto” 
(kuris buvo apsiėmęs sukilėlius gaivinti) pirmininkas, sakė 
“karštą kalbą ir lietuviškai, ir ... vieni sakė, kad prancūziš
kai, o kiti sakė, kad angliškai, nes vienas “Kaledono” kari
ninkas pasakęs kažkokiai poniai, kad, girdi, “Lietuvių kalba 
esanti panaši į anglų, nes jis, na, kad ir ne viską, bet daug 
ką supratęs.” >

■ 
t

Duktė: — Pasakyk, kas tai yra i 
sardinka ? J

Motina: — Maža žuvelė, gyve
nanti ne vandenyje, bet abeju j e.

Prekiaudami vienam name bendrai, 
Keli piliečiai pralobo nemažai.
Jie baigė reikalus ir pelną dalyt pradėjo.
Jų sąskaitos kiek nesuėjo;
Nuomonių skirtumai į ginčus juos ivėlė
Ir triukšmą jie namie sukėlė.
Tik jie staiga išgirsta, kad gaisras jų name.

— “Gelbėkit mūs namą, prekes ir mane”, 
Viens jų šaukia, “meskit viską tuoj j šalį; 
Sąskaitas mes vėliau suvesti galim”.

— “Man tik tūkstantį pirmiau jūs turit sumokėti, 
Aš daugiau nenoriu išsiderėti;
Be jo aš negaliu iš vietos pajudėti”.
Antras'rėkia: — “0z man net dviejų trūksta,
Štai sąskaitos ant delno”.
Dar trecias šaukia: “Ne, mes nesutarėm dėl pelno”.
Ir jie toliau triukšmingai siaučia;
Kad name gaisras, jie nejaučia.
Jie taip ilgai degančiam name triukšmavo
Ir taip ilgai jame išbuvo, 
Kad liepsnos juos pagavo
Ir jie su visu turtu liepsnose žuvo.

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atriminimu*.

Dr A. Gussen MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą $8.00

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

Minkštais viršeliais, tik$3.00

Dr. A. J. Giusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po 'Europą įspūdžiai. Tik___  $2.00

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekį arba 
money orderį, frie nerodytos kainos pri-- 

dedant $l.perwiimtimo išlaidom*.
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Ir įaip ji šaiposi iš sa>fo lietuvninkų per visą šimtinę pus
lapių. Iš visų mažliėtuvių pozityviai ji tevertina ir širdingai 
tevaizduoja vienų vienintelę tilžiškę Jagdmastų šeimą. Ne
priklausomybės laikų lietuviškai Saugumo policijai buvo ži
noma, kad sūnus Dovas imasi komurūstiškais propagandos 
darbeliais, už kuriuos jis buvo iš Kauno’ universiteto paša
lintas. Simonaitytė tai patvirtina ir aiškina, kad naciai Jago
mastus nesušaudė už jų lietuvišką įsitikinimą, bet Už jų ko
munistišką veiklą. (Nebaigta Knyga, p. 369 iki 377. Skyrius: 
Japoniškas porcelianas.)

(Bus daugiau)
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AUDRIUS ŠARŪNAS

TĖVAS, KURIS NEGRĮŽO
Norėdamas sužinoti motinos i buvo. Tik išgyvenusieji gali tu- 

išvežimo aplinkybes, kreipiausi j rėti tikrą vaizdą. Tai buvo ne-1
į savo draugą Leoną Simaitį. Jis 
man negalėjo nieko tikro pasa
kyti, nes tuo laiku jis nebuvo 
nęi namuose, nei mano tėviškė- 
ję, į kurią jis dažnai atvykdavo 
aplankyti savo giminių. Tačiau 
jis man patarė nuvykti pas jo 
draugą Antaną Sabaitį, kuris 
daug žinąs apie trėmimus. Tai 
aš ir padariau. Nors iš jo nesi
tikėjau ką nors sužinoti apie 
savo motiną, bet norėjau susi
daryti bendrą trėmimų vaizdą, 
kurį ris man labai vaizdingai 
atkūrė.

Rami birželio mėnesio naktis. 
Mano miegą sudrumsčia ne
įprastas triukšmas — staigus 
sunkvežimių sustabdymas ir taip 
pat staigus gazavimas. Prieinu 
prie lango ir už kelių namų ma
tau vieną sunkvežimį, toliau — 
kitą. Nors tai buvo apie 2 vai. 
ryto, bet naktis nebuvo tamsi- 
Vienas tų sunkvežimių sustoja 
ties mano draugo Leono Simai
čio namu. Į vidų įeina keli vy 
rai ir netrukus išeina vienu vy
ru daugiau. Rytmetį sužinau, 
kad iš šio bloko išvežta keliolika 
žmonių, jų tarpe ir Leono tėvas.

Neseniai buvau apsigyvenęs 
Augštuosšiose Šančiuose pas 
neturtingą moterėlę. Jaučiaus: 
saugus, kiek tas toje sistemoje 
^ra’įmanoma. Vakare buvo gir
dėti didelis triukšmas,, sukeltas 
traukinių judėjimo. Netoli ir 
ifųošalyje esanti geležinkelio li- 
mja tą vakarą buvo neįprastai 
gyva. Vis nauji vagonai buvo at
vežami,; stumdomi, perrikiuoja- 
i^ii. Pradėjus temti, mėginau 
prisiartinti prie geležinkelio, no
rėdamas padėti, Leono tėvui ir 
Įeitiems į nelaimę patekusiems, 
bet iš ten grįžtantieji mane su
laikė, sakydami: “Tai neįmano, 
ma? Kuriejinėgino — buvo su
imti arba patys buvo uždaryti 

stovinčiuose/ vagonuose/’ 
^Ryžausi nors‘pamatyti, kas ten 

Vyksta. Prisidengdamas krū
mokšniais, prislinkau tiek, kad 
galėjau tuos vagonus jmątyti.- 
Vaizdas buvo baisus, sukrečian
tis. Pro gyvulinių; vagonų var
tus kyšojo daugybė maldaujan
čių rankų ir buvo girdėti skaus
mingi žodžiai: “Žmonės, pasigai
lėkite. .. pasigailėkite... mes 
trokštame... vandens... duoki
te. vandens..', pasigailėkite...” 
Karišku žingsniu aplinkui -.vaikš
čiojantys sargybiniai nė nesido
mėjo, ko tie nekaltai uždarytieji 
žtnonės prašė. Toje sistemoje 
žAoniškumui nėra vietos-..

-"Šias eilutes skaitančiam daug 
kas bus neįtikėtina, bet... taip

užmirštama... tai buvo pasibai
sėtina naktis!

Grįžau namo labai prislėgtas, 
kad nelaimingiesiems negalėjau 1 
padėti. Atsiguliau, bet užmigti 
negalėjau. Stumdomų vagonų1 
dūžiai giliu skausmu sunkėsi į t 
mano širdį ir kėlė vis tuos pa-’ 
čius klausimus: o, Dieve, kodėl, 
mūsų tauta visą laiką turi tiek 
kentėti? Kodėl niekada nepasi
baigia jos kryžiaus keliai? O, pa
sauli, kur tu eini, kur tavo tei
singumas?! Kaip tu gali pakęsti 
šitokią neteisybę — pavyzdžio 
nežinantį nekaltų žmonių kan-j 
kinimą, žudymą ir 1.1.? Visą! 
naktį nemiegojau, o rytmetį iš
girdau, kad pora žmonių nušau
ta: norėjo pabėgti, įsilaužti į 
vagonus ar reikalavo vandens. 
Tikslesnės aplinkybės man ne
buvo žinomos.

Taip •pasakojo Antanas Sa

keliolika metu sutikau
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Prieš
Čikagoje besilankantį Leoną Si
maitį. Kaip ir paprastai, mu
dviejų pasikalbėjimo pagrindinė 
tema buvo — kokios žinios iš 
Sibiro? Po to, kai aš papasako- 
au apie savo motinos likimą,’ 
lis... su ašaromis akyse... pra
dėjo pasakoti apie savo tėvcl 
■kelionę į rytus— į

Kokia buvo tėvo ir kitų pa-; 
smerktųjų kelionė per Lietuvą,: 
Leonas pradėjo pasakojimą, 
oats gali įsivaizduoti. Jie kelia
vo' perkimštuose gyvuliniuose va-5, 
genuose.... kaip paukščiai ve-1 
MKii į. skerdyklą-.. Pradžioje 
Ogavo. nei maisto, nei vandens. '' 
Bet nemažiau sukrečiantis buvo kas čia vyksta, trųvb'/^iišautas 
ir tolimesnis jų likimas. Baisią-j Netrukus pasigirdo T dįįd’ęliš 
■ą kelionės tragediją man papa-Į triukšmas, ir per tą laukį/pra- .

dėjo riedėti keliolika tankų, Be 
pasigailėjimo triuškindami -tuos, 
su guldytus gyvus:- •_žęįQnęą!;-: ĄA 
gali būti dar baisiau^TPb^-t^^^š^ ■ 
lavonų likučius 'tikrino -karei
viai: kas dar buvo gyvas, tą pri
baigė durtuvu. Minėtas karinin
kas stebuklingu būdu išliko gy
vas: jis išvengė tanko, bet dė
josi ngeyvas. Ir antrą sykį lai
mė buvo su juo: kareivis per
dūrė jį ne per krūtinę, bet per/ 
šlaunį. Kiek reikėjo savęs su-į 
drausminimo, kad nė blakstie-; 
nos, lūpos ar skruostai nekrus
telėtų- Bet jis buvo žmogus ge
ležinės valios. Lavonų likučiai 
buvo palikti be apsaugos, nes 
sargybiniai buvo: įsitikinę, kad 
nė vieno gyvo žmogaus ten nėra.

Sovietams tą vietą palikus, jis 
atsikėlė ir, gerų žmonių padeda-

i ft *

sv*. '

Draūgo rųgp. 19 d. numeryje, lietuvybės centras, d neišsikovo
jo net tautinės parapijos teisių. 
Taigi, kokia nauda iš tokio per
kėlimo, žvelgiant iš lietuviško 
taško? Būtų buvę geriau statyti 
nebažnytinius, bet tik lietuviš
kus kultūros namus, kurie būtų 
tikrai priklausę Detroito lietu
viams. Taigi, Dievo A-pvaizdJs 
pavyzdys yra greičiau neigiamas 
negu teigiamas.

Tame pačiame Drauge Jonas 
Šol i ūnas ragįąa^ .ligtuvius  ̂ka tali- 

iš trimilijoninės Čhi- 
gitūkstįgmtinį > Lt>

vyskupas Vincentas <Brizgys 'ap- 
grilektauja lietuvių išsisklaidy
mą nuo savo ' bažnyčių^ kurios 
yra atiduodamos kitataučiams. 
Tačiau jis, randa, jog kai kur lie
tuviai -perkelia savo parapiją ki
ton tarytum, geresnėn vietc'n, įr 

• lokiu būdu klausimas yra teigia
mai išspręstas. Kaip pavyzdį jis 
nurodo Detroito Dievo Apvaiz
dos p®ra^yą,sku^
į turtingą ' Soutlifieluo prie-

! <Ū S: I '1A. i*: I(m-esl»bįt i
Pavyzdys yra netinkamas. 

Detroite Dievo' Apvaizdos para
pija buvo tautinė liėtūviška (žiū
rėk i The Archdiocese of De- 
troit 1969 Catholic Directory, and 
Guide); o dabar ji yra titkai te
ritorinė (žiūrėk į’The Official 
Catholic Directory Anno Do'mi- 

l ni 1981)'; nors dabartinis klebo
nas Viktoras Kliščiunevičius yrą. 
lietuvis. Tokiu būdu Detroite iš 
trijų tautinių lietuviškų parapi
jų teliko tik .dvi —F ŠVa Antano, 
3565 W. Vernor, su klebonu Al
fonsu Babonu, ir šv. Petro, 8300 
Longworth,, su klebonu Kazi
mierui Butkum.:,' ■ ’■ • J

Kai Dievo Apvaizdos nauja 
bažnyčia /Įr kultūros narnai bu
vo statomi Southfielde, parapi
jos komitetas skelbė,, jog tąi bus

jam ir jo satrapams šiandien 
naudinga.

Juozas Nendriūnas

LENKIŠKAS ŽERTAS

Dzienik ; Związkomy savo 
pupuliarioje skiltyje “2 Dnia“ 
mini tokį naują populiarų len
kų anekdotą:

“Kai pragare pasirodė Hit
leris, jis ten buvo sutiktas su 
didele pagarba ir pats Liucife
ris asmeniškai jį pavedžiojo 
po savo karalystę. ___

’ą kelionės tragediją man papa
sakojo t stebuklingu būduišsigel- 
bėj'ęs mariotėvo. draugas -.— 
Lietuvos kariuomenės karinin
kas. Jis sakė, kad prieš Įvažiuo
jant į pačią Rusiją visas trau
kinių ešalonas buvo sustabdy
tas. Moterys su vaikais jau bu
vusios atskirtos, o vyrai čia buvo 
suskirstyti į dvi grupes. Vienoje 
buvo darbingi’ ir raumeningi vy-: 
rai — jie liko uždaryti vagonuo
se. Kitoje grupėje buvo paliegė
liai, seni, silpno kūno sudėjimo, 
silpni darbininkai — jie iš va
gonų buvo išvaryti į atvirą lau
ką. Ta proga pasinaudodami, kai 
kurie mėgino bėgti į netoli esan
tį miškelį ir buvo nušauti. Tai 
buvo šios grupės laimingieji. 
Kiti, jų tarpe ir paminėtas kari
ninkas, buvo suguldyti tame di
deliame lauke vienas prie kito. 
Kas nepaklausė ar mėgino pas
kelti galvą, norėdamas sužinoti,

žmonėš^pašaųkė .paflkitn  ̂gydy
toją; .kurią pasirūpino jo ’ £oj6&. 
gydymui
jau būyo sųstabdęs^Kai šįek tiek 
p^šyęįkeįv žmonės ?įį’ 'pavėžėjo 
's^fe^kėĮįuka^IŠeft^bs .link,' 
įcuriąbjispo kieklaiko laimin
gai pasiekė.

Lp - Į *=*>^4 -T k

Paskui iš kitų šaltinių;sužino^' 
jau apie dolimesių savo tėvo Iii 
kimą. Jis buvo stambus^ raume
ningas -vyras ir.. todėl paimtas 
prię-sunkiųjų-; darbų- .Dieną Įdir
bo saugomas sargybinių,/o naktį 
praleisdavo _drėgnoje kalėjimo 
vienutėje..Sur.ku^ darbas,. mais
to -stoka ir-kahkihąntU vergo, dai
lia iš stipruolio padarė .j} palies 
gėlių. ■ , ’ ; •'/; ■ 'j

Paskutinę savo •amžiaus die-: 
ną varomas j darbą jis suklupo- 
ir nebepajėgė atskelti.'Prišokęs 
sargybinis pradėjo, jį .mušti bį- .

žūnu. Tėvas 'dar sykį mėgino 
atsikelti, bet vėl krito ant žemės. 
Dešinę ranką ir akis pakėlęs į 
dangų ir, paskutines jėgas su
kaupęs, trūkčiodamas pratarė:

s Dieve, ‘'-pasigailėk manęs
Lietuvos... Laisvės Lietu- 

•yavPasigirdo šūvių salvė 
ir... amžiams/jis nutilo...

Taip baigė savo gyvenimą ma
no tėvas komunistų “rojaus” 
darbovietėje... Ten tik raume- 
ųyš;;yra Į vertinami, o ne žmo- 

‘'gus: kai jis nenaudingas, tai ir 
yielaikytirias. •. ■.
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kus bėgti 
cagos į iįe. 
mon tą, o 

bažnyčią ir 
žiūrint nesąmonės, 
lijonai netilps penkiatūkshfuĮi- 
nėj vietoji ręikią atkręip^į^/ . 
mesj ir į bažnyčios stąiymd; nę-,[ ~ 
sąmonę, kai |t^di0jttfeį^iKa;;bėt 3 į 
katalikų Irižnj^^-^^Alfdhso,.' 
šventųjų Metodi
jaus, šv. PafrŠtb-^/fettrias masi
niai lietusių l1^i^ėlių skaičiai 
natūraliai; perimtų iš ankstyves
nių parapijiečių. ....

Iš tikrųjų, ateityje nebus jo
kio didelio lietuviško" persikėli
mo' į Lemontą. Dauguma lietu
vių liks Įgyventi Chicagoje. Ne
gausūs Lėmonto- lietuviai .netu
rėtų prisidėti, prie Chicagos lie
tuviškų institucijų griovimo, ries 
tai yra nedoras darbas.

Gaila, kad marijonų Draugas 
pataria liėtuviarns; katalikams 
bėgti, - o ne laikytis. Sau pačiam ' 
.to Draugas .netaiko. Jis klestės 
Chicagoje ir gal net bandys ap
tarnauti lietuvių dvasinius rei
kalus. Tačiau tai ta pati sena 
marijonų politika. Jiems svarbus 
tik jų pačių biznis, o jie tautiški 
uždaviniai. Gi šalia kūrenasi ir 
frontininkų biznelis: Lemortte 
įkurti savo lizdelį įr, paleisti vė
jams įspūdingas lietuvių šven
toves.

Trečiadienio Draugas labai jail 
aiškiai parodė, kad jam nerūpi 

. . lietuviški rūpesčiai iri‘vietoj rim-

tei 
k
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. MARIJA NOREIKIENE

’ Cosmos Parcels Express Corp 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2737

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

D. KUHLMAN, B3, Regirtruobu v»i«tinlnk*j

TeL 476-2206

jo yelftias ir šake svaidė atgal 
įj&ilą kie^sį^ą |pei katilo 
į^ijh^įį Išlipti isinantį 
nūsidraė^Iį. ’ 3 I
» Prie vieno katilo veĮnio ne-

. Hitleris pąklausė, 
kodėl prie to katilo nėra vel
nio. ir kas tame katile ver-

-r- Lenkai, — atsakė Liuci- ■. ■ ‘ J
peris/ j

— Tai kodėl prie įų nėra 
sargybos ? < -

— Nebėra reikalo, -Į— atsa
kė velnių karalius,— nes jei 
tik kuris jų pasiekia katilo 
briaunos, jo draugais tuojau jį 
nutraukia apačion/

< ♦ Į ; fabriko direktoriaus 
vietą LLR (Lenkų Liaudies 
Respublikoj e pasisiūlė trys kan
didatai. Jiems - visiems buvo 
duotas, tas pats klausimas: 
kiek bus du kart du? :

Pirmasis kandidatas atsakė, 
kad septyni, ojgal.net aštuonį.

Antasįs kandidatas atsakė, 
kad tatai priklauso nuo parti
jos linijos atitinkamų metu, o 
tretysis kandidatas atsakė, kad 
du kart du yra keturi.

, Direktoriais paskirti visi 
trys,, paaiškinant, kad pirma
sis kandidatas yra pažangūs 
pareigūnas, antrasis — žadan
tis, o trečiojo atveju pasakyta, 
kad kartais ir tikslus moksli-

to patarimo, jis siūlo tik tai, kas ninkas būną reikalingas.

eRAHDSQFTCfUHXlE: , .

e Frezerj’Suckers
t snrslooeKOOL-AID® . Dissolve soft drink mbe and

Unsweetened Soft Drink Mix, '• su§af in Water. Pour- into 
plastfc ice-cube trays or ' 

2Z3 sue suae? ' smafrpaper cups. Freeze
tffjartaatar until Almost firm.'Insert' .

- wooden stick or spoon into
z , J each. Freeze until firm. . 

Makes about 20.
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50 mėtų studijavęs, kaip

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina 825. Kieti viršeliai

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

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

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. StankoS, 
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik. $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
Šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

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

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui-^Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

'• 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 nuslanius. 
bet kainuoja tik S3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar butų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra- didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

® B Ai X KlN ES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičiu 
vertimai. 200 p*L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 81

Knygoi gaunamo* Naujienose, 173S So. Halsted St, Chicago, 
80608. Užsakant paJtB, pridėti 3oler| p^rtfDtSmo Ulaldomi.
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mo vedamajame prabėgomis pri
simena lietuvių išeivių parapijų 
slūginio Amerikoje istoriją. Ją 
baigia liūdna dabartimi — lietu
vių parapijų nykimu. Išdėsto vi
są eilę nykimo priežasčių. Mano 
nuomone, iš visų jo suminėtų 
bene pati pagrindinė bus, tai mū
sų tautiečių atšalimas nuo lietu

viškų parapijų, bet ji? dar nuo 
savęs priduria, kad yra kaltė ir 
kai kurių dvasiškių — jų abe
jingumas lietuvių gyvybiniams

Vargu ar šis jo kai kuriems 
dvasiškiams taikomas priekaištas 

yra tusus. Malto nuomone, reik
tų pritarti B. Kvikliui, kad lie- 
uv škų parapijų nykimo prie

žastis yra Jįptuvių, o ypač — nau
josios lietuvių ateivijos, atšali
mas, nors jis nedrįsta pasakyti, 
.<a«l lai yra pagrindinė. Jos alša-

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyros lekmadienius, 
n io 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 vai.

Panagrinėkime nuomonių skirtumus
Naujienos ragino Amerikos lietuvius pranešti JAV 

Kongreso atstovams savo nepasitenkinimą Vilniaus uni
versiteto profesoriaus Vytauto Skuodžio areštu ir lai
kymu Mordovijos sovietinėje respublikoje prievartos 
darbo stovykloje; Naujienos ragino Chicagos lietuvius 
dalyvauti protesto demonstracijoje prie federalinių rū
mų Chicagos centre lietuvių protestui pareikšti; Nau
jienos ragino visos Amerikos lietuvius ir nelietuvius 
siųsti protestus prezidentui, Valstybės departamentui, 
Kongreso atstovams, kad imtųsi žingsnių geologijos pro
fesoriui išlaisvinti iš prievartos darbo stovyklos ir leisti 
su šeima atvažiuoti Į Ameriką. ■

Naujienos nebuvo kviestos Į kelių veikėjų pasitari
mą Skuodžio demonstracijai ruošti, bet, iš kitų šatlinių 
patyrusios apie lietuvių pastangas išaisvinti Skuodi, pir
mame puslapyje Įdėjo žinią, kviečiančią visus čikagie- 
čius, turinčius laisvą valandą, vykti i miesto centrą ir 
dalyvauti demonstracijoje. Naujienos, senatoriui Frank 
Savickui ir aldermanui Frank Brady atsiklausus, ar verta 
padėti ŠĮ protestą organizuoti, patarė padėti ir kitus 
raginti išlaisvinti kiekvieną lietuvį, laikomą Sovietų ka
lėjimuose, prievartos darbo stovykloje, tremtyje. Jos pro
testavo prieš Skuodžio nuteisimą prieš metus, kai VLI- 
Kas žinią gavo ir paskelbė, kai ALTas žinią pakartojo. 
Jos skelbė prieš metus, skelbė ir šių metų rugpiūčio mėn.

Specialus Naujienų korespondentas dalyvavo Skuo
džio išlaisvinimui suruoštose demonstracijose ir aprašė 
demonstracijų eigą, nešamus plakatus, sakytas sen. Sa
vicko, aid. Brady ir kitų kalbas, o vėliau įdėjo tų de
monstracijų paveikslus.

Iki šios vietos, manome, niekas nieko nesakė. Visi 
buvo patenkinti, kad lietuviai vieningai kėlė protesto 
balsą. Nepatenkintos buvo tiktai Naujienos. Joms nepa
tiko keli protesto organizatoriai, gyvenantieji nuotaiko
mis išsiskirti iš bendrojo protesto. Bet Naujienos nieko 
nesakė, o kvietė visus dirbti bendrą darbą.

Kai demonstracijos pasibaigė, rezoliucijos buvo pa
ruoštos ir išsiųstos, o protesto demonstracijų eiga buvo 
aprašyta, tai Naujienos pasisakė prieš toki protesto or-

ganizavimą. Iki šio meto protestus organizuodavo pa
tys lietuviai, lietuvių sudaryti komitetai. Komitetų na
riai tvarkė visas pajamas ir išlaidas, komitetų nariai de
rino savo veiklą su kitų kolonijų panašiais komitetais.

.Chicagoje buvo suruošta demonstracija, bet paaiš
kėjo, kad ją organizavo Kalifornijoje sudarytas Baltų 
komitetas. Demonstrantai patyrė, kad iš Kalifornijos 
buvo atskridusi viena panelė, “vyriausioji” Chicagos de
monstracijos organizatorė. Ji net pareiškė, kad lietuviai 
ją mėgsta, su ja bendradarbiauja ir jai padeda suorga
nizuoti protestus prieš geologo kalinimą.

žinome, kad protestą ruošusieji demonstracijos or-1 
ganizatoriai už šį triūsą ir pasakytas kalbas jokio atly- i 
ginimo neėmė. Jeigu susidarė kokių išlaidų, tai jie patys Į 
jas apmokėjo. Taip pat žinome, kad iš Kalifornijos at
skridusiai Baltų komiteto atstovei kelionės išlaidas apmo
kėjo Kalifornijos komitetas, tai patarėme pakviestų orga
nizacijų atstovams jokių mokesčių nemokėti, nes išlaidų 
veik nebuvo.

Taip pat pridėjome, kad būtų buvę daug praktiškiau, 
jei būtume pasirūpinę sudaryti sąrašą visų Amerikos 
lietuvių, patekusių Į rusų nemalonę ir norinčių ištrūkti 
iš sovietinės prievartos. Jie paliktų visą savo turtą, kad 
tiktai galėtų pasinaudoti Amerikos, pilietybe ir ištrūktų 
iš rusų pavergtos Lietuvos ii’ iš Andropovo kontroliuo
jamų Įvairių didžiosios Sovietų Sąjungos kalėjimų ir prie
vartos darbo stovyklų.

Vienas Chicagos Naujienų skaitytojas už šias Nau
jienų pasakytas mintis laiške redaktoriui išdėstė savo 
nepasitenkinimą. Jis tvirtina, kad laikraštyje apie Skuo
dį išdėstytos mintys yra “savanaudiškos ir kiršinančios”. 
Naudos iš Skuodžio demonstracijos Naujienos neturėjo 
jokios, todėl kaltinimą savanaudiškumu atmetame, nes 
autorius neturi jokio pagrindo tokiam kaltinimui. 0 dėl 
“kiršinimo” norime tik paklausti, kada teisybės paskel
bimas tampa kiršinimu? Toliau jis rašo:

“Jūsų opozicija L. Bendruomenei yra naudinga, 
bet, kai kritikuojate kitų asmenų ar organizacijų, 
jums priešingų, gerai atliktą darbą, tai kritika yra 
niekinė ir kenksminga bendram darbui”.
Gaila, kad laiško autorius pašaudė tuščiais šoviniais. 

Jeigu jis būtų įrodęs, kodėl ta kritika nieko verta, arba 
būtų nurodęs kaip ta kritika kenksminga bendram dar
bui, visi būtume patikėję ir nebūtų reikėję šių pastabų 
padaryti.

Jeigu ta kritika būtų buvusi nieko verta, tai VLIKas 
būtų nepasmerkęs Kalifornijos Baltų komiteto metodų, 
o ALTas nebūtų taip aiškiai pasisakęs prieš tūkstančių 
mėtymą svetimiesiems, kada tą patį darbą gali atitikti 
patys lietuviai, išleisdami nepatikėtinai. mažas sumas.

Italijos menininko Bernardo Strozzi septyni olikto šimtmečio pradžioje pieštas paveikslas-

limo priežastis yra ta, kad ji ne
įvertino senųjų mūsų tautiečių, 
jų sunkių pastangų, kurti para
pijas ir už sunkiai uždirbtus 
centus stalyti bažnyčias. Naujo
ji mūsų ateivija jau rado Įkur
tas parapijas ir’pastatytas baž
nyčias. Ji jas paveldėjo dovanai, 
todėl, kaip paprastai yra, veltui 
paveldėtos vertybės nėra per 
daug branginamos.-'O, be'to, jos 
jau nemaža dalis ėmė nebran
ginti ir lietuviško žodžio, netaip 
kaip jj brangino mūsų senosios 
kartos tautiečiai, žinoma, ieš
kant priežasčių,. jų būtų galima 
surasti ir daugiau.

Kas mane nustebino, paskai
čius B. Kviklio vedamąjį, kad 
gelbėti lietuviškas parapijas bei 
jų bažnyčias ■ ėmėsi iniciatyvos 
LB-nės krašto valdyba. Reiškia, 
j i tik tada šį reikalą -suprato, kai 
Chicagoje įvyko liūdnas likimas 
Švento Kryžiaus parapijos ir jos 
bažnyčios, o ne. tada, kai jos va
dovai šaukėsi pagalbos gelbėti, 
įspėdami, koks pavojus gresia 
šiai bažnyčiai. Deja ,tada LB-nės 
vadai to šauksmo negirdėjo. Tik 
po to, kai ši bažnyčia buvo per
leista svetimtaučiams; Vyt. Kut- 
kus, LB-nės krašto’ v-bos pirm., 
kaip B. KvikĮvs savo vedamaja
me praneša, šaukia rugsėjo mėn. 
5 d. 2:30 vai. popiet Jaunimo 
Centre Chicagos organizacijų 

(vadovų pasitarimą, Į kurį pa
kviesti: vysk. V. Brizgys, Kuni-

R. Kat. Federacijos, Ateitininkų 
federacijos, Lietuvių katalikių 
moterų. Religinės šalpos, Lietu
vių vyčių vadovai, o taip pat 
Lietuvių evangelikų tarybos pir
mininkas kun. Ansas Trakis.

Bet kas keisčiausia, kad į tą 
pasitarimą nėra pakviestas nė., 
vienas kat. lietuvių parapijos: 
klebonas ar joje dirbantieji ku-; 
nigai. Ką tai reiškia? Diskrimi
nacija? Man rodos, tokiame pa-' 
sitarime pirmoje eilėje turėtų 
pasisakyti lietuvių kat. parapijų 
klebonai bei joje dirbantieji ku
nigai. Juk reikėtų pirmiausia iš
girsti jų balsą. O gal dėl to jie 
yra aplenkti, kad Draugo redak
torius, juos minėtame vedama
jame grubiai, užgaudamas, išva
dino lietuviškai kalbančiais neg
rais, kurių, jo tvirtinimu, tokių 
neretai pasitaiko.

Nejaugi Draugo redaktorių 
linija yra tokia: padaryti para
pijų nykimo kaltininkais kuni
gus, o nutylėti tuos, kurie iš tik
rųjų yra kalti. Be to, toks gru
bus atsiliepimas apie kunigus 
kažin kiek tai yra suderinama 
su marijo’nų leidžiamo laikraš
čio dvasia. Tikrai Draugo redak
toriai .yra vertai užsitarnavę 
griežto papeikimo. A. Svl.

— Amerikos astronomai ir 
erdvių tyrinėtojai nori daugiau 
žinių, patirti apie Holley kometą.

sis Keliautojas buvo 18 pėdų 
ilgio’.

NELEIS UNIJAI KONTR\ 
LIUOTI SPAUDOS

VARŠUVA, Lenkija.' — Da
bartinė Lenkijos vyriausybė ne
leis. Solidarumo unijai kontro
liuoti Lenkijos spaudi — pa
reiškė komunistų partijos sek
retorius Kania.

Kania sutinka tartis su. Soli
darumo atstovais dėl platesnių 
informacijų spaudoje, bet spau
dos kontrolės vyriausybė ne
paleis.

Dabartinė vyriausybė padarė 
dideles nuolaidas ir naujoves, 
bet spaudos kontrolės negali 
perleisti.,Komunistų partijai la
bai svarbu kontroliuoti spaudą, 
nes jos pagalba gali’paveikti gy
ventojus pageidaujama kryptim.

— Sirijoje, lankėsi aukštų So
vietų kariškių delegacija.

— Marshall Field krautuvės 
tui*ėjo 36 mil. dolerių pelno ant
rąjį šių metų ketvirtį.

' -— Trylikos valstijų pareigū
nai lankėsi Hong Konge liksiu 
ten eksportuc'li žemės ūkio ga
minius.

— Lenkų valdžia reika’au’a, 
kad visi ūkininkai apsėstų ir ap-

gų vienybės, Amerikos Lietuvių — Išsitiesęs skriejimui Antra- sodinių galimai daugiau žemės.

X.Y.

LIETUVOS SOVIETIZACIJA 
1940-1941 m.

(Tęsinvs)

Tatai liečia taip vadinamąjį ekonominį visuo
menės santvarkos pagrindą, užfiksuotą pirmuti
niuose konstitucijos straipsniuose. Būtent, senuo
se Sovietų Sąjungos kraštuose privatinio ūkio 
sektorius, kuris dar tebėra toleruojamas greta 
viešpataujančio socialistinio (kolektyvistinio), 
susideda tiktai iš individualinių valstiečių ūkių, 
kurie ten sudaro tiktai labai nežymią išimtį greta 
kolektyvizuoto valstiečių kolchozų ūkio, ir iš, taip 
vadinamų, naminių gamintojų C^kustari”) ūkio, 
pagrįsto ūkininko ir šio gamintojo asmens (ir jo 
šeimos) darbu ir nenaudojančio vadinamojo sam
domo darbo (Sovietų S-gos konstitucijos 9 str.).

Tuo tarpu Lietuvos TS Respublikoje, kurios 
kodeksai dar nebuvo priimti ir kur beveik 100G 
žemės ūkio (išskyrus sovchozus ir miškus) dar 
buvo individaulinių ūkininkų žinioje (kalba eina 
apie 1940 metus), o šio ūkio ploto norma buvo 
laikinai nustatyta 30 ha. (30-ties ha ūkyje, iš
skyrus labai retas stambių šeimų išimtis be šam- 

darbo vesti ūkio negalima) ir, kur tuo
nacionalizuota tiktai stambesnieji pra

monė ir pre yba (Į privatinio ūkio sektorių gy
viu jautį greta ocialistinio, Įeidavo) “yra leidžia
mas", kaip kad LTSR Konstitucijos 8 str. išsitar

ta, “privatinis pavienių valstiečių, amatininkų ir 
. naminių gamintojų ūkis, smulkios privatinės pra
monės bei prekybinės įmonės, įstatymo nustatyto
se ribose; jokio rezervo dėl asmens darbo ir dėl 
nesinaudojimo samdomu darbu čia nėra. Žinoma, 

; kad ir tas leidimas būtų galėjęs būti atšauktas ir 
i “įstatymo numatytos ribos” galėjo būti leidžiamos 
ir, be abejo, būtų keičiamos socialistinio sekto- 

Iriaus naudai. Šis konstitucijos nuostatas, aišku, 
i neturėjo galvoje sulaikyti kolektyvizacijos proce- 
| są Lietuvoje; jis buvo įrašytas todėl, kad nebuvo 
galima konstitucijoje prašokti tos Stadijos, kurio- 

i je šis procesas buvo konstitucijos išleidimo metu, 
i Tai buvo tiktai laikinojo pobūdžio nuotaika, kuri 
anksčiau ar vėliau turėjo išnykti, sovietizacijos

■ procesui pavijus Lietuvoje kitas sąjungines res- 
publikas. Kad tai buvo laikinis konstitucinis reiš- 
kihys, matyti tiek iš rezervo “įstatymo nustaty
tose ribose”, kurios, žinoma, gali laisvai būti 
siaurinamos ir nekeičiant konstitucijos, tiek iš to 
kad žemės valstiečiams ūkininkams “užtvirtinama 
jiems naudotis” (taip pat “įstatymo numatytose 
ribose”), tiktai “neribotam laikui” (LTSR kons
titucijos 9 str.), kad tuo tarpu socialistinio ūkio 
sektoriaus kolchozams Sovietų Sąjungos konstitu
cija “užtvirtina” jiems žemę “amžinai” (Sąjungos 
konstitucijos 8 str.’ Taip “neribotam laikui” (lai'* 
kas iš anksto neapribotas, vis dėlto gali būti vė
liau bet kada nutrauktas) ir “amžinai” (čia jau 
nutraukimas yra negalimas, nes amžinumo sąvo
ka neturi galo) skirtumas yra labai žymus, “ne

riboto laiko” nenaudai. Kolchozų Lietuvos TSR 
konstitucija dar visiškai nemini (jų dar Lietuvo
je iš viso nebuvo, be to, 1940 m. šios konstitucijos 
išleidimo metu kolchozų propaganda Liettfvos ūki
ninkų tarpe labai nepopuliari, dar buvo vengia
ma), ūkio ir kolektyvizacijos atžvilgiu 1940 m. so
cialistinėje tarybų Lietuvoje dar buvo gyvenama 
toji gadynė, kuri savo laiku — maždaug tarp 
1921 ir 1929 metų — Sovietuose buvo vadinama 
“NEP’u”.

Štai ir visa, ką Lietuvos TSR konstitucija tu
rėjo originalaus ir individualaus, palyginus su ki-

I tų sąjunginių respublikų konstitucijomis. Pora 
neesminių mažmožių ir pereinamojo laikotarpio 
pažymėjimas ūkio srityje. Šiaip visa konstitucija 
nurašyta iš įsakytinių “Stalino” konstitucijos nuo
statų ir kitų sąjunginių respublikų Kompartijos 
patentuotų 'konstitucinių šablonų.

Jos visos Smulkmeniškai ir nežiūrėsime. Pa
imsime tiktai tat, kas gali mus pamokyti, kiek 
“laisvės” ir “suverenumo” suteikia Lietuvai ir jos 
liaudžiai šis teisiškai — politinis instrumentas, nes 
kaip tik Lietuvos liaudies laisve ir suverenumu 
buvo grindžiamas Lietuvos “įsijungimas” j Sovie
tų sąstatą.

Jei mes žiūrėsime vien tiktai į formalinę kon
strukciją, kaip ji yra užfiksuota Sąjungos konsti
tucijos II-me skyriuje, pavadintame “Valstybės 
santvarka” ir ypač taip pat pavadintame sąjungi
nių respublikų konstitucijų II-me skyriuje, laiki- 

‘nai užmiršdami apie kitų šių konstitucijų dalių 

nuostatus ir apie veikliąją nerašytą Sovietų kons
titucinę tikrenybę, kuri dažnai visiškai anuliuoja 
ši ųformalinių nuostatų galią ir jų veikimą paker
ta, tai mes iš tikrųjų galėsime gauti įspūdį, kad 
šis santykis yra laisvas, būtent, konfederacinio po
būdžio, pagrįstas kaip tik visišku Sąjungos narių 
suverenumu. Ypač ryškūs yra šiuo atžvilgiu trys 
momentai: —

1. Konfederacija, arba valstybių sąjunga (šta- 
atenbund), yra toks valstybinis (dviejų ar kelių 
valstybių) junginys, kuris yra pagrįstas šį jungi
nį sudarančių valstybių sutartimi. Tai yra ne po
naujantis, nes subordinuotas susijungusioms vals
tybėms, bet, taip sakant, tarnybinis jųjų junginys 
tam tikriems jųjų tikslams siekti skiriamas, sub
ordinuotas jųjų susitarimui ir veikiąs šio susita
rimo ribose. Tarp kita ko konfederacija tuo ir 
skiriasi nuo federacijos, arba jungtinės valstybės 
(Bundesstaat), kad įvestinis konfederacijos cent
ras pats valstybės nesudaro, kai tuo tarpu fede
racijoje junginys sudaro valstybę, subordinuojan
čią junginio narius ir imperatyviškai juos vei
kiančią.

Skaitydami Lietuvos TSR Konstitucijos 13 
str. tekstą, mes sužinome, kad Lietuvos atsidūri
mas Sovietų Sąjungoje teisiškai esąs visiškai ne 
taip įvykęs, kaip mums rodo mūsų išžiūrėti fak
tai. ' -

(Bus daugiau)
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TEL. 233-5893

OR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 Wast 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

*

Vasaris (medžio raižinys)Magdalena Stankūnienė

ir

organizacijos -ruošiamą banketą

Laidotuvių Direktoriai

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

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

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue,

IP "MH V OARGI*
GVOVTOJAĖ •» CHIRURGAS 
*m*4.A**Ht C^munlt* tlirlk* 

4<1r<iirtor1uf 
931 S. Manheim Rd., IL
BALANDOS’ 3- -P darbo dienomis 4r 

kaj amn Wtadienj ft- 3 m.)

© 1934 m. kan. F. Kapočiaus 
pastangomis buvo pradėta sta- 

I tyti Kaune Prisikėlimo bažny- 
. Į čia. Šalia kilų rinkliavų, dar 

buvo' platinami popieriniai ženk
liukai — simbolinės plytelės. 
Tokį 50 centų vertės ženkliuką 
ituriu savo rinkinyje. Jis yra 
žalios spalvos, su Prisikėlimo 
(bažnyčios atvaizdu ir įrašu: 
■‘'Prisikėlimo bažnyčios plyta”.

RENGIASI IŠKELTI 
ANDREĄ DORIĄ

BOSTON, Mass. — Specialis
tams pavykus nustatyti, kurioje 
jūros vietoje guli italu laivas

DR. FRANK PLECKAS “Andrea Doria”, prieš 25 metus 
plaukęs į Ameriką ir nuskendęs, 

i bus imamasi priemonių jį iškelti, 
j Narai žino, kad viename seife 
; buvo sudėtc’s milijono ar dau
giau dolerių vertės brangenybės. 
Narai imasi visų priemonių, kad 
 galėtų ištraukti bent tą seifą, 

‘ kuriame buvo sudėtos visos ke- 
Dr. LEONAS SEIBUTIS.I leivių brangenybės.

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 

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

Tikrina akis. Pritaiko akiniua 

ir “contact leases”.

INKSTŲ. PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai i—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rondenciios folaLt 448-5543

Prostatos, inkstą ir šlapumo 
lakų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

$

NAMŲ SAVININKŲ V-BOS POSĖDIS
Marquette Parko Lietuvių Na

mų Savininkų organizacijos vai- spalio 17 d. parapijos svetainėje, 
dybos posėdis įvyko rugpiūčio
24 d. 7 vai. vak. p. adv.. C. P.
Kai rezidencijoj.

Pasėdžiui vadovavo organiza
cijos pirmininkas J. Bacevičius, 
jam talkininkavo vicepirm. J.

Banketui ruošti sudaryta to
kia komisija: pirm. J. Bacevičius 
ir koordinątdrius vicepirm. J. 
Skeivys ir visa valdyba, kuri pa
siskirstė įvairiom pareigom se
kančiai: M. Stakėnas ir SL Pat-

<

•; v

UmOTUVIŲ DIKEKTORIUS
į 1

CHARLES STASUKACTIS
VĖSINAMA IJUDOTUVIŲ KOPLYČIA.

— GORDON FUNERAL HOME - 1

J 4729 South Halsted Street, Chicago

L TeL 226-1344 •

Mažeika & Evans

New Yorke sudaryta speciali 
bendrovė, “Andrea Doria” bran
genybėms iškelti. Ta bendrovė 
viską finansuoja ir tikisi inves
tuotus pinigus atsiimti.

, pirkžte jav taupymo eonui

Skeivys ii- kiti valdybos nariai, laba parūpins banketui maistą, 
B'. Erčius — loterijos vadovas ir 
fantų surinkimui jam talkinin- 

jkauja: A. Katelienė, B. Gela- 
| žius, O. Ankienė, Juozas Skeivys

Posėdyje dalyvavo įvairūs 
valdybos pareigūnai: A. Katelie- 
nė, kruopšti organizacijos sekre
torė, A. Gudauskas, K. Leknic-| 
kas, St. Patlaba, M. Stakėnas, 
3. Erčius, Alg. Barauskas, adv. 
C. P. Kai, Petras Martinaitis ir 
Ona Ankienė.

L.K.V.S. RAMOVĖ Chicagos skyriaus nariui

STASIUI GRIGARAVIČIUI

mirus,
velionės žmonai JULIJAI, dukrai MILDAI, sūnui solistui 
ALGIUI ir jų šeimoms bei artimiesiems nuoširdžią užuo
jauta reiškia

ir Algirdas Barauskas.
Fantus suneša pas p. A. Kate- 

lienę arba įduoda kitiems valdy
bos nariams.

■ , t, - :■ . . I Prie durų — svečius sutikti irDarbotvarke buvd vien tik apie I ..
j palydėti 4 jiems skirtas vietas:
i P. Martinaitis, A. Katelienė, Bru- 

^‘no Gelažius ir Algis Barakaus- 
kas. Muzikantus parūpina J. Ba- 

^Įcevičius. šokiams gros D. Poli- 
Jjkaičio vadovaujamas orkestras 

iš keturių muzikantų. Muzika la- 
M • bai gera.
J Kaip ir visada, banketai neap- 

sieina be gėlių stalams papuošti 
M ir kt. Tuo rūpinasi A. Katelienė.

Banketo -metu bus ir progra- 
ma, kuria rūpinasi inž. A. Bara- 
kauskas. Barui suorganizuoti ir 

K patarnauti; M. Stakėnas — pir- 
mininkas ir jam talkininkaus: 
3. Gelažius, A. Gudauskas ir.K. 

j Repšys.
S. Patlabos pasirūpinimu, bi- 

lietai jau atspausdinti ir posė- 
dyje dalyvavę' valdybos nariai

pasiėmė platinti.
’Pc'sėdis praėjo sklandžiai 

darnioj nuotaikoj, nes valdybos 
nariai davė sumanius ir reikš
mingus patarimus sėkminges- 
niam banketui ruošti.

Visuotinis narių susirinkimas 
įvyks rugsėjo 18 d. 7 vai. vak. 
parapijos salėje, bet valdybos 
posėdis įvyks dar anksčiau — 
rugsėjo 14 d. 7 vai. vak. p. A. 
Katelienės bute.

t

Posėdis teužtruko' vos 114 vai. ,
Valdyba rūpestingai dirba ir 

puikiai sugyvena, ir tuo jau daug 
kas yra laimėta žmonių naudai 
Marquette Parke.

Kviečiame naujus narius ir to- ’ 
liau puoselėti organizacijos va
dovybės veiklą.

Juozas Skeivys

• 1960 m. lapkričio 20 d. bu- 
vo baigta įrengti Adelaidėj lie- i 
tuviška koplyčią, kurią pašven-j į- 

;tino vietos arkivyskupas M. Beo- “ 
vich. Tai buvo iš viso pati pir- 
’T'cri lietuvišką koplyčia visoje 
Australijoje. Ji pavadinta Lietu- j 
vos globėjo šv. Kazimiero s ta-: 
tūla, kurią sukūrė dąil. G. Fi-; 
rinauskienė ir trys kryžiai, ku- • 
rie primena Vilniaus Trijų Kry- ‘ 
žiu kalną.

Dabar Adelaidės lietuvių dva
sinius reikalus aptarnauja Ang
lijos lietuviams gerai pažįstamas 
kunigas A. Kazlauskas.

A

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
TeL *27-1741 —1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

PERKRAUSTYMAI

SKYRIAUS VALDYBA

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R- ŠERĖNAS. TeL 925-8063

VANCE FUNERAL HOME

SOPHIE BARČUS
I

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

>354 So. UAJLSTED STREET Tai. XArda 7-1S11

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Apdraustas perkraustymaa 
is įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 37M994

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
aikštės automobiliams pastatyti

I •

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tel.: 652-5245

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A. M.

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

Vadėj* — Aldona Daukus 
Talat: HEmlock 4-2413

Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedė j*

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

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

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Passbook Savings. /Minimum
OnJicau

Nuo
1914 metuv

Midland savings ^tar
nauja taupymo - udmn 
pas kolų reikalus visos mū
šy apylinkės. Dėkojama 
jums už mums parodyta 
pasit&ėjitną. Mes norėtu
me būti jums naudingi ii 
aie-tvie.

Saska 1U4 apdraustoj 
iki S4ar000

2657 W. & STREEV 
Chicago. fL 6062.

¥•< 925 7400
8929 SO. MaRLVM Avė. 

Bn4gaview, IL 6O4S* 
TeL 598-9400

11
MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION I 

I 4040 ARCHER AVENUE | 

CHICAGO. ILL. 60632CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254-4470

It

BobLy Unser On
(Editor's note. USA C 

champion driver Bobby Unser 
is a two-time winner of the 
Indy *500' and has won the 
renowned Pikes Peak Hill 
Climb 12 times. Unser is a rac
ing consultant for S-K Tools 
of Dresser Industries. Here 
he discusses safety aspects of 
championship auto racing.)

Q. — How has racing equip
ment changed over the years 
from a safety standpoint?

Unser — “There’s been & 
big improvement in tires, and 
one of the biggest things — as 
far a< safety goes — has 1 
the development of ‘fur 
In the old 
days fuel 
was contain
ed in a met
al tank on 
the car. To
day the fuel 
is in thick 
fuel cells 
made basi
cally of rub
ber and other components. 
These cells were developed in 
two places — in race cars and 
in the helicopters used in Viet 
Nam.*

Q, Are the fuel cells a 
safety factor in case of fire?

Unaer — “Yes! Today, 
diey*re the biggest safety 
factor we have and the fuel 
cells arę ąąaf required on race 
can/of every type.”

Q. —r What about other 
safety gear?

Unser — MWeil, we have 
such things as the semi- 
collapsible steering column. 
It’s designed to collapse in an 
accident upon impact with

n

Bobby Unser

Racing Safety
the driver...but only if it has 
reason to.”

Q. — What about '"roll 
bars? ” These haven't changed.

Unser — “Yes, th±y have. 
Instead of one roll bar, we 
now have two. There’s the 
one in the back that you see, 
and one above the steering 
wheel that__you don’t see.”

Q. — What kidh of protec
tive clothing do you wear 
while racing?

Unser — “Our clothing is 
made of a flame retardant 
material. It was used by the 
aerospace people, and is still 
being used by them. The 
material is lightweight and 
comfortable while we drive.”

Q. — And other clothing... ?
Unser — “We wear 

underwear that has two layers 
of this flame retardant 
material. The air between thf 
layers acts as a heat shield. 
Everything we wear — 
Including gloves, shoes and 
the Inner lining of our 
helmets — is made of this 
special material. And, every
thing is custom made.”

Q.— Anything else on 
safety you can mention?

Unser — “Well, there’s the 
two-way radiocommunication 
we now have. The people in 
the pits cam keep drivers 
advised of safety conditions 
up ahead on the track. F,or 
example, if there’s a wreck čn 
turn one — instead of gotag 
200 miles an hour, it might 
be better to slow to 100 miles 
an hour.”

(Note: Bobby Urfser will 
share more racing insights in 
the next column.)

C*ic<«oe

Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių

BUTKUS - VASAITIS
1446 bo. 5(Hh Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-100J

I

i r PETRAS BIELIŪNAS
4.148 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAf«yetU J-357J

GEORGE F. RUDMINAS
S31S So. LITUANICA Al’K Tel.: YArd« 7-1138-UN.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublk 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, PWoa HI1U, HL >74-4411

PRILUPS - LABANAUSKAS
S407 Sa UTUAN1CA AYR. Tel: TArdi 7*348]

j ----- —-----
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Lietuviškos valgyklos Marquette Parke [
?jai pasakiau:

jienose tik keliais žodžiais užsi- ’ — Žinai, mergaite, kad ant 
Ulines apie Marquette Parko Įie- kuolo aš seikiu tik “tručyanamy” t 
tuviškas valgyklas, pažadėjau šį (suprask aludėje), o valgyk
lą parašyti ir apie kiekvieną pi-j lose norėčiau valgyti tik prie 

staliuko. i
Padavėja iškart nesusigriebė

Š.m. rugsėjo mėn. 27 d. Na

skirai. Šį kartą mėginsiu pra 
dėti nuo pačios mažiau 
jau ne vienus metus 
(paruošdama ir pusryčius ir pic
tus, ir vakarienę) daug markei 
parkiecių.

TULPĖ

Tulpė, tai gėlė, kuri žydėjo ir, 
tikiu, ir dabar tebežydi kiekvie
name lietuviškame darželyje. 
Žinoma, ji nevalgoma. Na, bet 
čia ne gėlių gražumo klausimas.

Tulpės valgyklą tektų vadinti 
tik valgyklėle — užkandine. Res
torano pavadinimas, pagal mūsų 
lietuvių galvosena 
žodis “restaurant
tiktų, kai joje yra vos trys sta
liukai su devyniomis kėdėmis ir 
astuoniais 
“kuolais” (vienakojinėiT 
tokomis ir apvaliomis
mis, kurios labai madoje kiek
viename saliūne — tavernoje). 
Tas aukštokas vienakojės kėcks 
pavadinau kuolais, kai kartą šio
je valgykloje vos įpusėjus pic- kanka, o___ __ __ __  :
tauti prie triviečio staliuko, pa- (šiam. Tenka pastebėti, kad pa-į

os, kuri 
maitina į kaip jai riikia pasielgti, nes to

kiu mana’pareiškimo, matyt, ne-
7 * i

sdikčjo. Visą reikalą sušvelnino 
r.ulcni jos šypsena (žinoma, ir 
nebloga išvaizda) ir mano grei-: 
tas kapituliavimas.

Pati valgyklos patalpa labai 
paprasta; ji tiktų gal geriau tik 
smulkiai krautuvėlei, ginant, kad 
pavalgyti norėdamas, žmogus 
eini ne vagyklos sienc'mis ir pa
talpomis žavėtis, ar ant minkštų 
kilimų pavaikščioti, tai meniški! 
reikalai čia daug vartės neturi.;

Negirdėjau, kad kas nors šia j
1 ulpei ne- valgykla skųstųsi. Dažnai joje i 

papietauju ir aš. O kad netektų ; 
nuo staliuko persikraustyti ant j 

prie baro (bufeto) Į kuolo, tai iškart tą kuolą ir pa-j 
: aukš-| sirenku. i>eĮ randu laisvą ;

dvivietį staliuką, tai kad nesi-j 
jausčiau kaip tručyznamyje, sė
duosi geriau prie jo. . j

Valgis pagaminama gana sko
ningai, o pačio valgio pilnai pa- 

nors ir gerokai išalku- į

d a vėj os (p a tarn a u t o j c s) 1 nt va u 
paprašytas su visu valgiu misi- ‘ 
kraustyti prie baro, nes prie tu 
staliuko ji norinti pasodinti tik * 
įėjusią trijų asmenų šeimą. Pa- i 
sijutau nepergeriausiai ir pada- 1

gal patalpų mažumą čia ir pietų 
kaina mažesnė, kaip kitose Mar-j 
quette Parko lietuviškose val
gyklose. Ji svyruoja nuo poro’s 
valgių šiek tiek viršaus keturių 
dolerių, ligi net žemiau trijų do-

• - - E n

’ ^. Laurinavičiaus drožinys)Lietuvos pajūrys

lerių. Sriuba (išskiriant-specia
lią — šaltus lietuviškus bang:-; 
čius' už kuriuos reikia primo-

> keti, berods, 50. centų), salotos,.
: kava, arba jos yietc'j. — gira,-, 

SLA ekskursija ~ kelionė i Karibų Jūra > *ska!toma iK^:J c V 1 na dieną visų valgių sąrasas is-
Susivienijimas Lietuvių Ame

rikoje pirmą kartą organizuoja 
kelionę į KARIBŲ JŪRĄ laivu 
“CARNIVALE” nuo šių metų 
lapkričio 8 iki 15 dienos (vieną 
ištisą savaitę).

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

Kaina laivu vienam asmeniui jos prašome kreiptis į 
(poi du į kambarį) prasideda 
nuo $800 (aštuc’ni šimtai dole
rių). Be to, reikia pridėti kainą 
lėktuvu iš jūsų miešto (namų) 
į Miami, Fla. (Round Trip)

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

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

Bus progos pailsėti saulėje,1 rašomas ant sienoje pakabintos 
užmegzti naujų pažinčių, aplan-1 lentos. Ji tuoj pat puola Į akis 
kyli dar nematytas salas, ke-:vos valgyklos duris pravėrus, 
liauti su linksma lietuvių gru- i Valgytojui nereikia laukti, kol 
pe. Svarbu, kad neaiidėliotu-! padavėja, atneš valgių sąrašą 
mėt, o dabar, tuojau, regist-: (menu). Bet kur atsisėdęs,; jis 
ruotumėtės ir užsisakytumėt sau lucJj sulaukia simpatingą ir besi- 
laive vietas. ' ! šypsančią mergaitę (vyrų patar-

Pasinaudokite šia proga Įdo- ’ nautojų nėra, kaip kad būdavo 
miai ir linksmai praleisti.atogtd- Kauno ir Vilniaus restoranuo- 
gas, pasidžiaugti JŪRA ir^ppi- se)> kuriai tik lieka pasakyti ką 
nės saulės šiluma. s Į j norįs. Patarnavimas greitas, o

Dėl informacijos ir regisėrici- valgis visada garuojąs. Neteko

kreiptis i: ' ? i •

AMERICAN TRAVEL SER
VICE BUREAU,

9727 So. Western Avenue 
.Chicago, Illinois 60613 
Tel. (312); 238-9787

SUSIVIENIJIMAS LIETU 
VIŲ AMERIKOJE : 

^Genovaitė Meiliūnienė' 
.JSLA sekretorė

sužinoti, kiek valgytojų per die
ną papietauja, nes, užklausta 

) Tulpės savininkė, pareiškė, kad 
tai yra “valstybinė” paslaptis 
(atseit, kaip koinunistinėse vals
tybėse).

; Ketvirtadienį, pradėdamas pa

— DaiL Jono Rūtenio darbui 
paroda ruošiama spalio 3 ir 4 d. 
So. Bostono Lietuvių draugijos Į 
salėje. Spalio 4 d. ten bus Laiš-, 
vės Varpo radijo renginys, da- j 
lyvaujant Hamiltono dramos te-J 
airui “Aukuras”.

i — Dėkui poniai Paulinai Var- 
neckis iš Prospect Heights, Ill., 
už nuolatinę paramą. Dėkui už 
įteiktą $5 auką-

— Švyturio Jūrų Šaulių kuo
pa Detroite paskyrė Naujienų 
paramai $20 auką ir ją atsiuntė 
per mūsų atstovą ir korespon
dentą A~ Sukauską. Dėkui val
dybai ir visiems tos kuopos na
riams.

— A. Butkevičius iš Brighton 
Parko, kartu su metine prenu
merata, atsiuntė $5 auką. Alį. 
Juodsnukis, Woodruff, Wis., at
siuntė du dolerius už kalendorių. 
Dėkui abiems. r

t — Algis Kazlauskas buvo pa
rodytas Cricagos televizijoj kaip 
pavyzdingas policininkas.

1
I

:nimą,: paminėjau, kad tik “Dai- 
valgykla už maistą ima ‘ 

j7.%. miestui mokesčių, bet šian-' 
dien jau ir Tulpė pradėjo rinkti 
tok,} patinų ošini ti (prieš trečia- 1: 
šienį buviydils 5Sf). Kad Chica- 
gos .mie^fcfe^alvai (Jane Byrne) ! 
verktinaP^įkalinga pinigų, tai 
visiškai aišku, nes, įsteigtiems 
■naujiems komitetams: miesto 
valdymo' nesklandumams aiš
kinti ir bankuose paskolų ieške1- 

mo- 
ž

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga 

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

Mvnaf, I«m4 — Pardavimui 
SEAL ESTATE FOR SALE

Mamai, — Pardarimož
REAL ĮSTATE FOR SALI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

*
BUTŲ NUOMAVIMAS

NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 
• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

YISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 1
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

rznjR

Arti 73 člos 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, 
i butų. Parduotas.

Brighton Parke mūrinis — 3 butai 
krahtuvė. Parduotas.

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui.

2

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagcs miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tek 927-3559 *

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

LIBIJA NENORI, KAD 
AMERIKIEČIAI BeGTŲ

BEIRUTAS, Libanas. — Ame
rikos vyriausybė patarė ameri
kiečiams galimai greičiau išva-j 
žinoti iš Libijos, bet diktatorius | 
Chadafi prašė amerikiečius ne-Į 
važiuoti. Jis tvirtina, kad ame- j 
rikiečiams nėra jokio pavojaus 

: gyventi Libijoje. Vyriausybė turi
■ skirtingų nuomonių su Ameri-
■ koš prezidentu Reaganu, bet ji 
' nesipyksta su Libijoje gyvenu-

I siais ir gyvenančiais amerikie- 
į šiais.

Į Dauguma amerikiečių dirba 2 sklypai. 2 garažai.
' naftos pramonėje. Libijai reika- Brighton Parke. $57,700. 

lingi specialistai,, kurie galėtų - -------
operuoti naftos rafinerijas. Jei f Statybai gražus sklypas 

vaite iš NaujoįošrAnglijos Ste- amerikiečiai dabar išvažiuotų iš Marquette Parke.

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVI.
Tet 523-8775 '

Notary Public

Insurance, Income Tax

Ii, reikia pasakiškas algas 
keti. v J.

Pirkite senoviškai
(Bus daugiau) •

Joana Ronukaitytė, gyv. So. 
Bostone, išrinkta gražuole lietu-

pono ir Valentinos Minkų radi, Libijos, ten neliktų ■pakankamai 
jo gegužinėje ru-gpiūčio 9 dieną specialistų šioje srityje.

syti apie marketparkiečų marti- Romuvos parke.

’ ti * ■ ■ ' *

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą.:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave, Chicago, Di- 60643

? Telef. 312 238-9787
ė Nemckiimxs patxmavimes ufekont lėktuvu, traukiidn. lal^ą kelio- 

nlTĮ (cruises), viešbučių xr automobilių nuomavimo rezervaciias; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kiiištus; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame iufer- 
uncijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik jelin reservuoti vietai 
E anksto — prieš 43-60 dieną. >

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to ssveregularty!

CoEpacaM
Quarterly

OUR SAVINGS
.CERTIFICATES

EARN UP TO ’8%

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

i

• 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai.

see us for 
financing o 

V’ AT OUR low RAT5

Sachasjnd loan
222 WST G3LMAX EOAD CHICAGO, HUN03 ££01 

Piešai TTrghla 74747 

D5VS5t Mca.Tua.Frl.S-4 Thor.S-3 gat. 9-1 *

SEBVDiG CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

JJerigiamė.
šių stogus.' UŽ darbą garari^ 

j tuojame ir esaiine apdrausti;

ARVYDASKIELA '
6557 S. Talmah Avenue 4 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737^1717

A TV ERAS
Laikrodžiai ir brangenybės

Pardavimai ir Taisymu 
2644 W«jt CHh Street 
Tai. Republic 7-1941

For constipation <> 
5 you’ll call it .;

“The Overnight Wonder”
Ever feel uncomfortable with your laxative? ■ 

Then it's time you tried the gentle medicine they 
call’“The Overnight Wonder” “ • ■
“ ’It's today s Ex-Lax® end it relieves the discom
forts of constipation by helping restore the body’s 
own natural'rhythm. Try it tonight You’ll like the;- 
way you feel in the morning! _

Chocolated dr pills.Esc-Lax is "The Overnight 
Wonder" /■ ..
Take on ly as directed

© Puodų. ir įvairių indų lip
dymas iš molio yra vienas pir
mųjų amatų, kurio išmoko mū- 

1 su protėviai. Pradžioj puodai bu- 
; vo lipdomi rankomis. Vėliau iš

rastas, koks M. Azijoj jau bu
vo žinomas prieš 4.ooo metų.

keliavo trečiame šimtmetyje po 
^Kristaus. Tai vienas seniausių 
amatų, kuris užsiliko iki cių 
dienu.

SENATVĖS ŽENKLAS

Kuomet pasilsėti trunka il- 
1 giau, negu pavargti, yra ženk- 
t las, kad pradedi senti.
i

BUSS. OPP. — OUT OF TOWN
Biznio Progos — Už Miesto Riby

VALDIS REALTY
2614 W. 69th St.

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

Siuntiniai i LietuvąY 
ir kitus kraštus „ 

P. N EDAS, 4059 Archer Avenua, 

Chicago, III. 60632. TaL YA 7-5980

Prašom palikti savo telefono nu 
meri automatiniame aparate.

miscellaneous
{vairūs Dalyke!

PLUMBING
ANY RODDING AND 

DRAINING — $30.

If not open — no charge.

CALL 656-8387

M. si M.K U S

Natary Pvilic
INCOME TAX SERVIC1

6259 S. Maplewood. Tai. 254-7434 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 

f Iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zipotiir Arsrrt

W. 95 th St 
Evorg. Perk, III 
60642. - 424 >654

State'farm . F asd fiftuHty Compal

SUSIVIENIJIMAS 1JKTIJV1Ų AMERIKOJE 
yrs geniausia/ didžiausia Ir turtingiausia lietuviu tratemalinė or- 

ganiiacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultūrintus darbus, gelbsti tr kitiems, kurie 
darbus dirba.

/ . x '. - 3 ■ r- . v .. y " ' A ’ ■ A. , •! ... >.< y' * -V v
SLA — išmokėto daugiau kaip ASTUGNIS MHJJONtJS dblerlt 

apdraudę savo nariams. 'i
'i* v

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gf U 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

SLA —vaikus 
: 11,000

SLA — kuopų 
litavo 
mielai

apdrkudžfg pigia terminuota apdraudė:' dt 
apdraudoa gumą temoka tik S3.00 metama.

vyra visose lietuviu kolonijoje. Kreipkite 
apylinkės SLA tuopų veikijut jie Jonu 
pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiekiai J SLA Centrai

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA -

TH. (211) W-B1I

GAS STATION & GARAGE 
FOR SALE. BURBANK, IL 

25,000 or Best Offer. 
Serious Buyers Only.

Call 424-2290

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

Please Call 546-6198 
or 587-7762 eves.

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

of Your Own.
Local Amway Distributor Trains 

You for Splendid Oppty.
Call 389-9877

RENTING IN GENERAL
Nuomos

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

............... ...  mi ii 1 n in. . ...................  ; į 6947 S. Washtenaw Ave,

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

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

CITY & SUBURBS
EMERGENCY SERVICE 

COMMERCIAL - RESIDENTIAL 
PLUMBING - HEATING

SALES & SERVICE 
ELECTRIC SEWER RODDING 

LICENSED & BONDED
L&M PLUMBING & HEATING CO. 

4325 W. Flournoy 722-0466

STOP. SEWER TROUBLE?
LOW COST SEWER SERVICE 

We’re Your Neighbors 
Belmont & California

24 Hr. Service 
278-9012

A AI ways-Ready Sewer Co.

— Bostone skelbiama, kad iš
rastas vaistas, sumažinantis cho
lesterolį žmogaus organizme.

6 — Naujienos, Chicago, 8, m.

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th St
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 Tik. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Tdefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEP1NAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL m 
iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo

9 vaL ryto iki 12 vaL <L
Ir pagal susitarimą.

TU. 776-5162 arta 776-5165
2645 West 63rd Street

Chicacn, H1- 60629
—1 ■" » i ■

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700

Friday, August 28, 1981




