
)

VOL. LXVHI' . ' Price 25c / r šeštadienis-pirmadlenis — Saturday-Monday, August 29-31, 1981

9

JURGĖLA AIŠKINA AMERIKIEČIAMS £
i - APIE MILAŠIAUS GIMTINE 
L- / i j . j Ų ~

' Dienraštis Washington' Post Estijoje praėjusį rudenį, kurių 
(1981 liepos 7) išspausdino K. R.
Jurgėlos laišką apie Česlovo Mi- 

• lašiaus kilmę.- Pagyręs- ; Book
World priede birželio 14 d. pa
skelbtą profesoriaus Haroldo B. 
Segelio straipsnį apie Nobelio 
Įitęratūrinės premijos laureatą, 
Jurgėla pareiškia nesutinkąs su 
jo terminu “senosic's Lenkijos 
Respublikos daugiaetninės Lie
tuvos sritis”... Anot Jurgėlos, 
“1569 m. Liūbbno sutartimi 
įsteigta dvilypė’ Respublika va
dinosi. Lenkijos Karalijos ir.Lie
tuvos ' Didžiosios Kunigaikštijos 
Rėspublika (Communis * Res

‘ Publica Rėgni Pol6®iaĮ- ėt Magni 
Ducatus Lituaniae) . Ji neturėjo 

. bendros.’ar “federalinės”" vai- 
džios, jos karinės''pajėgos ir tei
sinės sistemos buvo atskiros, etc. 
Terminas ‘Lenkijos Respublika’ 
tegali reikšti moderniąją 'Rzecz
pospolita' Polska; o ne buvusią

k' Lenkijos-Lietuygg Koįrfęderacįją, 
nepaisant Lietuvos visucJriięhę,

dalyviai nešė iškėlę nepriklauso
mos Estįjo's trispalves — “ne
paprastai drąsus mostas bet kur
Sovietų Sąjungoje”. (Elta)

18-ą ir 19-ą šimtmečiais giliai pa
dalijusios poliarizacijos’*.’ ;

-Jurgėla'priduria, kad Česlovas 
Milašius gimė etniniu atžvilgiu 
lietuviškoje srityje. “Jo artimas 

■ giminaitis, .didysis .prancūzų poė- 
• tas Oscar-jde gimė

Baltarusi joj ė,-Muhy levo Srityje.

LIBIJA NĖBEPARDUOS 
AMERIKAI NAFTOS

BEIRUTAS, Libanas?— Gerai 
informuoti arabų sluoksniai 
tvirtina, kad diktatorius.Chada- 
fi planuoja; sustabdyti naftos 
pardavimą. JAV-ėms. Chadafi j 
žino, kad dabartiniu- metu JAV Į 
Libijoje perka 7% įvežamos naf-: 
tos. Chadafi nori nustatyti, kaip Į 

. atsilieps į visą: Amerikos ūkį 
: naftos pardavimo ,sustabdymas. 
: Cradafi tuo pačiu sužinos kiek 
\naftos nepąrdavimas Amerikai 
atsilieps į Libijos ūkį.

Chadafi ndri atsilyginti Ame
rikai už -dvięjV Libijos karo lėk- 

: tuvų numušimą Sidros vande- 
'nyse. Libija paskelbė 200 mylių 
s zoną' savo vari d enimi S,' hip tarpu 
JAV tos? z^^'JnęĮMipaž^ta:. 
JAV diplomatai pataTe Libijoje 
gyvenantiems - savo piliečiams 
važiuoti..namo.’ Valstybės depar
tamentas nenori, kad Chadafi 
■pradėtų kibti prie amerikiečių.
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SOLIDARUMO UNIJA REIKALAUJA TEISIŲ 
' PARTIJOS IR VYRIA U S YRĖS SPAUDOJE

AMERIKOS LAKŪNAI, KAIP LIBIJOJ, 
GALI ŠAUTI I ŠOVIKUS
JAV LĖKTUVAS NEBUVO ĮSKRIDĘS 

Į ŠIAURĖS KORĖJOS ERDVĘ

vo-^L’ietūVoš dipibm^nlš/atsto- 
vaš Prancūzijoje. "vertus,
pirmasis / Lenkijos’.'- prėžidettlas 
bu vb i Gabriel^ęartit owicz, > ktirib 

- brgiis. Stanišloyąš buvo - -vienas 
Lietuvos Nepriklausomybėš^AŲ. 
statymo/Dėklaračijęs-signatarųi. 
Su .šik ’ Deklaracij a- užsibaigė 
Lietuvos dąĮyyavimaš i dvilypėje 
Lenkijos-Lietuvos' Respublikoje.

V_ p
Net J,. Pilsudskio; brolisJgtanis- 
lavas buvo ILietūviųi-'šątods Ko- 

• mitęto Šveicarijoje tnarys'; Pil
sudskiai šiek tiėk kalbėjo lietu
viškai.”

“NERAMI MASKVOS 
f ' ]‘-ę IMPERIJA”

“N e p riklausbmybėš geismas 
gyvas Visose . trijose buvusiose’ 
Pabaltijo respublikose: Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje”, Chris-

- tian Science Monitor skiltyse 
rašo Joseph C, Harsch. Anot jo, 
paviršiuje Sovietų Sąjungos ir, 
jos satelitų gyventojai atrodo 
jaliūs, bet tikrovėje “nuolat re?š- 
kiasi rezistencija, nukrypima/ir 
dišftėntizmas-”. , - "?

Harsch pamini, demonstracijas

SANTA BARBARA, Calif. — 
Šiaurės Korėjos karo vadovybė 
privalo žinoti, kad Amerikos la
kūnai, kaip ir Libijoje, gali šauti 
į šovikus, — pareiškė prezidento 
patarėjas Edwin Meese DI. Pre
zidento Reagano' patarėjas va
kar dalyvavo čia vykusiame Sau; 
gumo tarybos narių pasitarime.

Patarėjas Meese nėjo į smulk-
• menas, bet jis padarė rimtą įspė
jimą šiaurės Korėjos vyriausybei 
: ir karo vadams.

Pietų Korėjos karo vadovy
bė paskelbė, kad Amerikos žvaL 
gybinis lėktuvas tikrino Š. Ko
rėjos karo jėgų judėjimą, bet 
nebuvo įskridęs į Š. Korėjos erd- 
yę. šiame JAV karo pranešime, 
paskelbtame Pietų Ko'rėjoje, ne
pasakyta iš kur trečiadienį buvo 
pakilęs žvalgybinis JAV , lėk
tuvas. -

č „Ja pačia- proga oficialiai pa
skelbta žinių apie vakar minėtą 
žvalgybinį lėktuvą SR-71.; šis 
lėktuvas yra grynai žvalgyvihis, 
visai neginkluotas. Jeigu ir norę-

• tų atsišaudyti, tai negali. Jis gali
: nurodyti kitiems lėktuvams, 
kur surasti lėktuvus puolikus. 
Jis turi du galingus sprausmi- 
nius - Pratt <fc* Witney motorus. 
Jo sparnai yra 55 pėdų ir 7 colių 
pločio?, jis vra 107 pėdų ir 5'COį- 
ilų ilgio ir 18 pėdų ir 6 colių 
akščio. •. '• .■ ?

Kada jis pakyla 78,000 pėdų 
aukštumon, .. tai. jis gali skmti 

kėle^galėjo sustabdyti kameros du kartu greičiau negu balsas, 
-sukinėjimą. Ketvirtadienį atro- Jis gali skristi 3,000 mylių grei-

NAFTOS BENDROVĖS NESU
MOKA DAUG MOKESČIŲ

WASHINGTONAS (UPI). — 
Ketvirtadienį specialiam komite
tui liudijo einąs vyriausio kon
trolieriaus pareigas Milton So- 
colar. Jis pareiškė, kad dėl ply
šių sąskaityboje ir dėl nusisto
vėjusios netinkamos tvarkos naf
tos bendrovės nesumoką šimtus 
milijonų dolerių fedėralinei val
džiai. Ypač tai liečia naftą'iš-jū
ros dugno ir iš Indėnų, rezęrva- 
tam .priklausančių laukų.

Neno’rmalia padėtimi reikia 
laikyti, kad tik 47 federaliniai 
inspektoriai turi prižiūrėti 18,000 
vietų esančius 47,000 naftos šal 
tinių. Specialų komitetą sudarė 
Vidaus reikalų sekretorius J. G 
Watt. Manoma, kad naftos 
bendrovės nesumoka iki 10 nuo
šimčių, mokesčių. ■ ?//?

ANTRAŠiS KELIAUTOJAS
| SKRIEJA Į URA^A •

PASADENA, Cal-; -/- Antrasis 
Keliautojas jau pasitraukė .nue 
Saturno ir skrieja į Uratą, bet 

■ iki.šio ię.ętą mokslininkai dar ne 
išaiškint/ kodėl negalima sįuki- 
nėtį -jį?;)fpto aparato F / i

Mokslininkai žino, Keliau
tojas yturėjo. praskrieti’ po 600 
mylių’ -erdvės 'rūką. Spėliojama, 
kaj’itrf rūko- mažos dulkelės' už- r f*' ,
gulė jant kamerą sųkinėjančių 
sraigtų. Tos įvairaus dydžio dul-,

FASADENA, Cal. — Moksli
ninkas. Esker Davis, kuris visą 
laiką prižiūrėjo Antrojo Keliau
tojo misijos pasisekimą, tvirti
na, kad viskas, tvarkoj veikė iki J 
Keliautojas nepasiekė dulkelį 
ar ledų didelio debesio. Po to? 
Keliautojas nutraukė, susisiekimą.- 
su Pasadena, jaū'išskridęs iš Sa
turn.. ir jo žiedo.

E. Davis pranešė, kad bando
ma išjudinti užsikirtą krumplį-, 
nors trečiadienį ir ketvirtadienį 
nepasisekė. Dabar-.foto kamera 
jau pastumta kiek į šoną 7b'et 
•riėpakank^inąi. Specialistai ‘ vis 
tikisi išjudintūfoto aparatą, kad 
Antrasis Keliautojas 'galėtų at
siųsti žemėn pageidaujamas 
nuotraukas.* v <

VĄgšJjVĄ (AP)-—Padidinus miesto spaustuvininkai pradėjo 
keturgubai ir su-.

Įmįtžihus mėnesinę mėsos normą; 
'Solidarumo unija pagrasino ■ ge-

StrjŠkas buvo numatytas pradė
ti penktadienį 10 vai. Vyriausy
bė pažadėjo kainų nekelti ir tuo 
reikalu tartis su. unijos vadovy
be, kuri sutiko nestreikuoti. Ta
čiau Radomo mieste, 60 mylių 

•į pietus nuo Varšuvos, antradie
nį.. paskelbė-dviejų valandų vi
suotinį tranzito streiką, reikalau
dami vyriausybę atlyginti nu- 
kentėjusiems nuo 1976 m. maiš
tų bei neramumų dėl tada pa- 
fceMų'maisto'kamų. BuUo tžtig-pžt-' 
grasinama, .-skobti , generalinį 
streiką višojėęprovincijbjė. Ket
virtadienį vyriausybė’sutiko. tar
tis ir derėtis dėl kompensacijos 
sužeistiems:ai; atleistiems. iš_ dar
bo asmenims. Be'abejo', visa tai 
rišasi su dabartiniu maisto kainų 
pakėlimu ir jo trūkumu.

Labai svarbiu dalyku laikoma 
Solidarumo reikalavimas naudo
tis valstybės tvarkoma žinių tar
nyba — spauda, radiju'ir televi
zija. Tačiau pradžioje pasitari
mai nieko gero ir pozityvaus ne
davė. Abi pusės y.ksai pakaitinei 
viena kitą 'propagandos, darymu 
ir žmonių klaidinimu. Solidaru
mo kalbėtojo pareiškimu, vy- 
r&isybės spaudos atstovas Jer- 
zf .Urban sakė, kad neturįs laiko 
penktadienio posėdžiams. Mano
ma, kad pokalbiai tęsis, šešta
dienį. Kompartijos sekretorius 
Stanislaw Kania pareiškė įsitiki
nimą, kad vyriausybė neišleis 
monopolio iš savo rankų ir ne
kis niekam paraližuoti kdmuni- 
kacijos sistemos. Jei reikės, tai 
s-yriausybė skelbs spaustuvinin
kų streikus, taip pat sustabdys 
radijo ir televizijos veikimą.

Solidarumas pakaltino partiją 
ir vyriausybę kurstymu visuo
menės ir kėlimu vietinių streikų. 
Sakysim, rugpjūčio 18 d. Olsžtyn

PRJET0RIAį/--j; Afrikos? ‘nera^tfiu streiku visame krašte: 
premjeras/. ^%$^Bpth«»jąraiėšė 
Jungtinių 'Tąu,(^'pailgumo tiiy- 
bai, kad ji^ 'apsi^nkyti 
Namibijpj:e^r 'patikėti, kas kal
tas už. ten jbesitęsiaūčjųs nėra- 

imumus ir maištus. ’

Pietų?Afrikos.- karo j ėgbs įžen
gė į Angolą, kai -Angolos kariai 
įsive rzė J’-Na’mibi ją^. blndė ‘ su
kliudyti vietinių žmonių- įvestą 
tvarką. Dabar Angolos įsiveržė
liai jau nuginkluoti ir Pietų Af
rikos kariai grįš namef.

PARDUODAMOS WIEB0LDT 
KRAUTUVĖS ČIKAGOJE

Wiebcldt krautuvių vadovybė 
pradėjo derybas parduoti savo 
krautuves Čikagoje. Norima gau
ti po $8 už akciją. Pirkėjai Ju
lius ir Edmond Trump, Bond In
dustries šifromikai, neseniai nu
pirko Marshall Field & Čo. prie
kalą už $10 milijonų.

*■* Cartar

■ KALENDORĖLIS

Rugpjūčio 29: Sabinė, Nadiriė, 
Gardenis. <

Rugpjūčio 30: Rožė, Augūna, 
Vesta Ęytautas.

Rugpjūčio 31: Raimundas, Vil
mantė, Dangerutis.

Saulė teka 6:11, leidžiasi 7:30.
Oras debesuotas, Iii.

Jimmy Carter, buvęs prezi
dentas, atsisveikino su Kini
jos valdžios atstovais ir iš
vyko j Šanchajų, kur tikisi 

pamatyti, kaip kiniečiai 
gyveną. ’

streiką,; atsisakydami spausdinti 
kompartijos laikraštį. Tokie strei
kai kenkia Solidarumo unijos» ■ ‘ -v 
vienybei. Laike 10 dienų buvo 
numatytas spaustuvininkų strei
kas, bet jis neįvyks, jei Olsztyno 
-spaustuvininkai streikuos. Soli
darumo unijos pareigūnai Jacek 
Kuron Jr Bogdan Lis, kalbėję su 
streikuojančiais dvi valandas, jų/ 
neįtikino nutraukti streiką.

IŠKĖLĖ VIENĄ ANDREA * 'i 
D0RI0S SEIFĄ

MONiTAUK, N-Y?: — Anksti 
penktadienio rytą narams pavy
do prieiti" prie Andrea Doria lai
vo' Romos banko seifo, iškelti jį 
į paviršių ir štvežti į šią vietovę.

Seifas pragulėjų vandenyje 
25 pietus. Manoma, kad jame 
sudėtos brangenybės yra vertos 
daugiau negu milijonas dolerių. 
Prieš atidarant seifą, nori atlikti 
visus formalumus, kad jaaskui 
dėl to nereikėtų bylinėtis teisine.

Tame pačiame', laive’ dar 
kitas seifas, ki^į naudoj^ la’vo

vadovybė. Ten buvo sukrauti 
laivp ęfakumentaii

- Indija gavo sovietų
LĖKTUVŲ

■ NEW DELHI. — Sovietų val
džia davė Indijai visą Migų 
eskadrilę. Mig-25 skaitomi patys 
geriausi Sovietų lėktuvai.

Pakistanas gavo iš JAV F-18 
lėktuvus, bet Indira Gandhi 
pareiškė, kad jos nupirkti lėktu
vai žymiai padės Indijai, nes ru
siškieji aukščiau pakyla, nors 
Pakista«.o įsigytieji yra galin
gesni. - •

Premjerė I. Gandhi vistiek ne
manot, kad Pakistano kariai pra
dėtų kovas prieš Indiją.

GUB. BROWN VIŠTGAIDĘ-' 
PASKYRĖ TEISĖJU

SACRAMENTO, Cal— Guber
natorius Edmund Brown pasky
rė vištgaidę moteriškę teisėju.

— Penktadienį * aukso 
kainavo* tilt’

uncija

dė, kad foto kamerą sekasi kiek 
lengviau pakreipti, bet .vėliau 
nustatyta, kad ji neveikia lais
vai, kąip turėtų veikti.

.yį^jjeigu komunistai dar khrtą 
pultų Pietų Korėją, tai ameri
kiečiai , pajėgtų įsiveržėlius' su 
laikyik’ .. . . , . . <.» ;

— Amerikiečiai nemano', kad
Pasirodo, kad advokatė Mary ( Libija nutrauktų naftos parda- 

Morgan baigė teisės mokslus ir i vimą JAV-ėms, nes tuo Libija 
San Francisco, ištižimą, niekas pati daugiau nukentėtų, 
yokatės įstaigą: Turint galvoje 
San- Francisco ištižimą ( niekas 
nesitikėjo, kad Kalifomijc's gu
bernatorius tokioms atsakin
goms pareigoms būtų skyręs 
vištgaidę, viešai pasakojusią, kad 
jai patinka moterys. Brown pa
sigyrė, kad jis pirmas tokioms 
aukštoms pareigoms paskyrė 
vištgaidę.

— Juodoji Paukštė — SR-71 
žvalgybinis JAV lėktuvas galėjo 
pakilti iš .“Nimitzo” ir apžval
gyti komunistų jėgų judėjimą 
šiaurės Korėjoje. ,

— Chicagos savivaldybės pa
reigūnai veda pasitarimus su 
vietiniais bankais 'gauti 60 mi
lijonų dolerių miesto susisieki
mui — CTA.

— Klūkiančių gervių Amerikoj 
nedaug. New* Mexico valstijoje 
valdžia imasi, ypatingų priemo
nių joms apginti.

Viceprezidentas George Bush 
nepatenkintas, kad jis, nu
vykęs į Pekiną, nepajėgė ki
niečių Įtikinti apie Amerikos 
norą turėt? geru® santykius 

su Kinijos vyriausybė.

čfu' ir -pėr vieną valandą patik; 
rinti 60,000 ketvirtainių myliu. 
Jis gali, iškilti, iki 80,000 . pėdų 
ąųkštuiųon in aukščiau, jeigu 
yra reikalo. J . - ’ /

SR-71 yra nepaprastai greitas 
lėktuvas, bet jis neturi ginklų. 
Jis pastatytas tiktai žvalgybos 
tikslams. Lakūnai jj vadina Juo
dąja Paukšte.

Jeigu priešas bandytų šauti į 
Juodąją Paukštę, tai SR-71 turž?- 
tų nurodyti kitiems JAV lėktu
vams, kas ir iš kur buvo Į jj pa
leidęs šūvius.

NORI PAKENKTI AMĖ- 
RIKOS AVIACIJAI

OTTAWA, Can. — Kanados 
Aerodromų kontrolieriai, norėda
mi padėti Amerikoje streikuo
jantiems aviacijos kontrolie
riams, nutarė neįsileisti JAV 
lėktuvų į Kanadą. Jie nenori 
streikuoti, bet sugalvojo kitą bū
dą/kuris pateisintų jų tikslus. 

, Jie tvirtina, kad skridimas JAV 
transporto lėktuvais yra nesau
gus, todėl jie prašė Kanados vy
riausybę neįsileisti į Kanadą 
keleivinių JAV lėktuvų.
Kanados vyriausybė, išklausius 

kontrolierių pageidavimų, pata
rė. tokį skundą užmiršti. JAV 
lėktuvų uždraudimas atmestų 
didelius nuostolius Kanadai

į — Prezidentas Reaganas pa
tenkintas sekretoriaus A. Haig 
vedama užsienio politika.
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LIETUVOS REIKALŲ”

pasiduodančius brolius lietuvius 
pavergtoje tėvynėje.

Po trumpo Nasvyčio sveikini’ 
mo, pokalbiui toliau vadovavo 
jo dukra Vilija, labai šauniai ii 
guviai bei sąmoningai svečiams

dovaudama diskusijoms.
Pirmuoju kalbėjęs Algirdas 

Kasulaitis pasidžiaugė žmogaus 
teisių klausimo pastatymu prez. 
Carterio administracijos metu ir

(Clevelando lietuvių pokalbis su dviem JAV Kongreso nanais)

Nors Clevejandas jau senokai 
nebeturi lietuvių organizacijų 
centru, tačiau judri visuomenė 
yra aktyvi ir kultūrinėje ir po
litinėje veikloje

Štai tugpiūčio 16 d. popietę 
keliolika kviestiniu lietuvių su-: pristatydama susirinkusius ir va- 
sitiko su dviem kongresmanais 
ir pasikeitė mintimis daugiausia 
pavergtąją Lietuvą liečiančiais 
klausimais.

Kongresmanai — Dennis Ec i 
kart, atstovaująs Euclidą ir kai Į auogąstavo. kad žmogaus teisės, 
kuriuos kitus Clevelando prie-i ^aip svarbus, principinis Ameri- 
miesčius ir Steve w Gunderson,! kos laisvės elementas prez. Rea- 
atstovaująs treciąjį Wisconsin!)| gano administracijos yra lyg nūs 
distriktą. Eckart — jaunas, mies-į Lumiamas i paraštę, tiek iš es- 
rietis, gerai susipažinęs su tauti-. 
nėm Clevelando grupėm, demo
kratas. Gunderson — jaunas, 
atstovauja daugiausia ūkininkui 
rajoną, susidedantį jau iš gero-j 
kai suamerikonėjusių norvegui 
ir kiek mažiau lenkų, respubli
konas. Abu pirmus metus kong
rese. Abu šviesūs, išsimokslinę, 
■moką kalbėti ir klausyti vyrai.

Jie susipažino ir susidrauga
vo pirmomis dienomis Washing-] nuteistas už vykdymą savo žmo- 
tone. Suprato, kad juodu jungia gaus teisių — kalbėti tiesą ir 
nemaža ryšių, bet yra ir didelių veikti prieš melą ir priespaudą, 
skirtumų, šiems mažinti ir įsigy- Kongresmanas Gunderson at- 
ti patirties sutarė vienas pas ki- -! virai prisipažino, kad užsienio 
tą pasisvečiuoti. j reikaluose jis esąs labai mažai

Šių metų gegužės mėnesį kle J patyręs ir todėl specifiniai klau- 
velandietis Eckart praleido tris j sjmai jam sunkūs atsakyti. Kas 
dienas su ūkininkais Wisconsi- 
•ne, o dabar Gunderson — 3 die
nas Clevelando didmiestyje, trumpai patvirtino administraci- 
Abiejų dienotvarkės buvo ku-;jos nusistatymą: esą tyli akcija 
pinos susirinkimų, posėdžių, pie-j atsieksianti geresnių rezultatų; 
tų, vakarienių, pasitarimų ir t J sankcijos dėl nukrypimų žmo- 
t. Abu kongresmanai yra paten- gaus tei^ų srityje, turratspindė- 
kinti galėję susipažinti su skir-įti kito krašto santyky su~Ame- 
tingomis problemomis skirtingo-į rjka (anksčiau griežtesnės sank- 
se Amerikos dalyse. Ahu sako| cijos dažnai buvo taikomos Ame 
pasimokę iš vienas kito ir,svar-; rjkos draugams, o švelnesnės 
biau iš vienas kito distrikto priešininkams) ir t. t. 
žmonių.

Eckart taria dabar geriau su- j 
prantąs ūkininkų gyvenimą, jų administracijos nusistatymu, bet 
ekonomines ir kitokias proble- į džiaugiasi, kad kongrese yra vi 

sa eilė respublikonų, kurie nenu-

mės, tjek kaip užsienio politikos 
sudedamoji dalis. Klausėjas pra 
šė svečių pasisakyti tuo reikalu 

: apskritai ir specialiai kokios nuo- 
1 taikos žmogaus teisių reikalu da- 
1 bar yra kongrese. Kartu klausė 
ką jiedu, o ir apkritai kongresas 
daro pagelbėti Vytautui Skuo
džiui, nekaltai įkalintam bolše
vikiniam kalėjime. Juk jis yra* 
amerikietis, gimęs -Chicagoje ir

j liečia prez. Reagano nusistaty
mą žmogaus teisių klausimu, jis

Kongresmanas Eckart sakė, 
jog jis irgi yra susirūpinęs šios

mas; gi Gunderdson sakosi aiš
kiau matąs didmiesčių proble- ilstamai dirba šioje srityje kar- 
matiką, skirtingų kultūrų groži 
ir svarbą, jų bendradarbiavimą, 
miestų ekonomiką ir pan.

Šitokia tad proga su ; " " 
kongresmanais gražiai išpuošto
je Lietuvių namų valgykloje ir) Eckart pareiškė, kad jis yra 
susitiko būrelis Clevelando lie- - gerai susipažinęs su Vytauto 
tuvių- { čia jie buvo sukviesti ( Skuodžio byla ir tuo reikalu kal- 
Clevelando lietuvių demokratų bėjęs su valstybės sekretorium 
vado Jono Nasvyčio. kuris ne- liepos viduryje. (Kongresmanas 
praleidžia progros JAV politikų Eckart yra Atstovų Rūmu Už- 
tarpe kelti pavergtos Lietuvos sienio Reikalų Komiteto narys- 
bylą ir jungti juos Į kovą už ne- Kimiteto nariai reguliariai — kas

tu su demokratais. Eckart ma
no. kad esmė:e pakitimas žmo
gaus teisių gynimo srityje bus 

abiem mažesnis negu dabar gali atro- 
‘•-'dyti.

sienio Reikalų Komiteto narys-

trys savaitės — susitinka su vals
tybės sekretorium pusrytiniams 
posėdžiams).

Eckart pabrėžė, kad tų pokal
bių metu “aš niekuomet neuž
mirštu Lietuvos reikalų”. Jis 
pridūrė, kad specialiai Skuodžio 
reikalu sekr. Haig prižadėjo duo-; 
ti jam (Eckart) atsakymą ,(ua' 
more definitive response”) po 
Darbo dienos.

Dr. Augustinas Idzelis paklau
sė kongresmanų apie JAV kvie
čių pardavimą Sovietų Sąjungai 
ir tokios prekybos svarbą aps< 
kritai (turint 
dos bei kitų 
prekiavimą). 

I

Gunderson
pritaria tuo reikalu administra
cijos politikai, nes jis žvelgiąs į 
šią problemą visų pirmiausia iš 
savo atstovaujamu žmonių eko- v . V
nominių interesų taško. Eckart 
nesutiko, hojrs ir jis tarė,- kad 
maisto ištekliai neturėtu būti ' 
JAV užsienio politikos įrankiu.

Algis Rukšėnas iškėlė Laisvo
sios Europos Radijo (Laisvės 
Radijo) klausimus nuogąstauda
mas, kad norima tų radijo sto
čių svarbą ir galią sumenkinti 
mažinant transliacijų skaičių, 
perkeliant jų veikimą iš Euro
pos į Ameriką, mažinant biudže 
tą ir t. t.

Eckart pareiškė, kad jis ir su 
tuo klausimu yra susipažinęs; 
yra dėjęs pastangų; žinąs, kad 
viceprez. Bush yra už tų radijo 
stočių tolimesnį netrukdomą vei- < 
kima, etc. Eckart manas, kad 
jiems (kongreso narių grupei už 
radijus) pavyks visą reikalą pa-

1 ‘Magic Diet-
Simple Cut-Down-Not-Out Ri

Is there a “magic” quick
weight loss diet that really 
works? Doctors and nutri
tionists have yet to discover it. 
They advise losing weight 
gradually by reducing portion 
sizes, but not by eliminating 
certain foods.

If a diet is going to work it 
must be tailored for the indi
vidual, taking into considera
tion such things as preferences,

[ cultural background, amount 
! of activity, and personal habits. 
! After you have checked with a 
i doctor, the first step on map- 
I ping out a diet campaign is lo 
k examine and understand your 
I own food habits. Since your 
I diet represents a change of 

į habit, the smaller or more 
1 gradual the change, the more 
. successful the diet will be in the

long run.
You can start the scale 

downward by making small ad
justments in your eating habits 
by eating less and saving 
calories. Dieting does not 
mean that you have to stop eat- 

i ing jtbe foods you eppy.
If you prefer to eat five orsix 

small meals a day. your habit is 
encouraged by many nutri
tionists who agree that several 
small meals are more satisfying 
than three large ones.

’Exercise is also an essentia! 
part of your weight loss pro
gram. A regular exercise regi
men will help you tone and firm 

-your body as you lose weight
i and ean actually cut your 

appetite.
If you are unable to abide a Guidelines To Good Health 

I lonely calisthenics routine, you from Kraft, Inc. Send a pesi-

c<u) find fun. companionship 
and supporl regularly 
scheduled groupjflffortssuch as 
dance and yqgaofasscs. swim- 

tennis and jogging. Ex
amine your daily habits. When 
possible, walk instead of ride. 
Oet otfthe bus^a few stops early 
and walk the rest of the way. 
Take .the stairs instead of the 
.elevator. If you arc deskbound 
most of the day examine sim
ple exercises you can do at your 
desk.

Tor more information, re
quest a single free copy of

card with your name and ad
dress to "Guidelines” (A9), 
Box 46JJ, Department MR. 
Gtacago, jL b0677»

Tuna Slair
1 V-oz. can water-packed

tuna, drained, flaked
2 cups shredded cabbage

or lettuce *
1/2 cup radish slices s 
2:Ublcspogjis chopped 

green pepper
2/3 cup Kraft tow calorie 

thousand island 
dressing

Combine ingredients: tosi 
lightly. Chill. 3 to 4 servings.

Vilniaus centrinė gatvė

galvoje ir Kana- 
Vakarų valstybių

pareiškė, kad jis

sukti į gerąją pusę.
Viešnagės proga abiems Lie

tuvoj ir lietuvių draugams buvo

no “A Day of Shame”, kurią čia 
pat esantis autorius autografavo. 
Kongresmanas Gunderson tarė, 
jog jau anksčiau esąs apsispren
dęs rudeniop savaitę atostogų 
praleisti rytuose ir nieko neda-. 
ryti, išskyrus skaityti. Dabar .gi 
žinąs ir kokią knygą skaitysiąs).; 
(Kaip žinia ši knyga dabar ,yra 
privaloma lektūra Pakrančių. 
Apsaugos Akademijos kariu- : 
nams aspirantams). •

Baigdamas jis taip pat pažadė
jo visokeriopą pagalbą Lietuvai 
ir lietuviams. Lietuvių Klubo 
pirm. Z. Dučmanas šia proga jj: 
pakėlė klubo garbės nariu. Ec-; 
kart jau tokiu nariu yra.

Pokalbyje dar dalyvavo teisė
jas O’Bell su žmona, Regina Nas- 
vytienė, teis. Donal Mull sų žmo
na/ Algis MaMlonis, .John De- 
Righter, p. Idzelienė, Romas Bri 
džius, p.'Rukšėnienė ir kt.

(Iš Dirvos)

• Bus dantys, kurie duoną 
suvalgys.

NĖRA NEI TRAKTORIŲ 
NEI ARKLIŲ

“Valstiečių laikraščio” skaity
tojai siūlo, kad prekybinės or
ganizacijos greičiau parūpintų 
sodybiniam ūkiui pritaikytų trak j 
toriukų, kuriuos pradėjo gamin-j 
ti Minsko, kai kurios šalies trak- j 
torių gamyklos, nes...

“Reikia į pastogę sugabenti! 
šieną,o nėra kuo’’, — guodžiasi, 
Jonavos rajono “Nėries” kolū-1 
kio šaltkalvis tekintojas P. Ak-į 
menskas.

“Kolūkyje mažai arklių, der
liaus dorojimo metų užimti trak
toriai, transporto priemonės”, J 
— rašo redakcijai ir Lazdijų ra-} 
jono “Spartuolio” kolūkio kolū-i 
kiečiai. J

O grupė Šakių rajono “Pary
žiaus Komunos” kolūkio Plie- 
niškių gyvenvietės kolūkiečių 
nusiskundė, kad sunku pristaty-J 
ti atliekamą pieną, nes keliąs 
apleistas, jup negalima nei iš
važiuoti, nei privažiuoti. ;

“Ant nugaros tempti pieną to
kiu keliu ne kiekvienas gali”, — 
rašė kolūkiečiai.

(Iš Europos Lietuvio)

Prie upelio piemuo liūdnai dainavo;
Jis savo nelaimę apgailavo: 
Mylimo ėriuko upėje neteko. 
Išgirdęs jo dejones, upelis upei sako: 
“Tu, besote! Kas būtų, jei dugnas tavo 
Būt atviras visiems, kaip mano, 
Ir kiekvienas matytų tavam dugne 
Visas aukas, kurios vis pūna ten dumblė?
Tu turėtum žemės gelmėse iš gėdos pasislėpti 
Ir tamsioje bedugnėje kentėti.
Manding, jei likimas man nusišypsotų 
Ir tiek daug vandens man dovanotų, 
Tai, virtęs pažiba gamtos, 
Nei vištai nedaryčiau aš skriaudos. 
Tyliai mano vandenys tekėtų, 
Nei gryčių, nei laukų jie neužlietų; 
Mane-garbintų krantai, 
Pagyvėtu slėnys ir miškai, 
Bet nuo jų nepavogčiau nei šapelio; 
Daryčiau tik gerą ant savo kelio. 
Nesukeldamas nelaimių ir vargų, 
Tekėčiau sau ramiai iki jūros tolimos krantų. 
Švarus ir nesudrumsta net smarkaus vėjo”.
Taip upelis sakė ir tuo tikėjo. 
Na, ir ką gi? Nei savaitės neužtruko, 
Kai didelis debesis tenai pratrūko. 
Vandens kiekiu upelis upei tuoj prilygo. 
Bet ak, kur rajnus upelis tas išnyko? 
Iš krantų veržias dumblinas vanduo 
Ir verda, šniokščia, krantus griauna, 
Medžius su šaknimis rauna.
Koks jo žiaurus vaidmuo!
Tik pyška, traška be paliovos aplink 
Ir viskas plaukia galvotrūkčiais jūros link: 
Medžiai, krūmai ir namai, 
Prigėrę žmonės ir gyvuliai.
Trobą |o .piemens sugriauta,

Kaip daug upelių ts.ip tyliai teka

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

M. GELŽINE I

IEVOS SIMONAITYTĖS 
UTERA1UAĖ-POLHTNĖ

KŪRYBA
(Tęsinys)

8. SIMONAITYTĖ — KOMUNISTĖ IŠ PRIGIMTIES

Simonaitytei, kilusiai iš labai nepasiturinčios aplinkos, 
vaikystėje ir jaunystėje trūko' šiltesnės tėvų globos. Ji atėjo, 
kaip šiandien čia sakytumėm, iš “broken home’’. Motina, pa
dienė darbininkė, nebuvo namuose; serganti mergaitė, palikta 
ar su giminėmis, ar su svetimais žmonėmis, ar visai viena, 
įsitikina, kad tarp tų žmonių jai nėra ištikimos prieglaudos ir 
vienas Dudjonių šuniukas “Ambras’’ yra jos tikrasis draugas.

Toks iš “nuodėmės” kilęs vaikas, tapęs pastumdėliu ir 
nerūpestingumo bei užgauliojimų objektu, giliai užsigauna 
ir jo mažoje širdyje pradeda suktis pykčio ir keršto verpetai. 
Klausykime, ką sako pati Simonaitytė:

“Galvojau, kaip atsikeršyti” (O buvo taip, p. 106). .
“Atsisėdau pievoje ir svarsčiau, kaip jam atkeršyti” (O 

buvo taip, p. 103).
“Žinoma, keršyti tai jau tikrai keršysiu” (O buvo taip, 

P-121). ■
“Bet aš kerštinga ir negaliu atleisti” (O buvo taip, p. 121).
“Aš, žinoma, galvojau, kaip už tai atkeršyti” (O buvo 

taip, p. 140).
“Kaži ar sūnui reikėjo keršyti už tėvo nuodėmes?” (O 

buvo taip, p. 181). -j
“Aš likau visai viena, su visokiomis keršto" mintimis” 

(O buvo taip, p. 218).
“Įėjusi atsiguliau ir atsigulusi ėmiau regzti ir megzti 

keršto ir pagiežos gijas” (O ibuvo taip, p. 262).
“Bet mano širdis virė kerštu, piktumu, pagieža” (O buvo 

taip, p. 366). įj
“Mano širdy vėl užverda kiaurus keršto verpetas” (Ne ta 

pastogė, p. 49).
Ir taip jauno vaiko sąmonėje ir pasąmonėje kraunasi 

pykčio ir keršto vulkanas, laukiantis laiko, kuomet galės iš
silieti.

Simonaitytė dažnai rašė apie pyktį ir kerštą, bet man 
neteko jos raštuose skaityti, kad ji būtų bent kartą minėjusi 
artimo meilę. Ji giriasi, kad esanti apsiskaičiusi Biblijoje, bet, 
atrodo', kad Kristaus žodžio “Mylėk ;Savo; artimą kaip pats į 
save” nepažįsta. Ji buvo žmogus>.be artimo meilės!

Simonaitytė dažnai sirgo .ir pati tvirtina, kad ligbpinė ta- H 
pusi jos antraisiais namais, čia, pasąmgtB^^Mhf^dinamų ’ 
pyktį ir kerštą pasmailino ligų skausmai ir nuolatine depre- į 
sija. Būnant Angerburge vaikų prieglaudoje, kelios vokietės 
Įžeidė jos lietuviškumą. Ir nuo dabar vokiečiai, vokiški kuni
gai, vokiški dvarininkai-“drūktskrandžiai” tampa jos keršto 
ypatingais taikiniais. Ir čia vėl pasirodo Simonaitytės cha
rakterio dvilypiškunias; nes žmogus,, kurį ji gerbė, gal net 
mylėjo, buvo vokietis kunigas Bleiveissas. šimtą kartų ji pa
rodė neapykantą vokiečiams. Bet savo raštų skyrius ji puošė 
vokiškais eilėraščiais. Atrodo, kad ji lietuviškos literatūros 
nepažino. A

Priešpaskutinėje savo raštų eilėje ji 1968 m. paskelbė 
132 pusi, knygutę “Gretimos Istorijėlės”. Dabar, praėjus dvi- 
dešimtmečiuį po Antrojo pasaulinio karo", Simonaitytė žinojo, 
kad maskoliai, pasikinkę lietuviškus komunistus, areštavo 
tūkstančius Klaipėdos krašto žmonių ir juos vežė į Sibirą; 
toliau, ji žinojo ir matė, kaip tūkstančiai anų lietuvninkų, 
kuriuos ji savo raštuose peikė ir šmižė, jos žodžiais nebe
tikėjo, kaip jie tūkstančiais apleido savo gimtinę, kaip jie, 
pasibiaurėję tuo jos giriamu rojų su visa masko'liškai-komu- 
nistiška tvarka, galvotrūkčiais veržėsi į tą jos peikiamą Vo
kietiją.

Visus tuos reiškinius reikėjo nureikšminti, niekais pa
versti, melais apdailinti. O tai Simonaitytė savo sentimentais 
ir apgailėjimais puikiausiai atliko. Nors Vakarų žmonės ja 
netikės, bet maskoliškai propagandai bus geras pamatas pa
ruoštas, nes ano krašto žmogus juk nemeluos! »

Kaip toli mūsų Ėvikė buvo su maskoliais įsileidusi, parodo 
jos pažiūra į lietuviškus laisvės kovotojus, kurie jai nėra ko
kie partizanai, bet paprasti banditai. Klausykime, ką ji apie 
juos rašo: f

“Juk visiškai netoli, už buvusios sienos, siautėjo kaž
kokie. .. ten miškiniai. Pas klaipėdiškius jų dar nebuvo pasi
rodę. .. bet ten ir ten, sako, negerai. Mat, ten daug esą miškų, 
brūzgynų ir banditai turi kur pasislėpti” (Gretimos Istorijė- 
lės, p. 40). |

Ir kitoje vietoje autorė dėsto apie partizanus taip: }
“Tedreba plėšikai, vagys, šmeižikai, melagiai, žydmušiai, 

banditai, kurie slapto'si miškuose...” ir “Praėjusią naktį pas 
mane buvo banditai ir viską man išvogė, pagriebė...” (Gre
timos Istorijėlės, p. 46). (Bus daugiau) z

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr A. Gussen — MINTYS IB DARBAI, 259 psln liečia 4905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą_____________ ,_______ ._____  $8.00

Dr. A. i. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais  MJM)

Minkštais viršeliais, tik $3.00
Dr. A. J. Guasįn — AUK5TA KULTCRA — ŽIAURCS

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

money orderį, prie nurodyto? kc-isos pri- 
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Karnoms Chicanos uostas o

Spausdiname Bostono LB apylinkės pirmininko pranešimą:

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS BOSTONO APYLINKĖ

BENDRUOMENĖJE NE VISKAS TAIP 
KLOJASI, KAIP KUTKUS VAIZDUOJA

Lietuvių Bendruomenės Bostono Apylinkės Valdybes Pirmininko 
PRANEŠLMAS

Rytinio pakraščio Apylinkių ir Apygardų pirmininkų konfe
rencijoje, įvykusioje Brooklyne, New Yo'rke, Lietuvių

, Kultūros Židinyje, 1981 m. gegužės mėn. 16 d.

/

Gerbiamas Preziudime 
ir Atstovai,

Negaliu perdaug girtis Bosto
no Apylinkės valdybes veikla. 
Darėm ką galėjom. Apie bet ku 
ries LB Apylinkės veiklą gali 
ma siekių tokių žinių rasti peri- 
jodikoje. Žinoma, jos yra perdė
tos kartais, bet tas perdėjimas 
kartais negali būti atmestas. Ter. 
dencijos yra visiems supranta
mos ir mes visi jas gerbiam ir, 
savaip suprasdami, jas įverti
nam. Kartais kai kas turi būti 
ir nutylėta. Juk negi rašysi, kad 
kai kuri LB Taryba nutraukė 
ryšius su kokia nors LB Apylin
ke ir panašiai: Tokie klausimai, 
man atrodo, spaudoj neverta kel 
ti ir čia tas forumas, kur mes 
galėtume šį tą apie tai pasisaky
ti- Mano pranešimas daugiau ir 
koncentruosis apie pas mus įsi
brovusias negeroves ir apie tar
pusavio bendravimo bėdas. Prieš 
padedant tą:-idiliją, noriu grįž
tu į pas mus nusistovėjusią trą- 
<^ciją ir suglaustai jums praneš
ti ką mes esam padarę.

s Bostono Apylinkės valdyba 
per praėjusius , metus surengė. 
Tragiško'Birželio ir Tautos Šven- 
tės-Rugsėjo 8-tos minėjimus, da
lyvavo Pavergtų Tautų savaitės 
organizavime, prisidėjo prie Bos
tono 350 metų jubiliejaus, kuria
me lietuviams buvo paskirta vi- 
sa diena,' Jos -.valdybos pirminin
kas atstovavo Bostono Apygar
dą Kui'tūrbš iDarbuotpjų Konfe- 
ręncjoje Klevelande, kurio pasi
sakymai tik pusmečiui: praėjus 
buvo spaudoj paminėti. Jjs taip 
pat įnešė Lietuviškos Parapijos 
Metų paskelbimo reikalu rezo
liuciją JAV LB Tarybos suva
žiavime Čikagoje,
atstovų pasipriešinus, buvo už-: 
gniaušta, nes' nepatyrusios mū
sų referentės nebuvo: argumen
tuota Pilnaties posėdyje. Bet 
ir Kultūros Darbuotojų konfe
rencijai pasibaigus, Bostono 
Apylinkės .ir Krašto Valdybos 
pirmininkai gana darniai tą ap
tarė ir 1o pasėkoje šiandien Lie- 
tuviškns Parapijos Metų paskel
bimui yra tvirtai ruošiamasi.

; Bostono Apylinkės valdyba, 
nors ir kai kurioms LB instituci-

joms priešinantis, pravedė aukų 
tinkamo vajų Vasario 16-tos die
nos proga. Turiu čia prisiminti, 
kad vyresniuosius mūsų sluogs- 
aiufvse naujų minčių įnešimas 
yra kartais nepriimtinas ir man 
už f ai buvo braškinami šonkau
liai. Bostono Apylinkės valdybos 
pirmininkas pradėjo dialogą su! 
.AJlT’o Bostono skyrium ir yra] 
įsitikinęs, kad sekančią metų 
Vasario 16-tosios minėjimas bus 
rengiamas kartu LB ir ALT'o. i

Pernai, prieš pat federalinius j 
rinkimus, 
pas Kardinolas Medeiros

Bostono Arkivvsku- i mininku kun. Albertu Kontautu Kultūros Tarybos pirmininkė ne- ■ reikalo net atsakyti. Ignoracija < 
yra žmogaus pažeminimas ir ji 
nėra kultūrinė apraiška, bet kul-. 
turos stokojimas. Bostono Apy
linkės valdybos pirmininkas 
Kultūros Darbuotojų konferen
cijoje ir vėliau dviejuose savo 
laiškuose reikalavo, kad Kultu-!

_____ ___ ____ spau-1 ir su aukštesniąja dvasiškija. Čia rado tam noro, ir tas mane pri- 
der pasisakė moralės klausimais.; turiu pasveikinti Krašto Valdy- vertė tuos klausimus kelti į vie.

bos ir Kunigų Vienybės pirmi-1 sumą paskutiniam tos konferen- 
ninkus už tokį ryžtą ir išreikšti > cijos posėdyje- 
savo gilią pagarbą Krašto Valdy- Į 
bos pirmininkui už tokios gilios 
minties vykdymą. Tiktai jo pe
čiai tokiai naštai nešti tinka.

Prieš atskleidžiant’ mūsų; Apy
linkės rūpesčius, noriu truputi 
stabtelti prie Krašto Valdybos 
pirmininko Vytauto Kutkaus.

Mūsų pirmame ir vienintelia-'- 
me susitikime aš rąd^ftijtoiogų^T 
kurį visos mūsų tai^ūĖ^gš^Ėrą--' 

rus vėl LB aukštuosius veiksnius. 5 cįjos yra įaugusios . ihrpjnuj- 
Esu tvirtai įsitikinęs, kad mo-1 su užsimezgė glau&uš'ir nuošir-

. patriotizmas dari dus bendravimas.-’Vienu dalyku 
išemigravęs iš Lietuvių, tegalėčiau pasiskųsti, tai telefo- 

' ninių pasikalbėjinto sąskaitomis,'

pirmininkas aplankė lituanistinės j kalbi su žmogurįii, kuris ■ visą

karną laiką atiduoda lietuviško- 
tęstinumo išlaikymui; JvGąrbK >5

Liberalai visom keturiom šoko 
prieš jį, kad jis maišosi Į rinki
minę politiką. Bostono Apylin
kės valdybos pirmininkas para
šė laiškus ne vien Kardinolui, 
bet ir į amerikietiškąją spaudą. 
Kardinolas- už tai asmeniniu laiš
ku ,išreiškė padėką. Tikrai vie-' 
na etninė grupė tuo klausimu’ 
pasisakė, parėmė kardinolą ir 
mano pasididžiavimui turiu jums 
pasakyti, kad tai buvo lietuviai. 
Visi lietuviai mane rėmė, išsky-

Mūsų Apylinkę gana smarkiai 
supurtė kompozitoriaus Juliaus 
Gaidelio kontra versi ja, kada jam 
Kultūros Taryba ir Lietuvių 
Fondas užkirto - galimybę gauti 
Pulitzerio premiją ir su ja visą 
lietuviškos kultūros įnašą į ame 

' rikietišką gyvenimą papuošti 
lietuviško žemčiūgo žiedais. Skaū 
to: buvo-mums, y įsiems, .-kąi j.Q: 

jjrašjmiąs-.U pajįįįfios' ] iš Laetiiyuk ^žįdė4iš<'sayo

■c:

ralė, religija 
nėra i 
Bendruomenės. ......

Bostono Apylinkės valdybos! Jos miela apmoksti žinant, kad

dar skaudesnis.mums buvojo' ig?- 
noravimas. Į jo laiškus minėtos, 
mūsų institucijos nerado jokio

mokyklos busimuosius absolven
tus- mokykloje ir supažindino 
juos su LB visuomenine, politi
ne, kultūrine ir socialine veikla. 
Jaunieji klaustytojai su dideliu 
dėmesiu klausė ir su giliu įsijau
timu įsijungė į pravestą pasikal
bėjimą.: Norėčiau pasiūlyti to
kius susitikimus su paliekan
čiais lituanistines mokyklas vi- 

kuri, porai] sur ruošti įdiegiant į juos tvir
tesnį lietuviškąjį bendruomeniš-- 
kūmo jausmą, supažindinant juos 
su mūsų Bendruomene, VLIK’u 
ir ALT’u ir kitoms lietuviškoms 
organizacijoms. .

Bostono' Apylinkės valdybos 
pirmininkas yra aktyviai prisi
dėjęs prie LP Metų paskelbimo 
minties. Ją visom išgalėm remia 
ir labai artimai bendrauja su 
Krašto Valdybos pirmininku Vy
tautu Kutkum ir LRK Kunigų 

i Vienybe, ypatingai su jos pir-

savo nuo tiesioginių pareigų Kę>

tęstinumo išlaik 
man su juo ben 
kai kur ir kam yra metamas- sė-* 
sėlis, jis nėra skirtas jam, ar tai 
būtų gyvu žodžiu ar rašytu žo
džiu išreikšta.

. Man paėmus Apylinkės valdy-1 
bos pirmininko pareigas, tuojau 
pat užsimezgė artimas bendravi
mas su Kultūros Taryba/ Asme
niškai buvau Kultūros Tarybos; 
pirmininkės kviestas į Kultūros. 
Darbuotojų konferenciją Kleve- 
laide jai prašant atvežti naujų 
minčių. Išpildžiau viską, ko bu
vau prašomas, bet, deja, tik ką 
užsimezgęs mūsų glaudus ben
dravimas, ten, atrodo, ir pasibai
gė. Norėjau kai kuriuos klausi
mus ten ^privačiai išspręsti, bet

jog nepajėgs prijaukinti gyven- čiu, jog ir rytų Vokietijai Mas- 
tojų Maskvos primestu socializ
mu, iš jo plaukiančiais nerea
liais pažadais bei kita propogan- 
da, nutarė užtverti juos bei atit
verti nuo vakarinės miesto da
lies; ' .- 1

Aptvėrė savo gyventojus virš 
trijų metrų aukštumo mūrine 
siena, sudarančia 165, 7 km. il
gio, ir visą ją ajpstatė sargybi
niais bokštais; bunkjejjiais, ir ki-_ 
tais prietaisais. Neapsieitai Ir be 
atatinkamai. išdresiruotų šunų 
gaudymui^ bėglh^'ę^Eodėb'kaip 
nukalbanti 
kį mūrą 
tikru stetip
NEPASIT ENKINT^^APŠITVĖ-

RIMU VIEN RYTINIO- j 3 '*'

ĮĮ dabar tą oatį da- 
AtsirandajiilbėgĮhį ■ūĮ'mieš-.

sos rytinės Y 
rinės bei ats‘ _____ c__
rosios. Ir vien ry
tinis Ber'

1 nuo vaka£iniOj.-betJr visa rytinė 
jį Vokietija panaši J^nacionalsocia-

kvos primesta santvarka nepajė
gia patraukti į save rytų Berly
no bei visos rytų Vokietijos gy
ventojų.

Paminėdama šią sukaktį rytų 
Berlynas aną apitvėrimą bei at- 
sitvėrimą vadina antifašistiniu 
apsaugos pylimu ir pan...
VAKARIEČIAI KALTI IR DĖL 

IŠPARCELIAVIMO
’VOKIETIJOS

' • 4 /

Sutriuškinę nacionalsocialiste,

i, perbėgimas per to- 
---- £

$
padaryti galą ir jos šąj’u

— boLševįstinės Rusi}

B
gis įoei tautas, kankino, 
žudėmėkaltus žmones ::v

nginin* 
os dik- 
paliko,

marino, 
r pan..

nuo yaka- 
i^'nuo pasta-

ynas yra atitvertas

ro.. Be tą, dėka kaikurįu vaka
ri ečių.. naivumo,; ji pasibarė jau 

; grėsme; ir j iems patieįns- B et 
daffguma 'jų' ir toliau ’ tekalba 
apie esamos padėties išlaikymą, 
išlaikysią; kiiri yra labai netei- 
siriga, bet ne apie bolštevikinės 
Rusijos į kolonializmo panaiki- 

..nimą, pavergtų tautų ••išlaisvini
mą ir apie kitus panašius daly
kus, be ko normalus tarpvalsty
binis gyvenimas nėra, iy ihėbua 
-įmanomas.- • . • - ■’ ' '•

■J. Kairys

listų buvusius bei į bolševikinės 
Rusijos dar ir dabar tebesamus 

į kačetus. •
' AUKOS ’ŽMONĖMIŠ . ;

Per visą apsitvėrimo bei atsit- 
-*1’ i vėrimo laiką daug bėgliu buvoros Taryba ar Lietuvių Fondas} • J • \ <•, - -r t J nušauta, sugauta ir nuteista lais-laisku atsakytu,-kodėl Gaidelis! ..- & >> . . ./ , } ves atėmimu. Bet karkunems vistame reikale nebuvo paremtas., .... . .. . v-*: -

... - t • . -r, j i dėlto pasisekė ir perbėgti.s Lietuviu Fondo,4 x . n ,. ,.7 7-,“ .] Is nuteistųjų kelioliką tuks-
tančių Bonria yra išpirkusi] Šita 

... uuv'i žmonių- prekyba rytu Berlynas tas., tik po metu ir komp. Julius.l t . ... .■ • * ’’ . •~ , .f , .v-.i turėjo mihonmes.sumas pajamų,•apmokėtam laisvi ■ ; . ■
MŪRŲ ATSIRADIMO 

PAMINĖJIMAI

Vienaip ar kitaip, bet kiek
vienais metais pamini abi. pusės 
rytų Vokietijos apsitvėrimą bei 
atsitvėrimą rytų Berlyno ir rytų 
Vokietijos nuo vakarų- Ypač 
paminėta šiemet, kada suėjo 20 
m. nuo mūrų; pradžios. Minėda-

J nušauta, sugautą ir nuteista lais- 
: , J vės atėmimu. Bet kaikuriems vis

tame reikale nebuvo paremtas..] :
Atsakymas iš 
kad trijų savaičių laiko neužte
ko posėdžiui sušaukti, buvo gau.

tos dienos-Imtoje jį mini.
, (Bus- daugiau)

. LAIMIKIS ■ ' 
'■ ' • _ ./’f '. • -. ”•!.

Plastinės chirurgij oš . -pradi
ninkas, Berlyno profesoiriiis 
Bęrnhardas Lan-genbėckas (181.0 
— 1887) mėgdavo, kad už pa
slaugas būtų. gerai atlyginama.

■ Tačiau kartą jis labai nusivylė.
Profesorių pakvietė ištraukti 

monetą, kuri buvo įstrigusi kū
dikio gerklėje. Chirurgas grei
tai išėmė mažą pinigėlį ir su 
pasididžiavimu norėjo jį įteikti 
vaiko tėvui Bet tas užprotes
tavo, sakydamas: ..

— Labai prašau poną profe
sorių pasilikti jį: sau kaip už
mokestį.

4SKVAI ĮĖJIMĄ
1 SAVO ORLAIV1NINKYSTĘ

.. -scr > įa-.'-j- ■ a - -

-KODĖL BERLYNAS • mas vakarų Beryynas laikė mū-
■ĄPSnįs&^EI ATSITVĖRĘ: rus nežmonišku dalyku, įrodian- 
'’NUO vMlŲ BERLYNO? ----------= . -

' N

Pirmoje eilėje bene bus pa
daręs tai sulaikymui gyventojų 
bėgimo iš miesto rytinės dalies, į- 
■vakarinę dalį. Gi bėgimas prasi
dėjo bene po įkūrimo taip vadi-f- 
namos Vokietijos ^demokratinės 
respublikos.7Bet jjaač didėjo jiš 
Chruščiovui 'pareiškus vakarieą 
čiams alijantams^bavo reikalavi^ 
mus, vadinamus ultimatumu, įb 
jo padaryta blokada'miesto vaį 
karirieį--jdaliai. Nuo daŲar tas bė
gimas tiek’buvo įsismaginęs, kad 
per metus palikdavo rytinį Ber-’ 
lyną po kelis 'šimtus tūkstančių?' 
Taigi, rytų Berlynas matydamas,;

UŽMŪRINO i
< i . ..

^rge^jjž:?
v r

^iio^rytų 

 

Berlyno 1961 m: rugpjūčio 13 d. 
prądėto apsitvėrmo bei atsitvė- 
rimofnuo.’ vakarų’ Berlyno. Įr

1 Užmūrytas ir svarbiausia • įė-* 
jiįn’as į.aną biurą. Nors pastarai; 
šis-ir randasi Hamburgo miesto 
centrinėje dalyje-,bet r“mūri-z. 
ninkai” sugebėjo ’padaryti nię-i 
■kam nepastebint.,

Užmūrijimų. bęnei:busjndrėta 
paradyti savo tautiečiams, kad 
pirmiausia Maskva kalta dėl sus 
kaldymo Vokietijos į į rytinę ir į 
vakarinę bei kad pirmoji apsit
vėrė bei atsitverė nuo pastaro1 
sios ir žinoma, nuo viso laisvojo 
pasaulio.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

U ,OTF3?ope KCOL-ĄiD9 Dissolve soft drink mix and
SgS Drinfc , sugar in-water. Pour into -

' 2/3cupsyga?

j,_ Dissolve soft drink mix and

plastic ice-cube trays or ' 
: small paper cups. Freeza 
until almost firm. Insert - i

each. Freeze tin
** Makes about 20,

wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm.

A

ŪKANŲ :

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

įftit seteri itf-t

IK

D. JLUHLHAN, RegWruotw valrttaiiikM 

TeL 476-2206

Kaina $25. Kieti viršeliai.

___________ .L

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, DI 60629 ♦ Tek 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE .

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

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

• BerEfmXGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE mat SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

13 i

50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEIT]
ATEINA LIETUVA,

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• • 1 LITeKATCRA, lietuvių- literatūros, meno- ir’ mokšlo
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos,

gį J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meflaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Lr 

g į M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
g. kūrybos poveikslais. 365 push knyga kainuoja tik $3,

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

. tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
į bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS g Y V enIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Dte- 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LlflU VIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui.' Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vittfvanffių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą: Labai 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M,

K? LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaltės ataf* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuptat- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

V SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičla 
vertimo. 200 p*L knygoje yrt '40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamo* Naujienoje, 1730 So. Halsted St, Chicago, 
IE Ū0008. Užsakant pridėti dokq ycrttiaOmo l&Jdoma.

DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau-

5 __ Naujleno*, Chicago, ID. — Sat-Monday, August 29-31. mi
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Amerfkus einikę, kurioje surado, 
kad Cleveland© cinikai skiria 
laiką etniškai ir aplinkos susiži
nojimo priemonėms ir nori dau
giau etniškos spaudos ir daugiau 
etniškų naujienų kitoje spau
doje, Apklaustų elnikų tarpe 
buvo ir lietuviai. Trys ketvirta- 
ialiai apklaustų etnikų klauso 
etniškų radijo programų, pusė 
skaito etnišką spaudą. Iš savo 
spaudos etnikai laukia pirmoje 
eilėje žinių apie etnišką gyveni 
ną, gi iš savo radijo etnikai ti8% 
laukia muzikes ir 42% — žinių. 
Į klausimą, kaip pagerinti etniš
ką spaudą atsakyta, jog ji turi

r kiečiai. Taip pat etniška spau
da yra gausi. Apklausti Ii 2 tu via i 
skaito nei 12 įvairių lietuvišku 
laikraščių, žodžiu, etniškai spau
dai yra pareikalavimas ir yra 
įvairus paswuiklijias.

Jei visa tai tenka palyginti su 
ainer-krtiškH spauda, lai etniška 
spauda yra gal net sveikesnėje 
padėtyje negu vietinė ddžičji 
spauda. Praeitą dtšiiiiimctį iš 
(Jiicagos amerikiečių dienrašėtų 
ketvirtuko teliko tik Chicago 
Tribune ir Sun Times. Washing 
tonas liko Tik su vienu dienraš- 
ėiu šiais metais ir tas pats gre
sia HiHadiJphijai. Iš tikrųjų, 
im rikietska spauda kapituliuo
ja prieš elektronines žinioms 
eikli priemones — televiziją ir 

rsd’ją. Kaip matėme anksčiau, 
pas cinikus radijas irgi svarbes-

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrų* sekmadienius, 
nno 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, Šeštadieniais — iki 12 v*L

Nejaugi okupuotos Lietuvos jauni 
intelektualai nežino VLIKo?

Jau daugelis metų, kai Brooklyne, N.Y., lietuviai 
tėvai pranciškonai leidžia kultūros žurnalą “Aidai”; ku
rio šiuo metu vyriausias redaktorius — pranciškonas dr. 
Leonardas Andriekus.

Neseniai pasiekė mane vienas šio žurnalo numeris,

būti plačiau paskleista. Kaip 
Clevelando etnikai įvertina kitą 
spaudą dėl etniškų žinių? Pen
ketukas yra geriausias pažymys, 
j vienas yra blogiausias. Tokiu 
o ūdų Clevelando televizija gavo 
z, Cleveland Press 3, Cleveland 
Plain Dealer 2+, Sun Week
ly 2+.

Bendrai kalbant, Clevelando 
etnikai yra daugiau susidomėję 
žiniomis negu vienakalbiai anie

ms už spaudą, bet jis nėra dar 
tiek svarbesnis ir iš jo irgi no
rima išgirsti žinių, o' ne vien tik 
muziką.

Didžiausias etniškos spaudos 
vargas yra jos problematiškas 
paskleidimas. Ją reikia siųsti 
brangiu paštu ir ji yra plačiau, 
paskleista negu net milijoninio 
tiražo amerikiečių spauda. New 
Yorke gabu gauti Chicago Sun
rimes Lik specialiame kioske ar- i

ba miesto bibliotekos specialia
me skyriuje. Tačiau New Yorko 
lietuviai turi daug Naujienų pre
numeratų. šis klausimas tegali 
būti teigiamai išspręstas, gavus 
etniškai spaudai specialią nuo
laidą iš valdžios pašto. Į tą dar
bą turi jungtis visi mūsų veiks-, 
niai, ir su kitais etniškais veiks
niais daryti atitinkamą spaudi
mą į valdžią. Etniška spauda 
yra kultūrinė veikla. Spaudos 
žmonės dirba dėl idėjos, o ne dėl

skirtas gegužės-birželio mėnesiams. Jo išvaizda patrauk
liai maloni, puslapiai papuošti dail. Ados Peldavičiūtės- 
Montvydienės piešiniais. Pirmuoju atspausdintas Rim
vydo Šaulio rašinys: “Kovos už Lietuvos laisvę strategi
jos ii’ taktikos klausimu”. Straipsnio autorius, kaip rašo 
redakcija, esąs vienas iš Lietuvos (nerašo okupuotos) 
jaunųjų intelektualų, kurio rašinį gavo buvęs “Aidų” re
daktorius dr. J. Girnis, kurį autorius pažinęs iš jo knygos 
“Žmogus be Dievo”. Ši dr. J. Girniaus knyga rašinio 
autoriui padėjo susidaryti savo pasaulėžiūrą. O straips
nio autorius pasirašęs dėl suprantamų motyvų slapy
vardžiu.

Straipsnis gan ilgokas, paskirstytas, poskyriais. 
Straipsnio mintys Įdomios, aktualios ir -ne naujos, dau
giau ar mažiau mūsų skaitančiai visuomenei žinomos. 
Jos dažnai girdimos mūsų paskaitininkų skaitytose pa
skaitose ir buvo spausdinamos mūsų išeivijos spaudos 
leidiniuose.

Tačiau, ji paskaičius, kyla abejonės, kažin ar jis iš
tisai buvo parašytas okupuotoje Lietuvoje gyvenančio 
intelektualo. Jei jis jį parašė, tai tikriausiai jis turėjo į laisvinimo-veiklą, tai

paskirtis man nelabai aiški. Susidarau Įspūdi, —rašo 
jis, (?)— kad tinkamiausias organas šiam darbui vesti 
būtų Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, kaip atstovaujanti 
plačiuosius išeivijos _ sluoksnius ir turinti jaunimo pa
ramą”. -ei’.. ■ •

Štai kas kelia abejonę/ Nejaugi šis jaunas intelek
tualas, besirūpinąs išeivijos politine veikla, nežinotų, kad 
išeivijoje yra Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas — VLIKas ir Amerikos Lietuvių Taryba — ALTas. 
Juk okupantas nieko kito taip nepuola, kaip išeivijoje 
esančio VLIKo ir jo veikėjų. Kiek knygų yra prirašyta 
okupuotoje Lietuvoje, niekinančių VLIKą, o jo veikėjai 
yra pašiepiami kaip “vaduotojai” kabutėse. Sunku Įti
kėti, kad intelektualas, besidomintis laisvinimo politika, 
nežinotų apie VLIKą, o žinotų tiek daug apie LB-nę, 
kuri ten mažiausiai yra linksniuojama. Jei jau jis žino, 
kad yra LB-nė, tai jis tikriausiai turėtų žinoti, kaip ji 
atsirado, kas ją Įkūrė, kokios jos funkcijos. Tokias žinias 
intelektualas turėtų žinoti. Žinoti, kad ji yra išeivių or
ganizacija, viena iš daugelio kitų. Jei jai jis priskiria 

kodėl ne kitoms organizacijoms,
juk jos visos yra lietuvių organizacijos..

Atrodo, kad šis rašėjas, jeigu jis gyvena okupuotoje 
Lietuvoje, gautąją informaciją gavo tik iš VLIKo grio
vėjų. Iš viso, koks buvo reikalas “Aiduose” spausdinti' 
antivlikinĮ straipsni ? Juk tai yra pasitarnavimas VLIKo 
griovėjams, kuriems VLIKas arba Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas yra rakštis akyse. Mes negalime 
pritarti niekam, kas tik VLIKą griauna, ar ignoruoja 
jo egzistenciją. O redaktoriams yra pareiga priminti 
tiems, kurie nežino ar nenori žinoti, kad VLIKas veikia 
laisvinimo veiklą. Ypač žinant ir tai, kad ir ši “Aiduose” 
atspausdintą straipsnį skaitys ir okupanto statytiniai.

A. Svilonis

būti kieno nors čia pataisytas, papildytas. Autorius rašo, 
kad prieš rašant šį straipsni jis pasinaudojo “Pasaulio 
Lietuviu” 1979 metų leidiniu, tai yra LB-nės oficiozu, 
kuriame buvo atspausdintas Viktoro Nako straipsnis 
“Apie jaunimo politinę laikyseną”. Tikrai, kad Rimvy
das šaulys galėjo jį skaityti, nėra abejonės.

Bet štai kas kelia Įtarimą. Jis rašo: “Mūsų kovą 
koordinuojančių organų klausimas taip pat liečia dau
giausia išeiviją. Tokių organizacijų buvimas Lietuvoje 
man nežinomas”. Ar gi ne keista, kad intelektualas, 
kuris seka išeivijos politinę veiklą, nežinotų, jog Ameri
koje yra organizacijų. Bet dar keisčiau, kai jis rašo, 
kad “išeivija turi Įvairių politinių organizacijų ir jų visų

pinigų, todėl jai turi būti pritai- 
ko'mos tos pačios paštinės nuolai
dos. kaip profesinei ir moksliškai 
spaudai. ; ‘ ;

Aistras J etniškos - spaudos trū
kumas yra tas, kad ji neturi fi
nansinių išteklių ir užnugario, ir 
visa yra daroma: iš idealizmo. 
Profesinė ir moksliška; spauda 
išsilaiko iš narių mokesčių ir 
specialių fc'ndų, kurie ateina, iš 
privačių šaltinių arba net iš val
džios. Mūsų veiksniai turi irgi 
pravesti bendras rinkliavas mū
sų spaudai ir teisingai paskirs
tyti surinktus pinigus mūsų pe
riodikai. Tai būtų nelyg nario 
mokestis. Gi pas mus specialus 
fondas yra Lietuvių Fondas, ku
ris skiria mūsų spaudai paramą. 
Tačiau Lietuvių Fondo pinigų 
paskirstymas yra neteisingas ir 
netikslus, nusikalstas Lietuvių 
Fondo Įstatams. Naujienos turi 
būti jo remiamos tiek pat ir net 
daugiau negu Lituanus žurna
las arba Lietuviu Kataliku Moks
lo Akademijos darbų leidimas. 
Lietuvių Fondo valdytojų parei
ga yra greitai sutvarkyti šią ne
tvarką, kad nesudarius progos 
jį suskaldyti, kaip Lietuvių 
Bendruomenę ar patraukus jį 
teisman už neteisingą administ
raciją. Taipogi valdžia turėtų 
specialiai paremti naujų spaus
dinimo mašinų finansavimą kaip 
reikalingą priemoiię krašto mul- 
tietniškai kultūrai. Tam jau yra

tęsiniai precedentai.
Kaip atrodo lietuviškos spau

dos lygis su amerikietišku? Jis 
yra gilesnis ir filosofiškesnis, 
tačiau tuo pačiu jis yra ir jyai-- 
resnis. Pas amerikiečius yra 
daug sensacijų ir paviršutiniš-j 
kūmo. Pavyzdžiui, net toks gar
sus laikraštis, kaip Washington 
Post, išspausdino reporterės Ja-1 
net Cook falsifikatą apie juodį 
vaiką, kuris vyresnių buvo pri
verstas vartoti narkotikus. Tas 
aprašymas buvo pristatytas Pu
li tzerio premijos komisijai, kuri 
jį atmetė. Tačiau galutinis že'dis. 
priklauso leidėjų komisijai, ku
riai ilgą laiką priklauso B'en 
Bradlee, Washington Post re^- 
daktorius. Janet Cooke .ghyo 
premiją. Kai Brądlee, pajuto, 
kad bus surastas falsifikatas, jis, 
nebūdamas psichiatru, paskelbė, 
-kad Cooke dvasiškai serga ir' 
Washington Post sumokės už jos 
gydymą? Taip pat jis apgailes
tavo ,kad jis žinąs, jog yra vaikų 
narkomanų ir Janet Cooke rei
kalą tik pagadino. Mano geras 
draugas, garsus psichiatras 
Thomas Sasz iš Syracuse, New 
York, prisiuntė man savo rank
raštį apie sensacijas gaudančio, 
redaktoriaus nesąžiningumą su
rasti nesančias ligas (išsivaiz
duojamus vaikus narkomanus) 
ir tą, kuri neva surado tokią ligą, 
pakaltinti dvasiniu sukrikimu. 
Aš pats išspausdintu laišku De
troit Free Press pasiūliau redak
toriui Ben Bradlee pasitraukti 
iš redaktoriaus pareigų ir pa
likti Janet Cooke redakcijoje.- 
Žinoma, Ben Bradlee patarimo 
nepaklausė.

Pas lietuvius spaudoje tokio 
cirko nepasitąiko. Tačiau neuž
tenkamai gilus filsofoinis nusi
statymas dažnai Jampa fanatiz
mu. Vienuolių spauda, Draugas 
ir Darbininkas, ir solidarizuo
jantys kunigo redaguojami Ka

nados Tėviškės Žiburiai temato 
lietuviams ateitį tik per vieną 
frontininkų vadovaujamą Bend
ruomenę. Tuose laikraščiuose 
kilos pažiūros nesurasi net su ži
bintu. Gi šio šimtmečio garsus 
filosofas Karl Jaspers, apie kurį 
disertaciją parašė frdntininkas 

[filosofas Juozas Girnius ir iš ku
rio minčių Juozas Girnius statė 
savo paties filosofinį pasaulį, 
primygtinai kalba apie tikėjimo 
turinį. Tas turinys gali turėti 
daug pavidalų — mitus, idėjas, 
meną ir t.t. Jaspers vadina tokį 
tikėjimo turinį ženklais. Joks tų 
ženklų skaitymas nėra galutinas. 
Tikėjimas yra kaip tik suprati
mas žmdgauš vizijų įvairumo. 
O:££i veda,į žmonių vienybę, pa
grįstą tikėjimų įvairuipų. Iro-, 
niška,;, kad- Amerikos lietuvių 
katalikų' spauda buvo dvasiškai 
platesnė, kol į ją nebuvo atėję, 
filosofuoją frontininkai. Ar tai 
nepasitvirtina taisyklė, kad iš 
mažo mokslo- atsiranda didžiau
sios klaidos? Tačiau mūsų ka-’ 
-talikiška spauda puikiai puose
lėja lietuvių literatūrą, surenka 
ir paskleidžia daug žinių apie 
lietuvius. Naujienos yra galvo
jančio lietuvio laikraštis, iškeliąs 
lietuviško gyvenimo problematiš- 
kumą. Jis taip pat nuo'sekliai iš
sako lietuvių politinius siekius. 
Jos daugiau negu bet kuris ki
tas lietuviškas laikraštis brandi
na tautinį sąmoningumfą ir poli
tinį apdairumą. O visa tai kyla 
ne dėl rašančių į Naujienas kaž
kokio pranašumo, bet dėl rašan
čių įvairumo. Savaime supran
tamą, jog ne visi numeriai yra 
turiningi ir originalūs. Tačiau 
niekur kitur, bet Naujienose su
žinojome lietuvių protestantų 
nuomonę apie jėzuitų įsteigtą 
Vilniaus universitetą, apie VLI
Ko reformuotojų motyvus ir 
minT’= apie lietuvių pastangas

(Nukelta į penktą puslapį)

. tai, gali su nauju partneriu naują sąjungos su
tartį sudaryti. Sąjunga esanti išvestinė iš savo 
narių sutarties ir liekanti tokia. Ne ji priimanti 
naujus narius į savo sąstatą; tiktai nauja sąjun
gos sutartis tarp visų sąjungos steigėjų pajėgiau- ’ 
ti Sovietų Sąjungą atgaivinti, atsiradus naujau 
pretendentui i susijungimą. Tad sąjungos nariai 
nesą Įterpti Į Sąjungą ir nėra jos valstybingume straipsnių galime konstatuoti. Jeigu So-
Pas^end§’ jie esą gyvi ir išlaikę savo valstybin- vietų Sąjunga per savo centro valdžios organus 

is valdžios organas, Aukščiau- ! kuris reiškiasi šia sąjungos novacija, Są- nustato savo centrinę konstituciją, kuri nėra na
rių sutartimi nustatoma ir kuriai yra subordi
nuojamos visos narių konstitucijos (Sąjungos 
konstitucijos 16 ir 146 str.), tai tatai reiškia, kad 
Sąjunga netelpanti narių sutarties rėmuose, bet 
yra kaip tik viešpataujanti valstybė, kurios impe- 
riume yra visos Į Sąjungą Įeinančios “respubli
kos”, kaip kad reikalauja federacijos, o ne kon
federacijos principas. O jeigu Sąjungas Įstatymas 
be jokių sąlygij ir rezervų nugali bet kuri res
publikos Įstatymą, net jeigu tasai Sąjungos Įsta
tymas būtų nekčmstitucinis ir Įsirėžtų Į respubli
koms Rezervuotą veikimo sritį, o jam priešingas 
ir jo nuslopinamas respublikos Įstatymas būtų vi
siškai konstitucingas ir išleistos respublikos orga
nų kompetencijos ribose (garsusis principas: 
“Reichsrecht bricht Ląndi’ęcht”, Sąjungos konsti
tucijos 20 str.), tai čia jau nėra nei korifęderaci- 
jos, nei federacijos organų, bet aiškus sąjungos 
unitarizmo reiškinys.

LIETUVOS SOVIETIZACIJA 
1940-1941 m.

(Tesinvsl

Mes matome, kad Lietuvos “Liaudies Seimas” 
buvo nutaręs Įvesti Lietuvą Į Sovietų Sąjungą, 
kaip Į tam tikrą esamą valstybę, priimti Lietuvą 
Į jos sąstatą ir tada šios valstybės, Sovietų Są
jungos, vyriausiasis 
šioji Taryba nutarė Lietuvą Į savo sąstatą, kaip 
Sąjungos narį, priimti. Tokia buvo Įsijungimo in
scenizacijos tikrenybė. Tuo tarpu remiantis Lie
tuvos TSR konstitucijos 13 str., Lietuva nesanti

tuvą Į savo sąstatą, kas ir buvo atlikta ne sutar
ties aktu, bet Sąjungos Įstatymu, Aukščiausios 
Tarybos išleist- <

O kad tasai quasi-konfederacinis Sovietų Są
jungos pobūdis, kurį mes čia tuo tarpu vieną mo
mentą palietėme (mes. jų nurodysime dar dau
giau), nėra tikras, tą mes ir iš pačios konstituci-

jungos sąstatui besikeičiant. Pastovūs ir tvirti, . 
kaip nuolatinės valstybės, esą sąjungos nariai, o 
ne pati sąjunga, kuri tiktai sudaromos sutarties 
ribose gyvuojanti, išnykdama ir vėl iš naujo,

Įsijungusi Į esamą valstybę - Sovietų Sąjungą - lkalui esant- respublikų steigiama. Konstitucija 
■ aiškiai palinkusi Į konfederaciją. Tiesa, grynai 

siekti esanti “susijungusi” su 15-ka paskiromis ta- formalinė konstrukcija^ neatitinkanti teisinių
bet tam tikriems, bendriems, pastoviems tikslams

rybų socialistinėmis respublikomis (jos visos Čia 
konstitucijoje išvardintos) Į Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungą. Kitaip sakant, Lietuva, Įsi
terpdama Į Sovietus, sutikusi ne vieningą valsty
binę sąjungą, bet penkiolika atskirų sovietinių 
socialistinių .respublikų, penkiolika suvereninių 
valstybinių partnerių, su kuriais susijungimo ar
ba sąjungos sutartimi įsteigusi Sovietų Sąjungą.

’’eiškia, kad šios penkiolika respublikų. So
vietų Sąjunyos narių (Rusija, Ukraina, Gudija, 
Gruzija ir 1.1.j nebuvusios sutirpusios vieningoje 
jungtinėje valstybėje — federacijoje, bet gyvenu
sios suverenilkai. kaip atskiri valstybiniai viene-

faktų tikrenybės, bet užfiksuota sąjunginių res
publikų konstitucijos aktuose.

Aišku, jog ši formalinė neveikli ir negyva ‘ 
respublikų konstitucijų raidė — teisė yra paneig-' 
ta Uetuvos Į Sovietų Sąjungą Įjungimo teisinių i 
faktų, kurie patys savo ruožtu buvo inscenizuoti 
ir klastingai maskavo tikriausią tikrenybę — Lie
tuvos aneksiją Sovietų karinių pajėgų spaudimo 
metodu; Tie inscenizacijos faktai — tai nebuvo 
joks Lietuvos susitarimas su paskiromis respub
likomis, bet “prašymas”, nukreiptas kaip tik Į 
Sovietų Sąjungą, ir Sąjungos centro organo — 

'Aukščiausios Tarybos nutarimas “priimti” Lie-

racinė visų respublikų sutarties tezė lyg iš nau
jo steigianti jų sąjungų kiekvienam nariui “susi
jungiant” su visais kitais, apie kurią mes čia kal
bėjome, yra kategoriškai griaunama ne tiktai 
teisinių faktų, bet ir aiškaus Sąjungos konstitu
cijos 14 str. punktų nuostatų, kurie kaip tik sako, 
kad naujų Sąjungos narių priėmimas Į Sąjungą 
Įeina Į Sąjungos Aukščiausios Tarybos kompeten
ciją, vadinasi — tatai vyksta ne Sąjungos sutar
timi tarp visų respublikų, bet Sąjungos Įstatymu, 
leidžiamu jos centro organo.

Apskritai, sovietinėse konstitucijose mes dau
giau randame tokių vietų, kur vieni konstituciniai 
nuostatai griauna tau ką kiti nuostatai stato; taip 
pat randame daug negyvų nuostatų, kurie forma- 
liškai teigia tai, kas priešinga nuolatinei konstitu
cinei praktikai. Štai ryškūs pavyzdžiai: konstitu
cija Įstatymų leidimą ir, žinoma, juo labiau kon
stitucijos keitimą paveda išimtinai Aukščiausia
jai Tarybai — jai vienai; joks kitas organas to 
daryti negali; Aukščiausios Tarybos Prezidiumas 
leidžia tiktai taip vadinamus “Įsakus” (ukazy) 

j kurie negali nei konstitucijos, nei Įstatymų keisti 
ir, žinoma, negali jų nuostatams prieštarauti, nes 
Prezidiumas savo Įsakais tegali tik aiškinti ar in
terpretuoti Įstatymus (Sąjungos konstitucijos 32 
str.', 49 str?, skirsnis “b’ ir 146 str.)j*

(Bus daugiau) v

i
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6VENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji į 
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 Sd. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

PAJŲ V DARQ1S 
GYDYTOJAS I* CHIRURGAS 

tlinlkrt 
Meeldnee direktoriui

VALANDOS: 3—9 darbo dienom!* ir 
kas antra MHadienj R—3

TEL 233-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

LIETUVIŠKŲ LA1K. 
BASČIŲ ATEITIS

(Atkelta iš 4 psl.)

Šv. Kazimiero kapinėse ir dabar 
Šv. Kryžiaus parapijoje ir 1.1.

Tai yra tikros etniškos žinios 
ir tai etnikai laukia iš savo 
spaudos. O kas svarbiau, tai, kad 
Naujienos yra visuomet atvira 
vieta pasakyti skirtingą nuomo
nę. Tokiu būdu Naujienos , puo
selėja laisvę lietuviškame pasau
lyje. Juozas Nendriūnas

Pasakiško grožio Vilniaus priemiestis — Verkiai.

K A NORS VEIKTI YRA SVEIKA

LAIDOTUVIŲ DIBEKTORIUB

CHARLES STASUKATHS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

-r- T&-

Mažeika S? Evans
Laidotuvių Direktoriai

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet,

VALSTYBINES PREMIJOS

1981 m. valstybinės premijos 
Lietuvoje paskirtos: poetui A. 

( Bernotui, poetui L. Gutauskui, 
filogijos mokslų daktarui V. -Ku
biliui, kompozitoriui F. R. Ba
jorui, artistui R. Katiliui, daiL R. 
Jasudytei, dail. S. Jusioniui ir 
režisoriui I. Petrovui, pastačiu-' 
šiam J. Grušo “Barborą Rad
vilaitę” valstybiniame rusų dra
mos teatre Vilniuje.

PORCELIANO GAMYKLA
LIETUVOJE

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rsxidenciloo taloL: 448-5545

Ft 0 KID A

Kauno “Jiesios” dailiosios ke
ramikos gamyklos teritorijoje 
pastatytas naujas pastatas por
celiano gamyklai. Įrengimai šiai 
gamyklai yra atvežti iš Italijos. 
Busimieji specialistai buvo iš
siųsti mokytis Čekoslovakijoje ir 
Italijoje.'

(Iš.Eur. Lietuvio)

Prostatos, inkstą ir šlapumo 
lakų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710

> TeL (813) 321-4200

• Meluok melą, išvesk galą — 
bus tavo teisybė.

Pastovi veikla palaiko sveika
tą ir prailgina gyvenimą, tik ne
reikia persistengti. Net darbą 
dirbdamas mankštiniesi, krąujo 
apytaką pagerini širdį ir plau
čius apsaugoji rųio stagnacijos, 
raumenų suplįušėimo. Yra gerai' 
ilgiau pavaikščioti, pažaisti, pri
klauso, ką jūs geriau mėgstate.; 
Fiziškai jums bus naudos.

Mankšta ypatingai būtina pen 
sininkams. Iš darbo pasitrauku
siems netinka “poilsiu” džiaug
tis. Nenaudojamas kūnas vargs-, 
ta ir protas atbunka- Praturtin-: 
kime savo gyvenimą stengda- 

-mies įsigyti daugiau žinių iš gy
venimo. Galima mokytis sveti
mų kalbų, “pinigus, skaičiuoti” 
irba groti kokiu muzikos instru
mentu-

Beveik du milijonai amerikie
čių virš 55 metų amžiaus, grižo 
į mokyklas. Daugelis studijuoja 
kclegįose ir universitetuose.' 
1975 m. pensininkams buvo įs- 
teikti kursai Ženevoje. Šveica
rijos universitete. Pradžioje bu-

RUSAI PAŠALINO
BRITŲ DIPLOMATĘ

Sov. Sąjungą, 'kerštaudama dėl 
rusų diplomato Viktoro Lazino 
pašalinimo iš Londono, pareika
lavo, kad Britų ambasados Mas- L 
kvoje kultūros attache John .= 
Gordon apleistų Sov. Sąjungą- p“ 
Oficialiai jis buvo apkaltintas 
“nepriimtina veikla”. Foreign 
Office paprašė paaiškinimo.

vo 6.00 studentų, o 1979 m. skai
čius pašokę iki 2J1Q0. Buvo ma
noma, kad genesnio amžiaus žino 
nes sunkiau mokosi. Bet mokslo 
autoritetai teigia, kad mokosi 
normaliai. :

VALGYMO IR GĖRIMO 
PAPROČIAI

Medicinišką tiesa, ąnot Dr. J. 
Adomavičiaus, sako, jog per daž
nas valgymas, ypač užkandžiavi 
mas, trukdo normalų virškinimą./ 
Studijos rodo, kaip Ekvadoro gy!
vemtojai Vilkabambos srityje pa-1 “'L . “V fJ i kepaliuka. Panašiai bus pakel-sizymi ilgu amžiumi. Tie žmones i, . . .. . , . .: -, • ■ , „ . , -. 4 tos ir kitu maisto produktų kai-valgo rečiau, valgo mažai kalo- ■ . . , , ,.m.? . r , ., . . Inos. Daug prekių bus parduota-,riju turinčiu valgių, bet dangau ] . ■., \ . -ima pagal normas ir mėsos nor-.karbohydratu, kurie gaunami is: r ?. . , J . ... , Į mos sumažintos.•vaisių, daržovių ir gavimų vai-1 ’ _ • ; į- . ,
gių, bet su-mažai cukraus bei Komunistinė vyriausybė sten- 
riebalų. Maisto trūkumą galima grisi labiau suvaržyti profsąjun- 
papildyti vifctminu E. šis vita- 'gų “Solidarumas” veiklą. Iš ant-

■ ros pusės, Lech Walęsa ketina
■ nenusileisti valdžiai. “Susidūri

mas yra neišvengiamas” — sa-

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

PERKRAUSTYMAI
AI n XT T

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymaa 

Iš-ivairię atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
TeloL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZD2IONYTĖ 

Progratno* vadėįa

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro. • 

Visos laidos iš WCEV stoties.
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla, 12:30 vaL p p. 
iŠ WHS stoties, u 10 AM banga.

2646 W. 7Lst Street

Chicago, UBoočs 60629 
Telet 778-5374

>--------------------------------------------

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

JONAS ANASTAZAS VAIČIŪNAS,
mano mylimas vyras,

mirė 1981 m. liepos mėn. 17 d., buvo palaidotas liepos 
mėn. 21 d. Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai dėkcfju gerto, kam V. Zakarauskui už maldas 
laidotuvių koplyčioje, Švč. Merg. Marijos Gimimo bažnyčioje 
atnašautas šv. Mišias ir jautrų- pamokslą, už palydėjimą 
į kapines ir apeigas jose.

Dėkoju muz. B. Pakštui už įspūdingą lietuviškų raudų 
ir giesmių muziką pamaldų metu.

Dėkoju atsisveikinusiems su velioniu koplyčioje: “Ro
muvos” korporacijos nariams-čikągiškiams, attikusiems spal
vų velioniui uždėjimo apeigas, melbumiškiams korporan- 
tams iš Australijos atsiuntusiems telegramą; organizacijų 
atstovams, tarusiems atsisveikinimo žodžius: “Romuvos” 
korp. fil. St. Vanagūnui, Vytauto Didž. šaulių rinktinės sekr. 
J. Mackoniui — atsisveikinimo pravedėjui, (R) LB Centro 
Valdybos sekr. I. Serapinui, Spaudos Klubo pirm. A. Pleš
kini, šv. Kazimiero kapinių sklypų savin, vardu — A. Regiui, 
dienr. “Naujienų” redaktoriui M. Gudeliui, B’ALFo alst. J. 
Mackevičiui, “Laisvosio's Lietuvos” redakcijos atst. K. Taut
kui, (R) LB Marquette Parko apyl. pirm. I. Petrauskui, gimi
nių vardu įspūdihgai atsisveikinusiam jaunučiui Arvydui 
Žygui

Dėkoju šauliams — karsto nešėjams ir garijės sargyboje 
dalyvavusiems, o Rinktinės vadui V. Išganaičiui už grąžų 
šaulių tarnybos sutvarkymą.

Dėkoju aukojusiems $v. Mišioms už velionio sielą, at- 
sįuntusiems vainikus ir gqles.

Reiškiu nuoširdžią pądėką užjautusienis mane raštų 
spaudoje ir žodžiu — atlankiusiems k®p)yčion. Atskirąj 
tariu ačiū “Dainavos” ansambliui.

Dėkoju A. Repšienei, sutelkusiai didesnę sumą aukų ir 
įamžinusiai velionį mand \yrą Tautos Fou^le.

Dėkoju ir kitiems aukotojams, įgalinusiems ,a.ą, Jęmą 
J vardą įrašyti St. Balzeko Ę-ultūros muziejuje ir ųepamiršu- 
' siems kilnaus Lietuvos Dukterų darbo. '

Nuoširdi mano -padėka laiddtuvių direktoriui D. J’elkuį 
ir jo talkininkams, taip rūpestingai įvarkiusiems visus iaido- 
tuviu reikalus.

Jokiai* žodžiais neišsakoma maųo padėka giminėms ir 
jautriesiems bičiuliams, kurių visų čįį ££įmanpnna suminėti. 
Jie savo mielu paguodos žodžiu bei visUr <aip reikalinga pa
slauga padėjo lengviau išgyventi staiga mane ųžįdupųsias 
didžio skausmo dienas.

Žmona LAIMA VA1ČIGNIENĖ

minąs sulėtiną senėjimą.
GALIMA TR IŠGERTI

LENKIJOJE VIS NERAMU

Lenkijos valdžios potvarkiu, 
’ už kelių diemį duonos kaina bus> 
i pakelta nuo 18 p. iki 47 p. už

ii

Rūkymas kad ir vidutiniškas, I ko “The Daily Telegraph”, 
žmogaus sveikatai gali pakenk
ti, taip, kaip alkoholis perdaug 
išgeriant, labai kenkia kūnui ir

* * ♦
KARINIAI MANEVRAI

Belgijos, Kanados, Vak Vokie-
mintims, bet pora čierkūčių per Olandi]os> No;vegijos> Por
dieną “ramina” širdį, sako me- 
cinos autoritetai. Dr. Adomavi
čius tuo atveju šykštesnis.

Apie gėrimą yra įvairių nno- 
monų. Viena yra tokia: “Ma
žiau gersi, ilgiau gyvensi. Ilgiau j 1 - - • -v •i gyvensi, daugiau išgersi.”

-tugalijos, Britanijos ir JAV ka
ro laivynai dalyvaus NATO ma
nevruose, kurie vyks rytų At
lante nuo rugsėjo 8 iki 18 d.

RUSAI TURI NEUTRONO
GINKLUS'

Vak. Vokietijos socialdemo
kratų partijos veikėjas Egon 
Bahr, kuris su Rytų —Vakarų 

Aeorofloto lėktuvui, skrisdu- nusiginklavimo komisija lankėsi 
šiam iš Havanos į Maskvą, sus- Maskvme. pasakė Bonoje spau- 
tojus Lisabonoje, rusė Ana Mi- i dos atstovams, kad rusai .suteikė 
chailovna Jacuza paprašė por- j komisijai įrodymus, jog 
tugalų policijos politinio prie
globsčio. 26, m. amžiaus mote
riai, kuri -yra -Sovietų branduo
linių tyrimų instituto sekretorė, 
duotas laikinas leidimas gyventi 
Portugalijoje. 

* ♦ *
LENKI-KJS LIETUVIŲ 

SĄSKRYDIS

•Liepos d. prie Dariaus 
(Girėno paminklo Pščelnike (buv. 
Soldinas) susirinko per 500 Len
kijos lietuvių, suvažiavusiu iš" 
Suvąlkų. Punsko. Dainavos kraš 

Baltijos- pąjūrjo. Gdansko. 
Slupsko, Bydgošėo. Ščecino. Var 
šuvos ir Vrflįclavo. Tokiu būdu 
Lenkijos lietuviai paminėjo Da
riaus tr Girėno skridimo per 
Atlantą 48 metų sukaktį.

PASIRINKO LAISVĘ

pauądintas yėliąu.,
TT"'

ir

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DĖMIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL *27-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Teief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Sov. 
Sąjunga yra išbandžiusi neut
rono sviedinius- E. Bahr pasakė: 
“Aš visai neabejoju, kad jie jau 
turi neutrono ginklus”.

Rugpjūčio 10 d. Prancūzijos gy 
nybos ministras Charles Hernu 
Take. kad rusai tokius bandymus 
yra darę.

(Iš Europos Lietuvio)

• 1312. XII. 30 Prūsų korpu
so vadas Johann David York 
von War-tcnburg ir rusų armi
jos generolas Dyb-č netoli Tau
ragės, Pažeitūr.ų malūne.' papra
šė neutralumo sutartį. Tai bu
vo Napoleono karų artėjanti 
tragiška pabaiga, kai jo armijų 
ikųčiai netvarkingai traukėsi po 
nepasisekusio žygio j Maskvą.

• Suko suko, kaip varna prie 
viščiuko.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50tb Aj’pnoe 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

mfV KOPLYtfU LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE S0RIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Aeociacijoe

AMSULAMSC 
PATARNAVIMAI

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

s©, halsted street let lArm 7-un

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, AL TeL: OLyuųric 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3573

GEORGĘ Ę, RUDMINAS
5313 So. LITUAMC* AVB. Tel: YArd. 7-1133-1151

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69U STREET REpuNic 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* HHU, BL J74-441?

PHILLIPS - LABANAUSKAS
ml LIT UANICA AVE. TeL: YArdi 7*34ft 1

3 — Nau jienos, Chicago, fit — Sa*-Monday, August 29-31. 1981



Pensininkai ir sveikatos knyga
P.isirodžius spaudoje užuomi 

nų apie sveikatos knygos re.’ka 
lingunią ir jos išltidiuią, Lietu
vių Pensininkų S-ga in ccrpore 
Šiam reikalui pritaria ir pagal 
galimybę pažadėjo išleidimą pa
remti.

Tai sąjungos pirmininko Si. 
Vanagūno’ pasakytos mintys įvy
kusiame pasikalbėjime su spau
dos darbuotojais, kurias para 
frazuojant, visais atžvilgiais pa
rodytas tėviškas rūpinimasis 
pensininkų geresne buitimi. Toks 
Sąjungos vadovybės pritarimas 
mediciniškos knygos išleidimui 
savaime suprantama kaip viena 
iš pagrindinių priemonių sveika
tos žinių apimtyje, kas senesnio 
amžiaus žmonėms — pensinin
kams būtų nepaprastai nau
dinga.

Tenka pasakyti, ir tuo pačiu 
pasidžiaugti, kad sąjungos pir
mininkas per sūnų dr. Vanagūną 
yra padaręs pradinį ėjimą, kurį

.galima pavadinti “’Rezoliucijos 
Nr. T* įnešimu, kaip šiais lai
kais toks įnešimas laikomas di
deliu laimėjimu, suvažiavimui 
svarstyti minėtos knygos klau
simą. Čia jau tikrai gražu ir 
prasminga, kad pensininkai si- ( 
vo patarimais, geru darbu, ypa- ( 
tingai moraliniu atžvilgiu, prisi
dedu prie naudingų kultūrinių 
darbų.

Dabar belieka lik tikėtis, kad 
būsimas i’asaulio Lietuvių Gydy
tojų suvažiavimas rugsėjo 5-6 1 
dienomis atkreips reikiamą dė- j 
mesi ir priims nutarimą išleisti 
sveikatos knygą, kuri yra lietu
viškai visuomenei labai reika
linga ir visi nekantriai jos laukia.

Gi tuo pačiu, nekalbant apie! 
padarytą didelį kultūrinį įnašą 
knygų leidime, Pasaulio Lietu- , 
vių Gydytojų S-ga pasistatys sau j 
gražų nenykstantį paminklą.

J. Tijūnas

BUDGET 
SEWER AND
PLUMBING 

•
ANY RODDING AND 

DRAINING — $30.

If not open — no charge.

CALL 656-8387
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

BROMPTON
BODY SHOP, INC.

Professional Body and Fender 
Work. Mechanical Work.

Reasonable Price.
3532 N. Halsted, Chicago

Phone: 525-7117

MumI, Z»mi — w Nan**!, Žemi — F»rd*v
UAL ESTATE FCR SALE t REAL ESTATE FOR S

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMLN 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAI 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVIN*
PETRAS KAZAXAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. 847

, BUTŲ NUOMAVIMAS
. 3 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYM

-L • NOTARIATAS • VERTIMAI.

P.? nsę RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAi ' 1
" J. BACEVIČIUS - BELL REALT1

INCOME TAX SERVICE
6S29 So. Kedzie Ave. — 778-2233

— Dėkui dr. Juozui Tautvilai, 
Gary, Ind., už vertinga bendra- 
įlarbiavimą ir už nuolatinę pa
ramą. Dėkui už dabar atsiųstą 
$10 auką.

r — Pedagoginis lituanistinis 
Institutas registruos s t u d ent us 
ir pradės studijas rugsėjo 12 d.
9 vai. Jaunimo centre.

— Lietuvių Respublikonų Ly
gos metinė išvyka bus Kazio ir 
yiado Skripkų sodyboje rugpjū
čio’ 30 d„ Lockport, Ill.

> — Vedėja Danutė Doveinienė 
pranešė, kad Detroito žiburio 
lituanistinėje mokykloje mokslo 
rrfetaL prasidės rugsėjo>12 dieną 
9 vai. • ryto Dievo Apvaizdos pa-

silpnai mokančių
sė įr-.,vaiiįū darželis? : —... .V5į;U,.h

-#-• St. Butkaus šauliu kūppą 
Detroite paskViS iLNaujienoiris 
$2(į ąūką ir ją atsiuntė. per fnūsų 
korespondentą A. Sukauską. Dė- 
kur valdybai ir nariams.

i VYTAUTO DIDŽIOJO
\ ŠAULIŲ RINKTINĖJE 
r

Vytauto Didž. šaulių rinktinės 
tautinių šokių grupė “Vytis” 
yra pagarsėjusi gražių tautinių 
šokių atlikimu, š. m. rugsėjo 4 
dieną — penktadienį, 12 vai. po

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJ 4£

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

Onr1
Rectal tloč 
PterofL 
Golabki,

Staffed
C*bb<re

Newly 
Opened

k
725-29'2$

piet Daley Center Plazoje (De
arborn ir Washington) atliks 
puikią tautinių šokių programą. 
VYTIS jau yra dalyvavusi visoje 
eilėje pasirodymų ne tik Chica- i 
goję, bet ir Rockforde, Spring j 
filde, Detroite bei kitur. Vyčiai 
vadovauja Smieliauskaitė — At-

konservuotas kryžius Naujuose 
Lažuose, Grinnevičiaus sodybo
je. šeši V. Svirskio kryžiai per
kelti į Vilnių, LTSR valstybi
nį dailės, muziejų. -

Paminklų konservavimo insti-
į tūtas ruošia projektinę dokumen

kinson. I ši Vyties pasirodymą ,v,ieti“s rTeikšmės 1
paminklo, Šv. Juozapo bažny-, 
čios, restauracijai, kuri prasidės

I 1982 metais-: Nuo 1986 nr. šioje
J bažnyčioje numatoma ekspo-

_ - nuoti V. Svirskio kryžius ir reng
Ii rajono' liaudies meistrų paro
das.

! . Likusius V. Svirskio
j pagaminus, jų kopijas, 
bu numatyta perkelti į 
patalpas

kviečiami visi atvykti ir pasi
džiaugti puikiai išpildomais tau- j 
tiniais šokiais. 

5^ 7^
Lietuvos tautinės šventės

Rugsėjo 8 dienos minėjimas 
rugsėjo 6 d. 10 vai. ryte. Braig- 
hton Parko bažnyčioje bus pa- J ~ 
maldos. Uniformuoti šauliai- su 
savo vėliava dalyvauja pamaldo
se, o 12,30 vai. rinktinės namuo
se įvyks minėjimas. Kviečiama t 
ir visuomenė.

' !
Rugsėjo 7 d. uhifoiįmuoti šau

liai ir šaulės su vėliavomis vyks
ta į Lemontą dalyvauti mieste- į 1967 m. birželio 7 d. mirė lietu- 

j vių literatūros klasikas, ‘prof.
* * * * i j Vincas Mykalaitis Putinas, pas- 

;<^4Eiugsėjo 12 d. Vytaūio.Eį šąu- tatytas skulptoriaus Broniaus 
liuhrinktinės namuose įvyks rink Zalėnso pagamintas paminklas, 
tinęs rudeninis pareigimas. Bus [ Paminklo atidarymo dieną, į 
ir vaišės, ir prie geros muzikos 
šokiai. Kviečiami visi. Pradžia 
7 vai. vakare.

P. Venclova

kryžius, 
iš sody- 
uždaras

PAMINKLAS V. MYKOLAI- ’ 
ČIUI PUTINUI

Kačerginėje, prie namo, ku
riame nuo 1961 m. gyveno ir (

Kačerginę buvo atvažiavę velio
nės artimieji.

(Iš Europos Lietuvio)

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
KRYŽIAI I UŽDARAS 

PATALPAS

Kėdainių rajono vadovai atsi
liepė į pil. A. Urbšio pasiūly
mą kaip apsaugot liaudies skulp
toriaus V. Svirskio kūrybos pa
likimą “Literatūra ir Menas” 
(1981/IV. 25) rašo:

Kėdainių rajone yra 25 res
publikinės reikšmės dailės pa
minklai — V. Svirskio kryžiai. 
Jie stovi sodybose, pakelėse, ka
pinėse, 12 perkelta j Kėdainių 
kraštotyros muziejaus parodų 
salę. Vienas konservvuotas, kiti 
nuvalyti, sustiprinti mediena, 
paruoštos kaime, Urbelio sody~ 
boję, kryžius konservuotas ir pa 
liktas vietcrc. Š*ab' uie’ais bus

“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 
auterių: 6729 Šo. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

GOLDEN 80's 
AUTO BODY SHOP 

Complete Expert Auto Repair 
Body - Fender - Painting 

Mechanical 
3718: N. Elston, Chicago 
t Ph. 267-2004

'MISCELLANEOUS 
{vairus Dalyke! y

i

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

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

Closed Wednesday. r . 
Donations Accepted.

929-4975

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

City Wide & Suburbs
Call 388-9263

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

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

Ms. Dorothy Covington, Mgr.
5219 W. Lake Street, 921-6285-6236

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

Services Free
1106 W. 35th St

In the District National Bank.

Please Call 523-7373

ADDISON CARPETS
& TILES, INC.

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

and Cleaning.
Lowest Price — 2 Rooms 

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

m!

Athenian Body Shop Inc.
WE SPECIALIZE IN AUTOBODY 

; REPAIR & PAINTING. Foreign - 
Amer. Factory & Color Matching.

Towing. Rust Proofing. -
728-7860

2206 W. Lawrence, Chicago

INO’S HAMBURGERS, TACOS 
& BURRITOS

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

Fri. & Sat. 10 a.m. to 4 a.m.
Tasty Tacos & Burritos. Call ahead 
for carry-outs. -Two Locations:

1356 W. 35th St
3601 W. 26th StAį- 542-4080

254-9676

(. ■ ~ I —-I-     —

COMPLETE "CARPENTRY”'
& ROOFING

COMPLETE REMODELING 
INTERIOR & EXTERIOR.

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

WANTED!
j ORIENTAL RUGS

WE PAY TOP PRICE FOR USED 
ORIENTAL RUGS, ANY SIZE 

OR CONDITION.
Call anytime: 262-0797

____ -
RANDY, DAVID, GENTRY, 

MARVIN, INC.
We Do Odd Jobs. Inside-Outside
Painting. Landscapping, Black Dirt.

Reasonable Prices.
758-0371 ]

BUTLER DRYWALL
& PAINTING CO.

Resideutial-Oommėrcial-Industnal
Hanging & Taping — Licensed- |

Insured — Free Estimates
Call: 776-7900

_______ . —„
JOSEPH REMODELING j
& CONSTRUCTION CO. J

Painting, Carpentry, Cement, į
Sewer Rodding/Window washing, I

Interior Decorating.
JOSEPH MARTINEZ

Gen. Contractor I
348-4895 J

REIKALINGOS Slot Machines 1 
bet kokioj būklėj, arba josios dalys.

Taip pat reikalingos
WURLITZER JUKE BOXES.

Gerai sumokėsime.
Skambinti angliškai (312) 985-2742 J

■ ■■■ !■ ■ ■ I i 11 ■ ■ m------------ — /

SUPER HOME MAINTENANCE ,, 
PAINTING, GUTTERS. WINDOWS ;

WASHING, CARPENTRY.
Free Estime'-e. Insured.

Reasonable Price. *
Cal!: 334-6990

-JI mil-1

BOW SEWER SERVICE >
Complete Catch Basin Services | 

Installed, Rebuilt, Repaired, Reline. ? 
Cleaned. Old Sewer Pipe Replaced. | 
Flood Control Installed. Rodding | 
Service. Hand Rod or Power Rod. f 
Free Estimate on Any Job. Call Ray 5 
25th & Central Park — 581-4549 “

■..........................................

Polish

% Tcvcap 
tat!

LUNCH.. S3.'
DINNER •. $3J

OPEN 7 DAYS WK* 
SAT. & SUN .

DAU.Y 
10AV-1OPM*

EVERY DAY A GREAT NEW MENU
3757 North Cicero

American „Oir 
Spec! akies: 

Pork 
Chop#

Potato
Pancake*

Newly
Opened

10-10

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

American’ Travel Service Bureau 
#727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643 

Telef. 312 238-S787
• Nemokmif patxrairiiD^ uirxkent lėktuvą, trankiiiftį. laivą kelio ’ 

nlą (cruiser), viešbučiu Ir automobilių nuomavimo rezervikci.us; Parduodi
kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kaltus 

Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame infer 
uncijai visais kelionių rei>alal».

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik selm reserracu vieta? 
(3 ankrto — prieš 43 - 80 dieną*

JT Professional Painting 
Quality Work at Reasonable Prices 

Homes, Hospitals, Restaurants, 
Office Buildings.

Look in the Yellow Pages 
. \ 588-6266

A COSMOPOLITAN
DRIVER TRAINING 

SCHOOL
PROFESSIONAL

FŲLL-TIME 
INSTRUCTORS

MTW ROOFING
Low Rates, Free Estimates

Fully Insured 
Guaranteed Work.

532-2999

z

J. AUTO CONSTRUCTION : 
Expert Body & Fender Repair 

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

c 384-5371 X

Nervous People - Senior Citizens 
— Our Specialty.

U:.- * li ' ' i

CALL TODAY! >

WIERCHY JAKE’S 
RESTAURANT. & LOUNGE 

Good Polish. & American Food
Entertainment Sat/ & Sun.

Banquet Half Available
Open 11:30 A.M. Til 2 P.M., 
Sun. Til 3 P M. Closed Mon.

342-2360
Chicago & Suburban

Phone: 685-3344

A-l TEXACO
• TRANSMISSIONS • AIR CONDITIONING 
Installation & Service — Foreign & Domestic Cars 

WE DO A COMPLETE CAR SERVICE 
Ask about tfur free Towing

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

436-5728 5301 S. Kedzie Chicago

A. N. L. CONCRETE
We Do All Type Concrete Work, j 

Patios, Walks, Driveways, 
Garages, Steps.

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

PIRUITC jAV TAUPYME BONUS

IŠNUOMOJAMAS 6 kambarių butas ’ 
pirmame aukšte, naujai dekoruotas. I 

Pageidauja be vaikų, be gyvulių. , 
442? S. Moiart SU *el. 847-2624 J

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

Marquette Parko apylinkėje liuksusi
nis 12 butų. Parduotas.

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

Brighton Parke mūrinis — 3 butai ir 
krautuvė. Parduotas.

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui.

Skambinti tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Notary Public

Insurance, Income Tax

Pirkite senoviškai
• 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.

• Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

VALDIS REALTY
2644 W. 69lh St.

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

I

ELEKTROS ĮRENGIMj 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto le 
Dirbu ir užmiesčiuose, g 

garantuotai ir sąžining 
KLAUDIJUS PUMPUT 

4514 S. Talman Ava, 
TeL 927-3559

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUC
Tiktai $120 pusmečiui autoi 
Liability apdraudimas pen 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AV 
Tel. 523-8775

Dengiame, ir taisome vi 
šių stogukr Už darbą j 
tuo jame, 5r esame apdr

ARVYDAŠKIEL
6557 S. Talman Avei 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737^

A. TVERAI
Laikrodžiai ir brangenį 

Pardavimas Ir Taisymą 
2646 We*l Strc<f 
Tai. REpubilc 7-1941

/■ ■■ .

Siuntiniai į Lietu 
ir kitus kraštui

P. MEDAS, 4059 Archer Ai 

Chicago; III, 60632. Tai. YA ]

Prašom palikti savo telefono nu- - 
merj automatiniame aparate. | f

We’ll help you make the right move.

NEJGHBORHOOCfi
REA1.TY G^OJP

JEI GALVOJATE
PIRKTI A» PARDUOTI, 

į-iomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
kinetikoje, prašome skambinti 
vr užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Tirš 500-tai namų pasirinkimai.

BUDRAITIS REALTY CO 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

RENTING IN GENERAL
Nuomos

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

6947 S. Washtenaw Ave.

I
MeUry Public

INCOME TAX SERVIC1 
4259 S. Maptewood. T»I. 2$ 
Taip pit daromi vertimi!, ęd 
Iškvietimai, pildomi piiittybč 

iymii ir kitoki blankai

HOMEOWNERS POU
Zspolir,

W. 95fh St. I’
Evcru. Park, UI.
60642, . 424-S654 V

“ State F anrr E ^Casvagy 11

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZ 

2458 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 
šeštadieniais nuo 9 iki 12 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas,
GINTARAS P. CEPtN;

Darbo valandot: nuo 8 vaL 
Iki 6 rak vak. Šeštadieni n

Ir pagal susitarimą.
TdL 776-5162 arba 776-5 

2649 Weat 63rd Streei
CMcam. UI- 60629

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

6 — Naujienos, Chicago, DI. — Sat-Monday, August 29-31,




