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REAGAN P
L- “NEWSWEEK” APIE LIETUVĄ

-Masinio. tiražo savaitinis žur
nalas- Newsweek (1981 rugpiū- - 
čio 3-) išspausdirio savo Maskvos 
biuro vedėjo Andrew Nagorski

, Straipsnį “Vaizdas iš Lietuvos”, ; 
kuriame jis • aprašo y Lenki j ds . 
įvykių poveikį. Prie šv. Teresės . 
bažnyčios, Vilniuje sutikta lietu
vė,- jam • aiškino, ^ad “Sovietai j 
stengiasi užkirsti’ kėlią Lenkijos ’. 
įvykių pasikartojimūi Liętuvo- 
je”.- - Sovietai - suvaržą, ryšius - $3 ■ 
Lenkiją: anksčiau; lengvai įaxt- \ 

-name® vizos .apsilar&yhaąmą pas ; 
gimines, dabar išduodamas retai 

. įr tiėndriai.žLės^cų: mažuma Lie
tuvej e Skundžiasi, kad laiškai iš

.Lenkijos /vėluojasi-ištisas, sa- 
■ vajteš,:.3ir iš'tyiso/neaieina; Kios- : 
kupse' parduodami-, tik: valdžios 
“saugiais” laikomi , -.laikraščiai, : 

•Politiniūdsė! susirinkimuose Le- ; 
tuvos . darbininkams . ^šviesti“ ■ 
paskaitįninkai kfliba apie lenkų 
“k o n t r ą revoliuiijos” pavojus. ; 
KGSi .atidžiaui šėką įtariamuo
sius, . ypač turinčius . ryšių, .su 
Lenkija., A.j :

MALDOS DIENA Už LIE
TUVĄ BRAZILIJOJE

Birželio mėn. Brazilijoje įspū-
dingai paminėta Maldos Diena 
už Lietuvą. Rio dė Janeiro kar
dinolas laikė Mišias už Lietuvą, 
kurias televizija perdavė visai' 
.Brazilijai; jis kalbėjo apie per- 
-sekiojamą Lietuvą ir- užbaigė
“Laisvės malda”. Šiltai apie Lie
tuvą atsiliepė ir Sad Paulo kar
dinolas, celebravęs ypatingas 
mišias miesto katedroje. (Elta}'

! TIKRINIMAS NEBŪTINAI 
LABAI GRIEŽTAS

WASHINGTON, D.C.— Vals- 
:tybės sekretorius Haig ir prezi-- 
dentas Reaganas savo laiku pa
reiškė, kad;Spvįętų Sąjunga tu
rės sutikti , leisti patikrinti jų 
ginklus, jeigu norės susitarti dėl 
ginklų sumažinimo, bet vakar 
Valstybės departamentas pa
skelbė, kad ginklų kontrolė ne
būtinai privalės -būti tokią jgrięž-1 
ta. Derybų metu JAV reikalaus

Baritonas Arnoldas Vokietaitis 
Stanley Balzekas Jr., Nijolė,V 

“ . . . .vedėjas S

s (viduryje)

ephen

prie Chicagos Park Districto namų. Iš kairės: 
solistas ir artistas A. Vokietaitis, vaidinimų 
ky ir Eilcen Makievich.

bankų,

- * / " 4 • *

Prezidentas informavo respublikonus 
apie netolimos ateities planus

JEIGU KREMLIUS ĮSIVELS Į NAUJŲ GINKLŲ 
GAMYBĄ, TAI JIS LENKTYNES. PRALAIMĖS

-lietuviai .labai tipmiši lenkti ‘‘įre- 
žija”.. die klųusdsi lenkę radijo, 
d kai kurie» seka Lenlūjoš įvy-s 
kiūs televizijoje. “Mes tegalime 
pavydėti lenkams ir džiaugtis 

, drauge su jais, jei jiems pa
myks”, : Nągorąįiuižkalįtėj oHięfu-

įiŠkankpatrąukė ,.pėciąis? tarė:

JAV dėl kontrolės nenutrauks 
^pasitarimų ir susitarimų.

: New York Times korespondsn-. 
tas Leslie Gelb parašė straipsnį

Savostrs^ny Na^relaTrum- 
ęai paliečiairi- Sovietų- okupaciją- 
bei Hętityįų-i ręžĮsĮąficiją’.T-įąėįų v^. 
šiandien; i “neramiausia. AŠovięįg 
respublika’’. .Nepaisant ręprešf-’ 
jų,' Lietuvei j e plačiai cirkuliu o j ą." 
pogrindiniai - iaikraščiai. ..Katali
kai
žymjtšr iMdininkai ;ar ’kompar

tijos -nariai lanko. pamaldąs. mįėš- 
tėliuosė” ^tir?Ąų^ nepažįst^'tei- 
kia nedidelė po^indžid'^emina- 

rija, slaptos vienuolijos. .

tamedfo atstby-^įpeah 
pareiškė,;kad priėt^ metu Gęm' 
tarnay^-^ėparĮąmen^ ir bįįtyo 

; infošmtibląs' apie šdi 
i trolės'baiiri^L^*?g^' '•

’ Tr-• ♦ ’ • -• .

* ” " 9'^—-
■’ > t •—Liepo^mėnasįi^riių^tajy- 
bos darbab&ls' 3BeWta:!ii52 nut)Š^ 
mažiau? negu. pęmai rtuofpat 
taikotąjį>iu..'<ę> T.' .. L’ -

—- Ihternątional Hąi-vester su-, 
konstravd ir pagamino naują že
mės ūkio mašiną, kuri žymiai 
sumažina darbą. . . .

ŠVEICARIJOS BANKAI DOMINUOJA 
PASAULINĖJE PINIGŲi RINKOJE

TEN YRA DAUGIAU TAUPYMO SĄSKAITŲ, 
NEGU GYVENTOJŲ

Žurnalistas Hobard Rowen ap- rius- Ten yra daugiau 
rašė Washington Post dienraš- negu dantų, gydytojų;
tyję apie Šveicariją, jos gyven-| * Tikrumoje Šveicarijoje yra 
tojus jr apie šveicarų, bankus, .apie 500 batikų, kurie samdo sa- 

. Jis.-rašo, kad pėnirinėje Ęuropo-- vo dperacf^įjs;-rastiaes. Praėi- 
je esanti Šveicarija yra nekilno-; tais metais 71 didžiausias bankas 
jamo turto brangakmenis, tačiau ■ turėjo apie $200 bilijonų, arba 
svarbiausiu dalyku laiko bankų du kartu, daugiau už viso kraš- 
operacijas. Šveicarijos gyvento- to gamybą;
jai daugiausia yra prancūzų, vo- * Bankų direktoriais parinkti 
kięč^^^alų. kilmės.it vartojaI labai gudrūs ir apsukrūs asme- 

-igayo'-senoiių-kalbas. Jų darbštų-j! nys. Aplink juos, o ne aplink 
Šnarš :ir precizija darbę-tyra žino-' valdžioje esančius žmones, kon- 
imi visame pasaulyje. Svarbiau- l'centruojasi jėga.
sias^jų. gaminys yra įvairūs' Šveicarijoj yra demokratinė 
laikrodžiai. . . | valdžia. Kraštas yra išsiskirstęs

.Kalbant .apie Šveicarijos ban-Į į 25 kantonus, kurių kiekvienas 
kūs, pirmiausia žinotini šie duo- turi savo valdžios struktūrą ir 
menysj • . ... <

* Krašte yra apie 4,800 ban- kraštą valdo socialdemokratai, 
dvigubai daugiau, tačiau privati nuosavybė yra la- 

Šveicarijoje bai gerbiama, o bankams.leidžia- 
yra, :6.3 milijono -gyventojų, gi ma priimti draudos polisus i tau- 
New Yorko valstijoje yra tris Pymo sąskaitas. Rinkimai vėl

ko raštinių, 
negu. New Yorke.

kartus daugiau;
-* 1,300 Šveicarijos gyventojų 

tęnka_vienas bankas bei ’ jo sky-

Šveicarijoj yra demokratinė

savo bankų sistemą. Nors dabar

BRANGIAI MOKA 
UŽ PATALPŲ VALYMĄ

WASHINGTONAS (UPI). — 
Valstybės kontrolė, žinoma Gen
eral Accounting Office vardu, 
trečiadienį išleido pranešimą 

į apie federalinių įstaigų valymą 
Hr apsaugą. Jame tvirtinama, 
kad federalinė valdžia už savo- 
įstąigų, bei pastatų, išvalymą mo
kė bexei'k daugiau, negu priva
čios institucijos. Tą pat galima 
pasakyti apie pastatų bet. rašti
nių apsaugą. . t Y ■ *' ;

Kaip pavyzdys yra duodama 
valdžio’s ir General-Service ad
ministracijos susitarimas 'išmo
kėti laike 15 metų $250 milįjphų 
daugiau už apyilges pertvarky
mą. Praeitais ' -melais minima 
instituciją tūrėjo S16 milijonų 
už perleidimą švaros ir apsaugos 
kontraktų kitiems.

CHICAGO, Ill. — Prezidentas 
Reaganas, grįždamas iš atostogų 
Kalifornijoje, trečiadienį susto
jo Chicagoje, Palmer House di
džiojoje salėje pasakė respubli- 

;konams kalbą apie tolimesnius 
partijos planus ir Amerikos už

sienio reikalus.
—; Tarp Amerikos ir So'vietų 

Sąjungos prasidės nauju ginklu 
gamybos lenktyniavimas, jeigu 
Sovietų valdžia nesutiks, kad 
ginklų gamyba būtų mažinama 

:ir kad prie mažinimo būtų pri
eita legaliu keliu, — pareiškė 
prezidentas. — Jei Sovietų val
džia nesutiks gamybos mažinti, 
tai ji įsivels į ginklavimosi lenk 
tynęs, kurių ji negali laimėti.

JAV yra informavusios Sovie
tų Sąjungą-apie Sovietų vyriau 
sybės vartojamą teroro taktiką 
ne tik Rytų Europoje, Artimuo- 

•se Rytuose, Rietu Azijoje/bet i 
Amerikoje, tačiau Sovietų va k 

-dSa^iiekeiČfa^savo ySftoj’amc' 
teroro politikos. Sovietų valdžia 
buvo prašyta atšaukti savo kart 
jėgas.iš Afganistano, bet Sovieti 
žaidžia to nedaro ir oficialiai pa 

Reiškė,, kad to nedarys.
įty-Soyįetų valdžia sustiprino 

savo- karia jėgas, pastatę jonu

naujų modernių lėktuvų, naujų 
tankų, atominių raketų, o Ame- 

‘ rika nieko nedarė, — pareiškė 
prezidentas Reaganas. — Mes 
dabar sustiprinsime savo jėgas, 
mes ir naujų ginklų pasigamin
sime, jeigu rusai nenorės su
stabdyti teroro ir sumažinti tu
rimų karo' jėgų.

Prezidento Reagano kalba pa
rodė, kad jis nesirengia trauktis 
iš užimtų pozicijų. Jis sutinka 
-pradėti pasitarimus apie karo 
jėgų sumažinimą, bet nori tik
ros kontrolės.

Prez. Reaganą Chicagos aėro- 
porte pasitiko' Illinois valstijos 
gubernatorius J. Thompson. Jis. 
kartu su prezidentu malūnspar
niu apskrido iš O’Hare į Meigs 

I aerodromą. Ponia prezidentienė 
' tuo pačiu lėktuvu nuskrido į 

Washing toną.,
, Meigs aerodrome prezidentą 

. pasitiko streikuojantieji lėktuvų 
■^ntrbOSrtai. Jų padėtis yra ga
na keista. Jie pasirašė, kad ne- 
dreikuos, bet dabar streikuoja, 
tie ragino krašto gyventcjus 
balsuoti už Reaganą, o dabar 
nešiojo plakatus, kuriais patarė 
prezidentui pasitraukti iš pa
reigų.

Kongresmanas E. J. Darwin
ski (R., Ill,) rugpjūčio 4’dieną 
Atstovų Rūmuose pasakė kalbą 
ir pateikė-' tą A’isą straipsnį per
spausdinti Congressional Record

ROMOŠ RADIJO LIETU:
■ VlšKA PROGRAMA

Romos radijo lietuviškoji pro
grama išsamiai z. supažindina sa
vo klausytojus.su išeivijos gyve
nimu ir veikla. Aptariamos nau
jai išėjusios knygos, paminimi 
svarbesnieji renginiai ir įvykiai. 
Nemaža demesid skiriama isto
rijai (“Krikščionybė Lietuvoje”, 
“Lietuvių kultūrinė veikla’ prieš 
Pirmąjį Pasaulin j karą”, etc.). 
Programai vadovauja prelatas 
dr. Paulius Jatulis. - >

Į bus 1983 metais. Reikia nepa
miršti, kad Šveicarijos bankuose 
yra daugiau taupymo sąskaitų 
negu gyventojų. Jie laiko pa
slaptyje taupmenų dydį, jo ne
reikia išduoti net mokesčių 
įstaigoms.

Dėl neišdavimo paslapties apie 
indėlius'susirūpino užsienio val
džios asmenys. Italai viešai kal
tina Šveicarijos bankus, kad jie 
vilioja iš užsienio indėlius, už 
kuriuos- reikėtų mokėti mokes
čius'. Bankai taip pat priima pi- 

: nigus netikrais vardais, tikruo
sius laikydami griežtoje paslap
tyje-

NIKARAGVOS JAUNUOLIAI 
RADO PRIEGLAUDĄ y

LAREDO, Texas (UPI) .^Mo
kytoj a Maria Balmacerda atsi
sakė mokyti vaikus komunisti
nės doktrinos. Ji pabėgo AmerL 
kc'n ir pradėjo tarnauti Houston 
klebonijoje. Jos vyras. Carlos; 
machanikas, netrukus atvyko 
pas ją, palikdamas savo vaikus 
— 17 metų Carlos Balmacerdą, 
15 m. Marlon ir 12 m. seserį 
Carlą pas giminaitį. Antradienį 
jie atvyko pro Meksiką prie La
redo perėjimo punkto. Laike 30 
valandų jiems suteiktos azylio' 
teisės ir leista apsigyventi su lai
mingais tėvais.

ŽYMIAI SUMAŽĖJO JAPONIJOS
’TREKI i. IMPORTAS AMERIKON

i ’ j SPECIALAUS JAV PREKYBOS ATSTOVO
‘ / z. PAREIŠKIMAI JAPONIJOJE

„ į, ■ ■ ■■ ■• - -

OIŠO, Japonija. — Specialus, Amerikos ekonomija ir visas 
Amerikos prekybos reprezen- ūkis yra paremtas laisva preky- 
tantas William Brock lankėsi de-1 ba ir ko'nkurencija. Gyventojai
iimtyje pietinės Azijos kraštų, 
susirišusių su JAV prekybos ry- 
šiąiĄ/aįba galinčių būti prekybos 
partneriais šioje pasaulio dalyje. 
OiSo’ mieste jis pasakė kalbą 
prekybininkams, pramoninin
kams bei eksporteriams. Savo 
kalboje jis pareiškė, kad šįmet 
Japonijos prekių importas su
mažėjo net 50 nuošimčių ir pa
siekė 14 ar 15 bilijonų dolerių 
ribą. Toks didelis ir staigus su
mažėjimas yra nesveikas nei 
Amerikai, n.i Japonijai.

KALEN'DORRLIS

Rugsėjo 4: Rožė, Kandidės, 
Rimantė, Girėnas. ‘ r

Saulė teka 6:19, leidžiasi 7:10.
Į Oras debisuotišt iiltėtoU, _ į

Solistė Anita Pakalniškytė, bakalaurą įsigijusi vaisti
ninkė, laimėjo pirmą vietą Ontario provincijos

■ diinų kontėste. ►

NORI SUTRUKDYTI LĖKTUVŲ 
PARDAVIMĄ ARABAMS

JERUZALĖ. — Izraelio visuo
menė ir vyriausybė yra nepa
tenkintos, kad prez. Reagano 
administracija žada parduoti 
Saudi Arabijai tolimo skridimo 
žvalgybos lėktuvų bei įrengimų 
už $12 bilijonų. Manoma, kad šį 

j klausimą iškels premjeras Begi
nąs, kalbėdamas sekančią sa
vaitę su prez. Reaganu. Kaip ži
noma, planuojama Saudi Arabi
jai parduoti 5 žvalgybinius lėk
tuvus, žinomus AWACS vardu.

Tud tarpu spaudimas daromas 
netiesiogiai. Nei gynybos minis- 
teris Ariel Sharon, nei užsienio 
reikalų ministeris Yitzhak Sha
mir nieko viešai apie tai nepa
reiškė

ATIDARYTA JAV MENO 
PARODA KINIJOJE

PEKINAS. — Antradinį Peki
ne atidaryta kolektyvinė Ameri
kos dailininkų kūrybos paroda. 
Joje išstatyta 70 paveikslų. Ki
nijos valdžia reikalavo išimti iš 
parodos 13 abstrakčių kūrinių, 
tačiau Amerikos ambasada pa
reiškė, kad visi paveikslai būtų 

įrodomi, arba iš viso" nebus ati- 
; I daryta. Parodą atidarė Vyr. 

teismo pirmininkas Warren E. 
Burger, pakviestas vizituoti Ki
niją 10 dienų. Atidarymo kal
boje jis pareiškė, kad amerikie
čiams leidžiama laisvai rašyti ir 
kurti nepažeidžiant konstitu
cijos.

— Spėjama, kad atsigaunan
čiai autdmobilių pramonei gali 
žymiai pakenkti kainų pakėli
mai apie 7%.

Prez. Ronald Reagan trečia
dienio vakarą Chicagoje pa- 
rėftkė, kad Sovietų Sąjunga 
privalės tikrai sumažinti sa

vo karo jėgas, jeigu . 
norės taikos.

nusprendžia, kuri prekė yra ge
resnė ir pigesnė. Tuo tarpu gy
ventojai dar nežino apie impor
to sumažinimą. W. Brock yra 
įsitikinęs, kad amerikiečiai ir 
japonai laiku susipras savo kraš
tų bei gyventojų gerovei, nes 
geros ir pigios prekės didina 
ekonominę gerovę ir mažina 
infliaciją’.

Retorika, sukelta prieš japonų 
gamybos mašinas bei plieno pra
monę, pakenkė kitiems. Svar
biausia, kad ji veikia prieš senas 
Amerikos komercijos tradicijas, 
ypač šiame pasaulio krašte. Ta
čiau prekybos liberalizačija b=i 
ilgametės tradicijos vėl sugrįš 
bendrai gerovei.

Konferencija buvo ruošiama 
amerikiečių ir japonų prekybi
ninkų draugijos, tikslu pagyvin
ti prekybą tarp šių kraštų.

— šiaurės Japonijoje ketvir
tadienio rytą drebėjo ž:mė. Už
vertė kelius. •

Aktorius Cary Grant ir jo 
auna žmona Barbara Harris 

padavė į teismą National En
quirer laikraštį už klaidinantį 
straipsnį. Jie reikalauja $10 mi
lijonų ieškinio.

— Atsiprašom skaitytojų, kad 
dėl techniškų sunkumų vakar, 
rugsėjo’ 3 d, Naujienos neišėjo.

N. Administracija

kilm%25c4%2597s.it
klausytojus.su


Rūtą Bližaitę Radavičienę palaidojus
Rūta buvo linksma, energinga bet visas kūnas buvo sušalęs, 

moteris, mėgo sportą: buvo gera? Nežinia, dėl kokios priežasties 
plaukikė. Kilusi iš gausios šei- į šeima paliko Rūtą vieną Dievo 
mos, trk pati Rūtelė šeimos ne- • valiai ligoninėje. Visi išvažiavo 
turėjo, nes jos vyras tragiškai namo. 3-čią vaL ryto j pirma- 
žuvo, palikdamas ją našle. Ji tu-; dienį gavo pranešimą, kad Rūta 
rėjo l’nion Piere savo vasamad nustojo kvėpavus ir mirė. Tai- 
mį. Rugpjūčio’ mėn. 21 d. su visa! gi, nuo paskendimo dar išgyve 
šeima ji atvyko į I nion Pier — no 9 valandas. r 
tėvas ir trys dukterys savaitga-1 Taip ir užbaigė Rūtelė savo 
lio praleisti, pasimaudyti ir pasi-; tragišką gyvenimą. Šeima buvo 
kaitinti saulėje. Į kilusi iš Klaipėdos krašto, kal-

Tacnau sekmadienį po pietų bėjo ir meldėsi lietuviškai, nes 
Rūta su šeima nėjo prie ežero,! tėvas Martynas buvo religingas 

B bet užėjo pas jų šeimos draugą ‘ žmogus, evangelikų liuteronų ti- 
A. Vaičiulį. 5 vai. šeima, grįž- -kybos, bet prie lietuvių evange- 
dama iš paplūdimio namo, suli-Įlikų parapijos nepriklausė. Jiems 
ko Rūtą, einančią su Vaičiuliu’patogiau buvo prie amerikiečių 
prie ežero. Tėvas dar padaręs i vokiečių parapijos, 
dukteriai pastabą, kam neinanti; z, .... s •, f . x , j I Greitai įvyko laidotuves. Nekartu su šeima, b atskirai, tada:. . . ;x , . . , , , ... ; buvo net lietuviškame laikrastvii atsakiusi, kad su kuo norinti, .. .J .... : pranešimo: žmones tik per viešu tuo ir einanti. | . . . , , 5. , . . A . nas kita sužinojo, kad kūnas pa-Nenuiaute tada, kad tai buvot. ' . . .. . IQ .. . ,. ,; ■ i šarvotas koplvcioj 13-cios ir Mojos paskutinis pasimatymas su . ____
savo namiškiais. A. Vaičiulis at-į 
sisėdo prie vandens, o Rūta, pa-{ 
sakiusi: “Žiūrėk, kaip ąš gražiai! 
plaukiu”, nėrė į vandenį ir kiek! 
paplaukė, bet tuojau atsisukus! 
atplaukė atgal prie kranto.
Staiga apsivertė aukštielninka ir 
pradėjo plūduriuoti, kur tebuvo’ 
lik 3 pėdos gilumo. Ir taip plū
duriavo keletą minučių.

Ant kranto sėdėjo du vaikinai J 
ir viską stebėjo, 
rankų nebejudino. Priėjo susi-! 
rūpinę prie Vaičiulio, o šis jiems i 
tarė: 1

zart gatvių kampe. Tat susirin- 
; ko būrelis lietuvių evangelikų 
j ir katalikų.
Į Rūtą gerai pažinojau ir daž- 
į nai pasikalbėdavom. Lyg nujaus- 
1 dama, ji sakydavo, jeigu kas 
Į su ja atsitiktų, kad aš būtinai 
I pasakyčiau atsisveikinimo žodį

ii j r . .
I ir išpasakočiau apie jos visą tra- 
i gišką gyvenimą, l odei, jausda- 
j mas sąžinės pareigą išpildyti jos 
I paskutinį prašymą, prie jos

— Ką jūs man čia šnekate, ji 
gera plaukikė, ji 
plaukio’ti.

Bet jauni vyrai 
šoko į vandenį ir 
visai be sąmonės,

kad ji visaip r J_ . . . Į Karsto laip atsisveikinau:
— Šiandieną susirinkome gi

minės ir draugai bei kaimynai 
atsisveikinti su miela kaimyne 
Rūta Bližaitę Radavičiene, tra
giškai iškeliavusia amžinybėn. 
Rūtos visas gyvenimas buvo 
audringas ir tragiškas. Gal tik 
vaikystės dienos buvo nerūpes
tingos, kai ji augo tėvu namuo-

, Klaipėdos krašte, Bajorų 
apylinkės lygumose. Dar vaikys-

taip mėgsta

po visą pasaulį. Klaipėdą ru-

nepatikėjo, 
išnešė Rūtą j 
bandė teikti!

pirmąją pagalbą, pumpuoti van- se, 
denį ir orą per burną jai pūsti. ..
Deja, atgaivinti nebegalėjo. Sa- tėję užpuolė karas. Gausi šeima 
ko, kad vienas iš tų vaikinų bu-‘ — 5 seserys ir brolis išsiblaškė 
vęs. medikas, pareiškęs, kad šir
dis dar veikia. Jis spėjo, kad Rū-į sains užėmus, nežinia dėl kokių 
ta vandenyje gavo širdies prie-j priežasčių Rūtai net 10 metų te- 
puolį. Už keleto minučių atvyko j ko gyventi sunkiose sąlygose: 
pirmoji pagalba, ir Rūta be są-Į dirbti prie statybos darbų, ne- 
monės buvo nuvežta į Michigan šiepti plytas, cementą ant savo 
City ligoninę. Vėliau nuvažiavo 
ir tėvas su likusiomis dukterimis 
ir žentu, bet greitai grįžo.

Rūta dar buvo gyva, kvėpavo,

Michigano ežero bangose. 1
Rūtele, mums, 1

pečių. Kaip ji sakydavo — pu
siau alkana, tačiau būdama jau
na ir energinga, viską pernešė.

Ten susirado ir gyvenimo

For the woman 
.whoš at the heart oi 
her family’s finances.

And that’s where Ų-S. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
si gn up tor the Payroll Saw* ’ 
ings Plan where he works.

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

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knowt 
a good bargain.
Me— £ BotHm pay 6% inter-W Iff 
maturity 5 y*«nt (4X% the y**r .

___ ______i _ 1 a . -1 —- . —

inAmenca,

Because if you’re in charge of

income taxes, and feWal tax may ha

W

— Lenkijos vyriausybė panau
dojo Solidarumo unijos metinę 
sukaktį pirmam laimėjimui ir 
pakėlė duonos kainas trigubai.
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Kauno pilis

Ilsėkis Viešpaties Rainy-

amžinojo gyvenimo šalia savo 
kiame gilią užuojautą jo's tėve- mylimo vyro ir mamytės. Lai 
liui, visoms sesutėms ir visai jos 
plačiai šeimai. Liūdime kartu su 
jumis. Gal tokia Dievo valia, kad 
tu, Rūtele, nelaiku baigei savo 
tragišką gyvenimą ir išėjai tęsti

draugą, telšiškį. Nors ir vargin- savininkų draugijos nariai, reiš- 
gai, bet gyveno laimingai. Kaip 
vokiečių tautybės, turėjo laimės 
gauti leidimą ištrūkti iš to pra
garišku gyvenimo.

Atvyko į šį kraštą, kur Rūtos 
tėvai jau buvo gerai įsikūrę. Bū
tų galėjusi laimingai gyventi po’ 
tiek patirtų vargų. Tačiau, kokia . _____ _ ,
gyvenimo ironija, kad šitoj ge- DAR APIE ST. PETERSBURG!) LITUA-į 
rovės ir laisvės šalyje neužilgo. NTSTTN'fS MOK 
prasidėjo jų gyvenimo didžioji: 1x101111ITIVU.
tragedija. Nuo niekadėjo rankos J st. Petersburge Lietuvių klube 
tragiškai žuvo jos mylimas vy- įVykusį lituanistinės mokyklos 
ras. Nuo tos valandos jos gyve- jaunįmo šventė š.m. balandžio 
nimas liko pažeistas. Ji visiems I 11 d. buvo aprašyta Nau- 
guodėsi savo nelaime, bet paguo-!jienose balandžio 28 d. Iš per
dus niekur nerado: jai atro'dė,| skaity,to. straipsnio ir mačiusių 
kad visas pasaulis prieš ją. žmonių pasakojimų susidariau

Po savo mylimo vyro žuvimo j vaizdą, kad ne viskas išryškinta 
blaškėsi 13 metų, lyg pašautas j kaip šventė praėjo.

’Į Visai neužsiminta apie nepa-
- . prastai gardžiai paruoštą įvairių

kaimy-j vajgją bufetą ir kieno pastango- 
nams ir draugams, liksi šviesi į mis tai padaryta. 
asmenybė. Dėl tavo' kilnios šir-| ’ ■
dies visi tave gerbė ir mylėjo, | aprašymo išeitų, kad tik 
nes pati vargdama guodei gyve-Į mokytoja Pėteraitienė viena te- 
nimo nuskriaustuosius, slaugei - ................
ligonius, kaip geroji samarietė.

Tavo ’geri darbai, kaip malda, 
bus užrašyti dangaus knygose.

Mes, Brighton Parko Namų

Tau būna lengva šio’s šalies že- i 
mele! 
bėję.

Viktoras Galeckas

žmonių pasakojimų susidariau

erelis, kol galų gale ir pati nu
rimo

Tu,

kelis sakinėlius gražiai lietuviš
kai ištardami reikiamoj vietoj Į 
pasakė. !

Pirmaisiais mokslo metais vie
šai vaikams tame pačiame klu
be pasirodžius, jau tada šios 
mokyklos įsteigėja mokytoja j 
Kulbokiėnė šakė,kad mokiniams* 
liks prisiminimas visam gyveni- j 
mui, kad jie lietuviškai vaidino, 
deklamavo, dainavo. Ar tai nėra 
lietuviškos sąmonės skiepijimas?

Straipsny pasakyta, kad dau
giausia pasireiškė mokytojos I 
Pėteraifienės ketvirtojo sky-| 

, . .,. ,. , riaus mokiniai deklamuodami, J, kaip įdiegti vaikučiams1 , . , . , ,, . . . . eK & dainuodami, šokdami ir pianinu ;
skambindami. Tačiau mokytoja 
Sandargienė išmokė šokti bale- 
tuką “Raudctaą kepuraitę” tre
čiojo skyriaus mokinę Cibaitę. 
Mokytoja Moor išmokė vaikus 
dainelių prie savo pianino, o' kad j 
kai kurie vaikai skambino piani- | 
nu — tai tėvų nuopelnas.

Taigi, išgirtas tik. ketvirtasis 1 
skyrius. Būtų kaip ir natūralu, 

, bet sprendžiant iš kai kurių ma- 
rčiusių atsiliepimų, skaitymas iš 
lapų (tik nežinau, ar vaizdelis 
buvo sukurtas mokytojos Pėte
raitienės) nebuvo labai įspūdin
gas, tuo tarpu gėrėtasi pirmcfjo 
skyriaus Dovydo Young 
čiojo skyriaus Mariaus 
deklamavimais.

Reikia pripažinti, kad 
ga buvusi graži. Mokytoja Pėte
raitienė pasiūliusi įteikti vai
kams vėliavėles ir dainuojant 
“Į tėvų žemę, į tėviškėlę ..” ap
leisti sceną. (Tik nežinau,- ar žo
džiai buvo mokytojos Pėterai
tienės sukurti.)

Vis dėlto korespondentas tu
rėtų ne vien mokytojai Pėterai
tienei panegirikas rašyti, bet at
sižvelgti ir į teisybę.

S. Vaitienė

• Lietuvos meilę ir tautinį idealiz
mą. Ji pavadinta "šventės pradi
ninke, paruošusią pro'gramą 
tautiniais motyvais. Neaišku, ko 
pradininkė ji yra: ar šventės ruo
šimo, ar programos tautiniais 
motyvais sudarymo?

Šventės programos praeity 
buvo sudaromos visų mokytojų 
kolektvvo. Kiek man žinoma, 

Į taip buvo ir šįmet, todėl moky- 
; tojai Pėteraitienei laurų vainiko 
pinti nebuvo reikalo. Dėl pro- 
gramo's tautinių motyvų, man 
rodos, kad ir praeity programos 
buvo sudaromos tik tautiniais, 
o ne kokiais kitais motyvais.

Čia nesiimu mokytoją kriti
kuoti, ar jos pedagoginį sugebė
jimą įvertinti. Tik nesuprantu, 
kodėl korespondentas iškėlė tik 
mokytojos Pėteraitienės nuopel
nus. Tuo tarpu man gerai žino
ma, kad šioje mokyklėlėje pasi
darbavusių mokytdjų nuopelnai 
yra nemažesni.

Norėtųsi korespondentą pa
klausti, kaip jis vertintų tai, kad 
mokytojos Kliorienės sukurtų 
eilėraščių vaikai niekaip nega
lėjo lietuviškai ištarti, o vienok 
ji juos išmokė scenoj padekla
muoti. Arba kitas pavyzdys: ke
letas vaikų, vaidinusių mokyto
jo Vaškio sukurtą scenos vaiz- 

' delį, atėję mokyklon nemokėjo 
į nė žodžio’ lietuviškai, o vienok

ir tre-
Moor

užbai-

For constipation 
you’ll call it

The Overnight Wonder”
Ever feel uncomfortable with your laxative?

Then its time you tried the gentle medicine they 
call '‘The Overnight Wonder"

Its today's Ex-Lax* and ft relieves the discom
forts of constipation by helping restore the body’s 
own natural rhythm. Try ft tonight You’ll like the 
way you feel in the morning!

Chocolated or pills. Ex-Lax is “The Overnight 
Wonder’
Take eniu a* directed

KŪRYBA
(Tęsinys)

šitokį darbą ji atliko tokiu besąlyginiu atsidavimu, kad 
ji savo aistra hipnotizavo" ne tik komunistus, bet ir tūlą smal
suolį laisvuose Vakaruose. Ji męistriškai mokėjo panaudoti 
skaitytojų simpatiją, gailestį ir pritarimą, ir nejučiomis nu
vedė juos savo pageidauta dvasios kryptimi. Tokios propa
gandist's komunistai dar neturėjo ir todėl Vilniaus komunis
tiškoje hierarchijoje nuo eilinio biesuko iki aukščiausio bel
zebubo’ visi džiaugėsi tokia lyg iš dausų nukritusia “Dievo” 
dovana, vardu Ieva Simonaitytė. v

Naujosios komunistiškos propagandos žvaigždės mintis 
pasigavo ir Sovietų radiofonai, šeštame “Raštų” tome, “Ap
sakymuose”, skaitome, kad apysaka “Auga žmogus” ir apy
saka “Automobilis” 1954 m. buvo skaitytos per Maskvos 
radiją. Ištraukos iš kitų Simonaitytės raštų, inscenizacijos, 
sutrumpinifnai girdimi iki šių dienų ne tik per Maskvos ir 
Vilniaus, bet ir per šimtus kitų Sovietų Sąjungos radijo stočių.

Maskolių okupuotoj Lietuvoj lietuviškų knygų leidimas, 
ypatingai, jei knygos yra kalbinio turinio’, pateko į keblią pa
dėtį. A įspaudžia vos'kelis tūkstačius ir praneša, kad nėra 
popieriaus. Tuo pačiu laiku nuo maskoliškų knygų lūžta par
duotuvių lentynos. Ir vienai rūšiai lietuviškų knygų — Simo
naitytės knygoms — popieriaus netrūko’ ir netrūksta. Tuoj po 
jos mirties 1978 m. susirūpinta nauju ir praplėstu jos “Raš
tų”, reiškia, visų jos parašytų veikalų leidimu. Prie jų prisi
dės vienas tomas biografijos, kurį ruošia Vilniuje gyvenantis 
Domas Kaunas.

10. KUO ATSILYGINO KOMUNIZMAS SIMONAITYTEI?

Už tokį milžinišką ir nuolatinį patarnavimą Vilniaus ko
munistai Simonaitytę mielai atlygino dviejomis mokėjimo 
priemonėmis: pinigais ir garbe. , x

Simonaitytė labai gerai žinojo pinigo vertę ir galią. Bet 
jos gyvenime pinigas telošė antrą rolę. Jo pagalba ji tesiekė 
patogų gyvenimą. O kadangi jos patogumo sąvoka buvo gana 
kukli, todėl jai gaunamų pinigų užteko, nors komunistiški 
iždai šykščiai temokėjo. Ji buvo Priekulėje “vilą” pasistačiusi. 
Bet paveikslai parodo, kad ta jos vila tebuvo paprastas gyve
namas namukas, kokio čia Amerikoje ?prieš dešimtmetį galė
jome už 15 iki '20.000 dolerių įsigyti. Ir tas jos automobilis 
tebuvo paprasta maskoliška “Volga”, kokius turi šimtai oku
puotos Lietuvos apsukrių vyrukų, užsiimąhežf'^a^^įe spe- > 

i kuliacija.: Nors ji savo raštuose senąjį buržuazinį gyvenimą 
dažnai prakeikė, tačiau ji nešiojo buržuazinio' sukirpimo min
ko kailinius, turėjo puikių drabužių ir keletą buržuazinio sti
liaus baldų. Tiesa, dar ji samdė butą Vilniuje ir laikė moterį, 
kuri namus ir ją pačią prižiūrėjo. Ir dar reikia kelias jos 
keliones į Kaukazą ir j Kremlių paminėti. Apie savo atsilan
kymus Kremliuje Simonaitytė rašė taip: “O Kremliuje, pa
čiame Kremliuje (mano vaikystės svajonė) aš buvau daug 
daug kartų” (Nebaigta knyga, p. 425).

Simonai lytės kuklios išlaidos verčia išvesti, kad jos pa
jamos nebuvo labai stambios. Gero uždarbio darbininkas 
Amerikoje galėjo pato’giau įsirengti ir bingčiau gyventi.

Bet Vilniaus komunistai veikiai nustatė, kad ne pinigas, 
bet garbė, yra Simonaitytės aukščiausiai vertinamas atlygi
nimas. O kadangi garbė jiems nieko nekainavo, tai kodėl 
tokia pigia meškere nežvejoti ir. nelaikyti tokios vulkaniš- 
kos jėgos?

Ji, kuri gyveno ujamos pastumdėlės vaikystę, kuriai jau
nystėje dažnai buvo leidžiama suprasti, kad ji yra laikoma 
iš “nuodėmės” kilusiu mergos vaiku, šimtų komunistų diri
guojamos Lietuvos spaudoje tilpusių straipsnių buvcf pripa- 

, žinta ir pagirta ne kokia eiline, bet iškilia, pirmaeile “liau
dies” rašytoja. Pripažinta pirmūnė, pagirta ir branginta ne 
kokios tetos Dudjonienės, bet pačios Tarybų Lietuvos vyriau
sybės. Visi kunigai, drūktskrandžiai, budžės, žydmušiai ir 
fašistai turėjo pastipti iš pavydo! Ir saldus pergalės jausmas 
aukštino Ievutės širdį.

Komunistai nesitenkino reiškę eibes panegirikų, bet Ta
rybų Sąjungos vyriausybė Maskvoje vertino jos “nuopelnus 
visai daugianacionalinei socialistinei kultūrai”, apdovanoda
ma ją tokiais “ordinais” ir “garbės” ženklais:

1) Dviem Darbo raudonosios vėliavos ordinais.
2)
3)
4)

Garbės ženklo ordinu.
Tautų Draugystės rdinu.
Už šaunų darbą Didžiajame Tėvynės kare 1911-1945 
medaliu.
Okupuotos Lietuvos komunistai jai suteikė “Liaudies 

rašytojos titulą.

(Bus dargiau)

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir TbtoraiČio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą_____ 1-------------------------------- =. $8.00

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais__________________$4*00

Minkštais viršeliais, tik_______________ $3.00

Dr. A. J. Gvusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___  $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo Išlaidoms.

NAUJIENOS, n
17S» So. HALSTED ST., CHICAGO, LL

o—--..................    — ■
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' LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SUVAŽIA
į

Š.m. Darbų Dienos savaitgalį ir finansiniai lietuvių kultūrinin-

VMO IŠVAKARĖSE

(cųgsėjo 5 ir 6 d.) Čikagoj, Con
tinental viešbutyje, Mąyfair 
kambaryje, įvyksta Pasaulio ir 
Amerikos Lietuvių Gydytojų Są
jungos suvažiavimas.

šeštadienį 9 vai. registracija 
iri darbo posėdis. 2 vai. popiet- — 
visuomeninio pobūdžio posėdis, 
kuriame rašytojas ir žurnalistas 
Bronys Raila skaitys paskaitą 
“Lietuvių Tautos .heroika ir tra
ldija”. Be abejo, ši paskaita 
turėtų būti įdomi ir visai mūsų 
lietuviškai visuomenei.

• Vakare, 6:30 vai., prasidės 
banketas su menins programa, 
vakariene ir šokiais.

* - ■

į Sekmadienį 10 vai. ryto pa
maldos Tėvų Jėzuitų koplyčioj ir 
vąįniko uždėjimas prie žuvusių
jų paminklo. 1 vai. popiet Con 
tinental viešbutj bus simpoziu
mas apie dvylikapirštės opos 
diagnozę ir gydymą.

jNuo 6:30 vai. įvyks Korp. 
“Fratėrnitas LitHuanica - Pat
rik” visuotinis susirinkimas ei
namųjų reikalų svarstymui.

,7 vai. bendra suvažiavusių gy
dytojų vakarienė.

Žvelgiantį lietuvių gydytojų 
veiklos, praeitį, žinome, .kad 
prieš 24 metus, 1957.VIII.31 ir 
tk.l d., Čikagoj įvyko pirmas 
Amerikos ir. Kanados lietuvių 
gydytojų ir jų draugijų atstovų 
suvažiavimas, kuriame buvo 
įdurta*.šiaurės Amerikos Liet. 
Gydytojų Sąjunga, patvirtinti 
įstatai ir išrinkta valdyba iš pir
mininko dr. A. Mo'n tvido, ir šek- 
r^toriaus-iždininko dr. V. Tauro.

. Suvažiavime užsiregistravo 121 
gydytojas: 96 iš Dlinois valsti
jas, 13 iš Ohio ir ’2 iš kitų 
vietovių.

į-1959 m. dr. A. Montvidas vėl, 
buvo išrinktas pirmininku ant
rai kadencijai, "1963 m., pirmi
ninkui esant dr. S’.Biežiūi, či- 
l^goje buvę,surengtą Amerikos 
I^et.' Daktarų,Draugijos '50 me
tą įkūrimo sukakties minėjimas, 
kairiame išsamią' ir įdomią pa
skaitą skaitė tos Draugijos vie
nius iš kūrėjų, d'r. K. Drangelis. 
| Šiame suvažiavime buvo įkur

tą Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungą, kurios valdybos parei
gas eis Amerikos Liet. Gyd. Są
jungos valdyba. Pirmininku bu
vo' išrinktas dr. V. Tauras.

Nuo ALG Sąjungos įkūrimo 
ją.ii praėjo 24 metai ir šiais me
tais, įvyksta XIII suvažiavimas. 
PALG -Sąjungos, valdybos koor- 
4įnųoja gydytojų dr-jų veiklą. 
^Per pastaruosius 24 metus gy

dytojų draugi j o's veikė ne tik 
profesiniai, bet ir visuomeniniai. 
Jibs rėmė ne tik moraliniai, bet ‘ ;s

kus bei jų užmojus.
Per tą laikotarpį iš gyvųjų 

tarpo išsiskyrė visi Liet. Dakta
rų Draugijos nariai ir steigėjai 
— dr. A. Monlvidas, dr. S. Bie- 
žis, dr. K. Draugelis, d r. C. Va
želis, dr. P. Zalatorius ir kiti.

Bet ir daug PALG Sąjungos 
aktyvių narių iškeliavo' negrįž
tamai, kaip tai, gydytojai: K. 
Gudaitis, Z. Rudaitis, V. Paproc- 
kas, L. Plechavičius, P. Strimai
tis, J. Juozevičius, S. Pacevi- 
čius, A. Miliauskas, Z. Danilevi
čius, S. Petrauskas ir kiti. Tai 
iūdna gyvenimo tikrovė.

Vienok ’ džiugu konstatuoti 
.'aktą, kad jau šias spragas da
binai užpildo jaunosios kartos 
’ydyto'jai.'Tačiau atrodo, kad jie 
galėtų dar daugiau papildyti gy
dytojų draugijas, nes matoiųę, 
iad baigusiųjų lietuvių gydyto
jų medicinos mokyklas kasmet 
didėj a

Taip pat jų ne vienas eina 
profesorių ar asistentų pareigas 
Džiaugiamės jaunosios kartos 
gydytojais, įsijungusiais akty- 
vion gydytojų draugijų veikiom 
Mūsų Sąjungos dr. M. Vygantas, 
dr. A. Vanagūnas ir dr. J. Dau
girdas galėtų būti pavyzdžiu. Jie 
skaito paskaitas, daro moksli- j 
aius pranešimus seminaruose ir 
tuo būdu praturtina profesinę; 
draugijų veiklą.

Pastaruoju metu “Medicinos’ 
žurnalui trūko bendradarbių 
medicinos mokslinių straipsnių 
užpildymui. “Medicinos” žurnalo 
paruošimas spaudai prad.ėjo vė

’M®

Vilniaus kateū.us, dabar paverstos į meno paveiksiu galeriją

MIŠKŲ INŽINIERIŲ ANDRIU 
SKUČĄ IŠLYDĖJUS

• Vos metams prabėgus po sun
kios vėžio ligos op^^įj'osį 
vasarą vėl turėjd'^^^ętetioaf-

rrfdninta pasaulėžvalga yra dar

"esinio išsilavinimo, ar ir prak
tiškame’ darbe, vis su visu aty- 
umu ir pasišventimu viską al
kdamas. Jo daibo supratimas ir 

pareigingumas buvo ir vokiečių 
vertintas. Ir jie paliko jį Klai
pėdos krašte, Viešvilės pramo- 
inės lentpjūvės vedėju, net per 
isą okupacijos laikotarpį-
Tas jo įgūdis — kruopščiai 

iską vykdyti, matėsi ir čia ari 
ai biteles prižiūrint, cr vais- 
nedžius auginant.

Tat ir nebetenka nustebti, kad 
Skučų pavyzdingas ir darnus 
ugyvenimąs taip gražią lietu- 

/išką šeimynėlę išaugino. Su to
liu vyru ir tėvu, kad 
netikint, sunku, nors 
ai atsisveikinti.

Su tokiu miškininku 
kininkų. S—ga Išeivijoj pagar
biai ir su liūdesiu atsiskiria ir 
jiliai užjaučia našlę Adą, vai
kus, anūkus ir gimines.,,

Dar jautriais žodžiais atsisvei
kino Aukso Kranto Bendruome
nės Apyl- vardu Pranas Urbu- 
tis. Solistei O. Jameikienei — 
Blandytei vadovaujant, visi su
giedojo “Marija, Marija”. Po to 
■olisbtė viena pagiedojo momen- 
’ui pritaikytą giesmę, visus grau
dulingai, iki ašarų, nuteikdama.

Rugp. 14 dieną, Sacred Heart 
katal. bažnyčioj, dr. kun. V. 
Andriuška atlaikė • gedulingas 
pamaldas ir posakė pamokslą 
apie dogminį žmogaus nemirtin
gumą; Laike mišių, kunigui-pa
tarnavo. keturi velionies anūkai. 
Solistė O- Jameikienė gražiai pa
giedojo ir vadovavo visiems gie
dant Lietuvos; himną.

ir kaip 
ir laiki-

ir Miš-

monės įmonėms. Ir nuo 1937 
metų Viešvilės pramoninėj lent
pjūvėj iki sovietinės Rusijos oku
pacijos — iki pasitraukimo į 
Vokietiją.

Kai abu buvę Ž. Ū. ministe
rial — agr. J. Aleksa ir prel- 
M. Krupavičius buvo vokiečių 
ištremti į Tilžę, A. Skučas juos 
globojo, rėmė medžiaginiai ir 
;kaip galėdamas gynė reikalus.

Į Ameriką atvyko 1949 metais. 
Apsigyveno Plainfield, N. J. Iš
mokslinęs vaikus, pensininko

Cicero, 11
Viena veikliausių Cicero orga

nizacijų dabar yra'RL Bendruo
menės apylinkė, kuriai pirminin
kauja Apolinaras Skopas.

Rugsėjo 20 d. 12 vai. parapi
jos salėje yra rengiamas Tautos 
šventės minėjimas. Paskaitą 
skaitys Antanas Pleškys. Meni
nėje dalyje dalyvaus jauna so
listė Eglė Rūkštelytė. Bus už
kandžiai ir kiti įvairumai-

dienoms ll^-Vyeitt-saięje ren-
gia pikniką, o spalio 24 ų. para- 

.salėje .meįipį laalid, kuria- 
^e^rhenihę programą ^atliks so- 
li^eMnidenčija BfeĖiČnį, o šei
mininkių vadovė Irena! Prans- 
kevįčiėnė privirs skanių cepeli
nų ir kitų gardumynų, j

1982 m. visuotinis metinis na
trių susirinkimas bus kovo 21 d. 
12 vai. parapijos salėje; ^kultūri
nė popietė— balandžio 18 dieną 
12 vai. parapijos salėje;? Tautos 
šventės minėjimas rugsėjo 5 d.

i

10 d. Vyčių salėje,- ir gruodžio 
31 '-d.* Naujųjų. Metų sutikimas 
parapijos salėje.

Šįmet Cicero šąųljų metinis 
parengimas buš spalio 3 d. Šau- 

’ - A,
pirmininku dabar yra Juozas 
•Mikulis.- S. Paulauskas^.,

rė Lake Worth, Floridoj. Čia, 
kaip ir ki u^ jungėsi į vįsiĮorįe- 
ninę veik' į^^us^ra*
šė Draugę.
manų premijos mecenatu. Gau
siai rėmė’aukoms ir kitas}orga
nizacijas. ' , ...

Prie savo namelio su dideliu 
atidumu ir sėkme augino vais
medžius. Bet įsu išskirtinu pasi
šventimu . prižiūrėjo savo kele
tas avilių taifynj^' pats bičių šei
moms motinėles augindamas. 
Gausiai aprūpindavo medumi 
draugus ir šiaip pažjstąmųs. Nie- P^ptjos šbleje; piknikas spaho 
kad draugų nęišĮeisdaivo neap- 
cįovanojęs sultingais floridiškais1 
vaisiais.

Vaikai dar suspėjo 1980 m. 
rudenį sukviesti virs 40 tėvu ’ x t
bičiulių, kad drauge Andriaus hų namuose šaulių, valdybos

gia pikniką, o spalio 24

luoti ir atsidūrė stagnacijos pa-j pasiduoti porai, 
dėtyje. - operacijoms. Bet ^j^B^apadėjp

PALG Sąjungos pirmininkas 3° gyvybę išgelbėt^^i^^ 
dr. D. Giedraitis pavedė dr. V. j 1981 m. rugp. 9p.
Šauliui sudaryti laikiną redakci- į siskyrė su žemiški 
nę. kolegiją su tikslu paskubomis I išgyvenęs truputį.

,z,-. r • i TTl/vri/lrv? T .alroišleisti Medicinos numeri dar 
prieš suvažiavimą, kas buvo ir 
padaryta

Ateity mediciniškų straipsnių 
parengimas žurnalui turėtų būti 
su talka jaunųjų gydytojų - aka
demikų. Be abejo, turėtų jiems 
talkininkauti vyresnioji karta, 
padedant jiems su lietuvių kal
ba. Tik abieju kartų bendradar
biavimas galės duoti gerų vaisių 
ir “Medicinos” žurnalui bus leng
viau komplektuoti . mokslinius 
straipsnius. Tolimesnį “Medici
nos” likimą turės spręsti šis su
važiavimas.

Tad. visi lietuviai gydytojai 
laukiami Čikagoj, dalyvauti su
važiavime pasitarimams visuo
meniniais bei profesiniais reika
lais. Lai šis Darbo Dienos sa
vaitgalis praeina visų gydytojų 
suvažiavimo ženkle.

Dr. V. Tauras

dėtyje.

įsauliu, 
) metu.

Floridoj’ Lake Wjorth Smith &, 
Son koplyčioj buvo pašarvotas 
rugp. 12 dieną. Drj kun. V. And-; 
riuška, kaip kelis? metus arčiau 
su velioniu pabėndravęs, gra
žiai apibūdino Andriaus pasau
lėžvalgą ir jo asmenį- West Palm 
Beach Bendruomenės Apyl. var
du atsisveikino teisininkas Mik-

■ sys.
’ Rugpjūčio 13 d. vakare, Lie

tuvių Miškininku Išeivijoj S-gos. 
vardu P. šilas atsisveikino se- 
kančiomis mintimis:

; “Beveik prieš 60 metų su And-- 
rium susipažinau, kaip, tvirtų įsi
tikinimų katalikiškos pasaulėžiū
ros jaunuoliu.

Kai po daugel metų susitikom 
čia, ir veik per ištisą dešimtme
tį laiks nuo laiko susieidavom, 
patyriau, kad jo jaunystėj įsisą-

Tėfe jo? Po'pamaldų Miami ALTo sky
.kesi dogmątiškąį jr taikę .~^yVe/'’ ‘
niman. neatlaiiSiai — si£pride-, " - O - - rs - -.rainu krikščioniškumu.

’ Kai kartais kuriuo nors klau
psimu besikalbant aštriau pasisa- 
kydŠVų,. žiūrėk, kitą dieną jau. 
bėatsiprašinėjąs už kietesni , s;-.-, 
vo- pažiūros gynimą. N - - 

-—.-Jo įsisąmoninta- pasaulėžvalga- 
teik-ė jam ramumo-ir paskutinių x. . % j » - J - p-įį ♦ t ' į*
metų' sunkios ligos pernešimui. 
Tikiu ir iškeliavo su rimtimi įs'L 
tikintam amžinumui.. ■ '•

Kuri jo dvasinių polėkių sri
tis viršgamtinė’ar ąavo krašr 
tęi meilė viršijo, ar tik lygiagre
čiai. ėja, , nebeteko} išsiaiškinti^ 
Bet jis'.buvo kūrėjas — savano- 
.Bet ,is buvo kūrėjas.— savano
ris ‘ (tąda gal tik' šėšiolikmetiš 
moksleivis). Jis ir Klaipėdos va
duotojas. Visur atsiranda f vien 
savo- įsitikinimu pajautimu 
kas Lietuvai ir lietuviams ‘ žūri 
būtinėj kovoj reikalinga.

Tvirtas, religinis apsisprendi
mas ir savo'kraštųi laisvės sam-

arsiant karsto uždėjo Lietuvos 
tautinę vėliavą, ir velionis buvo 
apie 80 palydovų nulydėtas į 
Queen of Peace katalikų kapi-. 
nes (West Palm Beach, Fla) ir 
palaidotas ..pagal lietuviškus pa- 
■pročius. Visi, dalyvavo kol že- 
meįe' ir kiekvieno gėlele buvo 
užpiltas', karstas. Pagiedota ir 
Viešpatres\Angėlas. Giliai liūdim 
ti .žmona -Ada užbėrė žiupsne
lįžemęs,^.atsivežtos iš velionio 
tėviškės.

Visi dalyviai buvo pakviesti 
tradiciniams pakasynų užkan- 
džiams.

ir Ados auksinių vedybų sukak
tį paminėtų, kaip: dera su pa
maldomis jų pamėgtoj vsodybo j. 
' Andrius ginklu gynė Lietuvą 
,ir skaudžiai pergyveno okupa
cijas; sielojos' jos ateitimi. Ta
čiau, prieglobstį rado svetingoj 
Amerikoj, savoTikusiam gyveni
mui ir amžinam poilsiui. Šalia 
okupuoto krašto rūpesčių, 'jo di
džiausias rūpestis, iškeliaujant 
amžinybėn, buvo1'jo mylima, že
miškos kelionės polydovė, žmo
na Ada. Mes dar tebekeliaujan
tieji linkime jai ištvermės vie
natvėj. <_ ?

PRIEŠINGYBĖ

Kartą kažkuriame pobūvyje 
susitiko du anglų rašytojai — 
Čestertonas ir B. Shaw.- Pirma- 
sis buvo ypač storas, .o antrasis 
aukštas, bet liesas.^

— Į tamstą pasižiūrėjęs ga- 
-lėtum sakyti, kad.. Anglijoj siau
čia'badas. ’ - t

— O j tamstą pasižiūrėjęs aš 
noriu sakytį, kad tuo" atveju 
tamsta dėl to kaltas.

MARU A NOREIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 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
..................

‘ ; ■ V. ’ .VALANT1NAS- '-

■■■iiibii

D, IĘUHLBAN,

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

fl BCnSTINGAI HPILDGXI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Petras Šilas

“NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS,

j • Nuobodus žmogus yra tas, 
'-kuris tiktai kalba apie save, ne
leisdamas tau žodžio pasakyti 
apie kitus.

Kool-AidLOn A Stick
BRAND SOFT DRLMK MIX

♦ # ♦

Andrius gimė ir vaikystės bei 
jaunuolio dienas praleido penkių 
didesnių ūkininkų, Veiverių vals
čiuje, kaimelyje — Vaškeliuose. 
Pasirinkęs miškininko profesi
ją, nuvyko mokintis į Dotnu
vos Ž. Ū. Technikumą. Vėliau 
žinias gilino Prahoj — Čekoslo
vakijoj,' įsigydamas miškų inži
nieriaus laipsnį'. Studijas baigęs,

pratai, lydėjo jį ir, gyvenimiš- ilgesnį laiką dirbo vadovauda- 
kos tikrovės darbe; siekiant pro- mas Klaipėdos valstybinėms pra-

'• Frozen'Suckers 4, *•

1 envelope KOOL-AID P ; Dissolve soft drink mfe and :
Unsweetened Soft Drink Mix,. sugar in water. Pour into

' <any flavor ’■z'X.f';: plastic ice-cu be trays or-’

7 quart water a

• plastic ice-cube trays or - 
small paper cups. Freeze 
imti! almost-firm. Insert;- * 
wooden stick or spoon Into 
;each. Freeze until firm. ..
Makes about 20.

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,

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

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoa, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V« 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K Čiurlionio, M. šileikio. V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 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 duomenimit 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

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

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.

Kaina $25. Kieti viršeliai. ' Paštas $2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

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

• KĄ LAUMES LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atrf-
minimal ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3. į

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

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Vaisia® 
rertimM. 200 p*l. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygm gaunamo* Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
Z2 “CC0X Užsakant paitu, pridėti 3okr| perriutlma (JaMoma,

3 — Naujienos, Chicago, 8, m Friday, September 4, 1981
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Apie kenksmingas sutartis ir saugumą
Turiu galvoje tokias karines sutartis, kurias suda

riusiu viena pusė jas sąžiningai pildo, o antroji pusė 
už jų “pasislepia”, jas sulaužo ir tuojau skubiai ir ener
gingai daro visokius žygius žmonių nelaimei — rieatlai- 
džiai ginkluojasi teroro veiksmams ir kitoms valstybėms 
sukomunistinti. Sovietų Sąjunga Stalino laikais buvo Su-

,su JAV SALT n sutartį, kuri Amerikai labai Žalingi, 
bet ji Senate nebuvo svarstoma dėl rtlsų invazijos j Af
ganistaną.

Dabar jokia sutartis nevaržo JAV reikiamai gink
luotis ir Amerika energingai skubiai ginkluojasi savo ir 
viso pasaulio saugumui. Tas Sovietų Sąjungai labai ne
patinka, ji išsigando ir neriasi iš kailio — siekia, kad 
JAV eventualia sutartimi pati sau vėl užkirstų kelią stip
riai apsiginkluoti. Bet dabar, milžiniška balsų dauguma 
išrinktam naujam prezidentui Reagan JAV vairuojant, 
rusų žodis nebešvarus; tas buvo gal prieš kokias dvi 
prezidentines kadencijas. Prezidentas'Reagan yra di
džiausias patriotas, drąsus, apdairus, kietos rankos 
žmogus, todėl jis iš visų jėgų Stengiasi JAV kariniai ir 
ekonominiai reikiamai sustiprinti, nebodamas, kad dėl tų 
jo žygių JAV-se atsiranda prieš jį nusistačiusių žmonių 
Jam nerūpi, kad dėl tokios savo veiklas jis gali nustoti 
būsimuose prezidento rinkimuose daug jį rėmusių rin
kėjų. Jam valstybės reikalai yra pirmoje Vietoje. Jis 
paskiria j aukščiausias vietas ir nerespublikontis, jei jie 
yra tinkami, patriotai, ir naudingi tėvynei.

Prezidentas Reagan seniai jau pasakė, kad su rusais 
nebus jokių derybų, jei jie neišsikraustys iš Afganistano 
ir nenustos organizuoti teroro Veiksmų kitoms valsty
bėms sukomunistinti. .

Sovietų Sąjunga pakartotinai kviečia prezidentą 
Reagan tartis ginklavimosi reikalais ir sudaryti Strate
ginių ginklų apribojimo sutartį. Ir JAV Valstybės sekre
torius (užsienio reikalų ministeris) Haig savo laiku pa
reiškė komunistų vadams, kad dėl jų vykdomų teroro 
veiksmų negali būti su jais jokių derybų jij siūlomais 
strateginių ginklų apribojimo klausimais.

JURGIS JAšI^SKAS

SPAUDOS PABIROS
dariusi draugiškumo, nepuolimo sutartis su Lietuva, 
Latvija, Estija ir Suomija, bet jas sulaužė ir pirmąsias 
tris valstybes užgrobė, o iš Suomijos jėga sau prisijungė 
didelę josrteritorijos dalį. Toji Sąjunga tragiškai sulaužė 
ir Helsinkio sutartį — jėga užgrobė Afganistaną, iš ku
rio, kaip jos vyriausias karo vadas oficialiai pareiškė, 
jų kariuomenė nebus ištraukta. Komunistų vadams nie
kuomet negalima tikėti, nes jie dažnai per akis meluoja:

1) jie tvirtino, kad jų kariuomenės Kuboje nėra, bet 
kai foto nuotraukomis jiems buvo įrodyta prie
šingai, tuomet prisipažino, kad jų kariuomenė ; 
ten yra;

2) jie tvirtino, kad Sovietų Sąjungos kariuomenė 
Afganistane bus tiktai laikinai, bet vėliau jie pa
reiškė, kad jų karo jėgos iš ten nebus ištrauktos, 
o pasiliks ten pastoviai, t.-y. — tas kraštas buvo 
užgrobtas. Komunistų vadams negalima tikėti ir 
ateityje, nes jų tikslas yra, kaip jie patys seniai 
skelbia, sukomunistinti visą pasauli.

Po Antrojo Pasaulinio karo Vakarų valstybės džiau
gėsi, kad Hitlerio režimas nušluotas, kad taika laimėta 
kokiam šimtmečiui, .todėl visai nebesiginklavo. Ta Va
karų valstybių trumparegyste Sov. Sąjunga puikiai pasi
naudojo — iš pat pradžių sparčiai pradėjo ginkluotis,' 
ir vis jiems čiulbėjo apie taiką.

Be to, toji Sąjunga žymiai vėliau irgi pasinaudojo

Negalėdamas palaužti prezidento Reagano ir sekre
toriaus Haig valios, Brežnevas nori tą tikslą atsiekti per 
Europos demokratinių valstybių vadus — pakartotinai 
jų prašo paremti jo pastangas tuojau pradėti minėtas 
karines derybas. Kai kurie Europos valstybių vairuo
tojai dėl .savo, naivumo, ar trumparegystės, ar dėl asme
niškų reikalų (noru laimėti būsimuose rinkimuose)., ne
kreipia dėmesio į rusų.’klastingus pareiškimus ir veiks
mus ir jau pataria prezidentui Reaganui tuojau pradėti 
su jais derybas strateginių ginklų apribojimo sutartims 
sudaryti.

Bet Sovietų Sąjunga sutarčių nevykdo. Tokios su
tartys būtų, kaip ir seniau, Amerikai labai žalingos, o 
rusams naudingos, nes jie slaptai dideliais šuoliais pa
stoviai ginkluojasi JAV-ėms nugalėti. Ypač dabar, pre-
židertui Reaganui JAV vairuojant, Sovietų S-ga, trokšta 
tokių karinių sutarčių, neš būtinai nori sustabdyti, ar 
sulėtinti, ar sumažinti spartų JAV apsiginklavimą.

Jei prezidentas Reaganas būsimuose prezidento rin
kimuose pralaimėtų ir laimėtų “minkštas” žmogus, tuo
met rusams su juo — nauju prezidentu gal būtų lengva 
sudaryti Sov. Sąjungai naudingą strateginių ginklų ap
ribojimo sutarti. Rusai nekantriai laukia tokios progos, 
kurios, manau, jie nesulauks, nes Amerika nenori būti
nugalėta.

Prezidentas Reaganas, tikiu, rusams nenusileis. Ir

ČIGONO IR “VAIDILOS AINIO II” GUDRAVOJLMAI

(Tęsinys?

Nesu nei prieš tūkstančius me
tų galiojusių ‘įstatymų, kurie,; 
sakysime, nusikaltėlį leisdavo 
prikalti-prie kryžiaus" palikdami 
jį arti jo numirti, liesu . taip paM 
šių laikų Amerikoje veikiančių 
įstatymų nuostatų žinovas, bet 
drįstu abejoti, kad prieš tūks-, 
tantinių metų įstatymai tebega- 
Ik/a ir šiandien. Gal tų seno
vės ir, be abejonės, šiandieninių 
įstatymų žinovas, galėtų paaiš-

tokį atsitikimą: šiame krašte gi
męs ,lietuvis žurnalistas pasisa
vino žymaus, jau seniai miru
sio poeto antrąją pavardę, dėl 
kurios jo artimi giminės tUri Cd-t 
py right, ar toks pišisSvin^jas 
būtų priverstas tos vagystės at
sisakyti ir ar už ją būtų nu
baustas?

Besiteisinančio dėl Vaidilos
Ainio slapyvardžio “pasiskolini
mo’’ tolimesnėse, čigoniško po 
būdžio, ekvilibristinėse tiradose 

kinti Naujienų skaitytojams ši- spinduliuoja iki šiol mūsų peri-

JAV, į visas puses šaukia: “Amerika ginkluojasi, todėl 
bus karas, už kurį ji būsiąnti atsąkiiiga”. JAV dabar 
sparčiai ginkluojasi apsigyhimui nuo Sdv. Sąjungos .už
puolimo, bet ne jos užpuolimui. Amerika visą savo am- 
žią taikinga, tokia ji bus visuomet, o toji Sąjunga jau 
daug ką užpuolė, užgrobė ir žada visą pasaulį sukomu
nistinti. Jei Amerika stipriai neap'siginkluotų, tai iki 
dantų apsiginklavusi Sov. Sąjungą gal neužilgo ją už
pultų, bet kai Amerika bus milžiniškai apsiginklavusi,.
tuomet rusai neišdrįs pradėti karo. Tik stipri Amerika
ir jos sąjungininkai gali garantuoti taiką, kuri visam

minėta trumparegyste; sudarė su JAV strateginių ginklų 
apribojimo sutartį (SALT I), kuri rusams buvo labai 
naudinga, o Amerikai kenksminga. Toji sutartis Senato 
nebuvo patvirtinta, bet buvo vykdoma. Rusai sparčiai' 
vis ginklavosi ir neužilgo, iš spaudos žinome, jie daug 
kuo pralenkė Ameriką. Sovietų Sąjunga džiaugėsi tokiu’ 
pasisekimu ir, tai SALT I sutarčiai besibaigiant, sudarė

sekretorius Haig žada rusams nenusileisti, ries jis, kaip 
buvęs NATO ginkluotų jėgų vyriausias vadas Europoje,, 
jų agresijos siekius gerai žino ir jiems netiki; jis Belgi
joje per atentatą prieš jį vos nebuvo nužudytas. Tai buvo, 
spėjama, komunistų kerštas jam už jo nepalaužiamą va
lią pastoti rusams kelią agresijos veiksmams.

Sovietų Sąjunga, norėdama pasauli nustatyti prieš

taikingam pasauliui reikalinga.
Taikos trokšta visą žinonija, todėl visiems reikia 

rimtai remti JAV taikos išlaikymo pastangas. Su Sovietų 
Sąjunga neverta .sudaryti jos nevykdomų karinių sutar
čių, kol ji neatitąisys jos sulaužytų sutarčių (peišsikraus- 
tys iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, užgrobtos Suornijos da
lies, Čekoslovakijos ir kt.). A. T.

jodinėja spattfd<5:ė neregėti ir ne
girdėti išvedžiojimai:

“.. .mirė Janonis — mirė jo 
slapyvardis, dabar tebegafiojan- 
tis tiktai buvusios savininko gy
ventos epochos istorijai. Tokiti 
būdu aš tą jo slapyvardį būčiau 
visai teisėtai paveldėjęs, bet jis 
man (kaip “antrai pavardei”) ne- 
^eikalmgas: pavartojau jį tik 
atsitiktinai — savo neeilinio ra
šinio įspūdžiui sustiprinti, o 
reikalui praėjus, grąžinu Jurgiui 
Tašmskįui — tegu’ris ir toliau 
tą savo įsivaizduotąjį Tabu “mi
diją teisėmis” saugo ir gina. Tai
gi, Jurgis Jašinskas privalėtų ne 
vien manęs atsiprašyti už tokiu 
grubiu tonu apvaginimą, bet ir 
a. a. Juliaus Janonio — už 
‘meškos patarnavimą, t- y., ban
dymą pakenkti jo kilnios pras
mės slapyvardžio tęstinumui”.

Prie šių. čigoniškos iškalbos ir 
pasiteisinimo pobūdžio, “Vaidi
los Ainio II” išvedžiojimų, pri
dedu šias pastabas:

Žymusis II-jo pasaulinio karo 
vadas Pacifiko vandenyne kovo
se prieš jap'onus, jausdamas ar
tėjančią mirtį, generolas Doug
las MacArthur‘as, skaitydamas 
paskaitą viename jaunosios kar
tos atstovų susirinkime, tą pa
skaitą baigė amžiais neužmiršta
ma išvada:

“Senas karys niekada nemirs, 
fa. Jis tiktai išeina — pasitrau
kia. ..”

Šis pasakymas vispusiškai tin
ka ir mūsų tautos žymiesiems 
kultūrininkams — dailininkams, 
scenos aktorams, žurnalistams, 

..’•ašyfojams. ir poetams. Jie visi 
;t¥ėrą.! ir’ įjiekada,’ iki lietuvių tau- 
ėS gyve'nš, neftSifsi Ji’e.savo veik?- 
ra savo tautos labui, savo dar- 
b'a‘is ir ‘šaVd 'jprozihe, poetine ar 
kitbkia fifėnifte. kūryba amžiams; 
pasiliks gyvi ir niekieno nenu
marinami. O jų gyvybingumą ir 
nemirtingumą tegalima išlaikyti 
ir atnaujinti ne pasisavinant jų 
turėtas. pavardes ar ’’ Slapyvar
džius, bet nepaliaujamai prisime
nant jų atliktus darbus, jų kū
rybą, visapusiškai ją nagrinėjant 
ir tuos nagrinėjimus naujuose 
veikaluose ar raštuose garsinant. 
Jeigu Vaidilos Ainio slapyvar- 

' džio pasisavintojas būtų parašęs 
veikalą,, arba bent kokį išsamų 
"ašinį apie jo gyvenimą bei kū
rybą, niekas jam jokių priekaiš
tų nebūtų daręs. Priešingai, jis 
būtų buvęs atitinkamai pagirtas 
ir atžymėtas. Todėl nejaučiu pa
reigos atsiprašyti, kaip jis rei
kalauja, “Vaidilos Ainį II” už jo 
apvaginimą, nes ir dabar tebe
su nuomonės, kad tai būta va
gystės, nors ir paremtos no
ru’ . .savo neeilinio rašinio įspū
džiui sus+iorinti”.

(Bus daugiau)

rlRkriė JAV fAuPYMd

sakyta, kad ši teisė laisvai išeiti iš Sąjungos 
j “paliekama” sąjunginei respublikai (kiekvienai j. 
Tuo tarpu sąjunginės respublikos kdjištitūcijojik

absoliučiai jokios opozicijos (opozicijos ten nėra 
ir dėl tam' tikrų priežasčių jos būti negali), tai

tatai suredaguota kitaip; čia pasakytą (eituoju iŠ

X.Y.

LIETUVOS SOVIETIZACIJA 
1940-1941 m.

(Tęsinvs) k

Tai ši narių teisė laisvai, vienašališku savo teisi
nės valios aktu gali nutraukti junginio ryši ir iš
eiti iš Sąjungos, — be abejo, ryškiausia konfede
racijos ir sąjunginių respublikų suverenumo žy
mė. Net jeigu nebūtų buvę jokių kitų laisvo san
tykio konstrukcijos požymių, jeigu šiaip būtų 
konstrukcijoje visiškas narių subordinavimas 
centrui, tai vis dėlto ir tada užtektų tos vienos
respublikų teisės tam, kad būtų galima apibū- ( 
dinti ši konstitucija kaip konfederacinė, nes tatai , 
reikštų, kad vis dėlto centro ponavimas nėra iš- I 
laikytas iki galo, nėra užbaigtas; jis tebėra tiktai 
tol, kol pati sąjunginė respublika sutinka ir nori j 
pasiduoti subordinacijai, galėdama ją nutraukti Į 
ir sau grąžinti laisvę.

Dar ryškesnis tampa šis momentas, kai mes 
analizuoajme jo suformulavirną sąjunginės res
publikos konstitucijoje. Jei šiuo atžvilgiu mes ly
giname atitinkamą Sąjungos konstitucijos teksto 
redakciją su sąjunginės respublikos konstitucijos 
teksto redakcija, tai mes pastebime būdingą skir
tumą. Ku-:s šiaip profanui gali atrodyti esąs tik
tai visucmeni ;s formos skirtumas, tačiau iš tik- 
i ųjų yra esminis ir didelis teisinės reikšmės skir- 
tnmas. Sąjungos konstitucijoje (17 str.) pa-

Lietuvos TSR konstitucijos štr’.L kad Lietuvoj 
Tarybų Socialistinė Respublika “pašUieka* sail 
teisę “laisvai” išeiti iš sąjungos. Ta’d- ši teisė no 
jai kito “paliekama”, bet ji pati sau šią teis£ r^= 
zervuoja, palieka, jos susivienijimo sū kitomis 
respubikomis sukurtos Sąjungos kieno dišpOžicl* 
jai nepaveda. Tatai iš esmės kas kita. Remiantis 

( Sąjurigos konstitucijos tekstu, reikėtų padaryti i 
išvadą, kad tai Sovietų Sąjunga paliko Lietuvai, 
kaip ir kitoms respublikoms, šią teisę; tai būtų 
šios teisės sui generis suteikimas. Paliko, suteiki, 
savo, vadinasi. Sąjungos konstitucijos titulu. 0 
kadangi šią savo konstituciją Sąjunga pati gaH 
keisti, neatsiklausdama kiekvienos respublikos 
sutikimo, ir kadangi Ši jos konstitiičija, tad it 
kiekvienas jos pakeitimas yra sąjunginėms rėš* 
publikoms privalomas, tai užstatas, kad pakeis
dama savo konstitucijos nuostatus Sąjunga iš
brauktų dabartinį jos 17 str., kad tuo pačiu ir iš 
šios teisės nieko neliktų. Pakeisti bet ktlrį savo 
konstitucijos nuostatą Sąjunga gali labai leng
vai: užtenka, kad Sąjungos Aukščiausioji taryba 
tai nutartų 2 z3 balsų dauguma (Sąjungos konsti
tucijos 119 str.); o kadangi dėl tam tikrų sovie
tinės santvarkos ypatybių, kurias mes dar palie
sime, iš tikrųjų bet kuris Aukščiausios Tarybos 
nutarimas visuomet priimamas visais balsais, be

Užtenka, kad valdančioji kompartija panorėtų — 
it jau Sąjungos konstitucijos 17 str. būtų išbrauk
tas? 0 tūri pačiu tr Ši t'Cšpublikų teisė išnyktų. Kva
lifikuotas 2/3 daugumos reikalavimas čia jokio 
apsunkinimo nesudaro — tai yra gryna fikcija: 
negras nuostatas šioje santvarkoje. Tad Ši teisė 
būtą, visiškoje Sąjungos dispozicijoje.

Visiškai kitaip tatai atrodo Lietuvos TSR 
konstitucijos 15 str. redakcijos mintimi. Čia kon- 
stukcijayra šitokia: remiantis 15 str., Lietuva su
sitaria su kitomis respublikomis susivienyti So
vietų Sąjungai sudaryti, užtikrina šiai Sąjungai 
tam tikrą attibutyvinę jos kompetenciją ir, tai 
darydama, drauge 15 str. rezervuoja saū teisę 
laisvai iš Sąjungos išeiti, — vadinasi, nutraukti 
šį susivienijimą su kitomis tarybų socialistinėmis 
tėspublikojttis. Čia jau ji pati yra savo likimo it 
valios Šeimininke, šitokia bent būtų teksto redak
cijos mintis teisina logikos; šviesoje. Tai būtų 
pyški ir griežta konfederacijos, laisvo junginio, 
kdnštrttkd ja.

Tačiau, kaip viskas sovietinėje konstitucinėje 
teisėje, teisinė formalinės konstrukcijos logika 
savo ruožtu, o teisinė tikrenybė savo ruožtu, ši 
tikrenybėje taip pat turi savo logiką, kuri anąją 
griauna, o kadangi veikli yra teisinė tikrenybė, 
tai iš anosios logikos iš tikrųjų nieko neliko. Jau 
pats tasai mūsų ne pirmą kartą pastebėtas .prieš
taravimas tarp atitinkamų nuostatų formalinės

konstrukcijos Sąjungos konstitucijoje ir tarp jųjų 
konstrukcijos sąjunginių respublikų konstituci
jose yra labai būdingas sovietinei konstitucinei 
teisei ir pakerta bet kurį sąjunginių respublikų 
padėties tikrumą, pagrįstą jųjų konstitucijomis. 
Ką jos teigia, tą Sąjungos konstitucija paneigia 
ir sugriauna; viešpataujanti gi, nugalinti, kon
fliktui pasireiškus, yra kaip tik jif Sąjungos 
konstitucija.

Tačiau veiklieji kc^istitueiftė sovietinė tikre
nybė nugali ir sąjunginių respublikų konstitucijų 
ir pacičs sąjungos kofis’titūcijos (Stalino konsti
tucijos) fortfistliPes korišthikcij^š it’ jas iš viso 
sterifiztKtjži. Kokią gi ši teisinė tikrenybė, kuo ji 
remiasi, kurie jos titulai, kaip ji pajėgia veikti 
ir slopinti paties Stalino konstitucijos nuostatus? 
Tatai kaip tik mals ir lieka išžiūrėti ir į Šluos 
klausimus atsakyti. Tuo mano darbas ir iras 
baigtas.

Tie elementai, kurie veikia kaip tam tikrtj, 
kartais gražių, šios konstitucijos nuostatų slopi

nimo veiksmai, kaip tikri šios konstitucijos koti- 
| strukcijos sterilizatoriai, yra ne tik už šios konsti
tucijos ribų, bet turi savo daigus toje pačioje 
konstitucijoje, kurioje jie yra pasislėpę ir yra jos 
kenkėjai bei parazitai, iškreipią visą jos funkcio
navimą, lt

(Bus daugiau)
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SOPHIE BARČUS

7

Chicago, Illinois 60629 
TdeL 778-5374

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDU ONYTĖ 

Programos vedėja

nnn v DARGIS
W^OJAS CHIRURGAS 

^♦♦*-b***«r Community klinlk«

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 WITS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Talaf.: HEmlock 4-2413

ŠVENTO RAŠTO 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, 
Chicago, IL 60632

LOUISIANOJ PRASIDĖJO 
ALIGATORIŲ GAUDYMAS

SLIDEN, La. — Pirmadienį 
Luisiar.os balose prasidėjo aliga
torių gaudymas. Anksčiau buvo 
uždrausta juos gaudyti, ries bu
vo pavojus, kad 'ši krokodilų 
rūšis visai išnyks, bet šįmet bus 
leidžiama išgaudyti net 50,000. 
Jeigu jų neišgaudytų, tai jų pri- 
vistų labai daug ir sudarytų pa
vojų. Kol aligatoriai sotūs, tai jie 
nepavojingi, bet kai jie alkani, 
tai griebia, kas jiems pasitaiko 
ties dantimis. Kai aligatoriai 
dantis sukanda, tai beveik nie
kas jų nepajėgia pradaryti.

žąsis, 
šunis, varlfes ir visokį žvėrelį, 

! kuris tiktai j jų dantis pakliūva.
Paprastai aligatorius užkabina, 

už vienos kojos, pritraukia prie 
laivelio ar kranto, paleidžia šūvį 
į galvą, su kcfkiu kietu įrankiu 

1 pribaigia, 0 vėliau velka iš ba- 
! los. Aligatorių oda yra labai 

Dr. LEONAS SEIBUTIS vertinga.

'MJINDOS* 3—0 darbo dienom?* tr 
antra R—3 vU

TEL 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS Aligatoriai ėda antis, 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71S4 St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS chirurg:ja 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rsridencijoa t*J«L: 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi y atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1882 arba 376-5996

IAIDOTŪVIU DIREKTORIUS

Laidotuvių Direktoriai

Pasakiško grožio Vilniaus priemiestis — Verkiai.

MŪSŲ MIRUSIEJI

Palaidota Mary Šimkus

Tebūna jai lengva ši svetinga 
žemelė! K.. Paulius

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika f? Evans

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

— Buvęs Lenkijo’s komunistų 
partijos gen. sekretorius Ed. Gie- 
rekas turės aiškintis teisme, kur 
dingo visi iš užsienio gauti kre
ditai.

I

— Lenkai gerokai praskėtė 
Kremliaus sienų plyšį, rusai ne
pajėgs jo suglausti, — tvirtina 
liečiantieji Lenkijos Įvykius po
litiniai komentatoriai.

ŽMOGAUS ĘVOLIUCUA

Du naujokai ginčijasi dėl žmo
gau kilmės. Prieina seržantas:

— Ko nesutariate? — klausia 
seržantas.

— Matote, ponas seržante, jis 
tvirtina, kad žmogus išsivystė iš 
beždžionės!

Pagalvojo, pagalvojo seržan
tas ir pd to atsakė:

— Eiliniai, gal būt, bet 
žantai — jokiu būdu!

— PIRKITE JA'/ TAUPYMO BONUS

Gjveno Marquette Parko apy
linkėje. Mirė rugpiūčio 26 die
ną, sulaukusi 66 metų amžiaus. 
Gimė Chicagoje.

Pasiliko dideliame liūdesyj e: 
sūnus Charles, marti Esther, 
anūkai Claudėtte ir Scott, bro
lis Juzelinas su žmona Angeline 
ir jų sūnus bei kiti giminės. Ve
lionė buvo našlė a.a. Aleksandro.

Priklausė Brighton Parko Mo
terų klubui, Upytės klubui, Ute
nos klubui,' Suvalkiečių klubui, 
Zarasišliių klubui, Našlių ir Neš
aukiu klubui, SLA 260 ai kuopai, 
Vytauto Didžiojo šaulių rinkti
nei ir šakių apsk. klubui.

Kūnas buvo pašarvotas Lack 
koplyčioje, esančioje 2464 West 
59th St. — Lith. Plaza Court 
Laidotuvių direktorius — p. Bič
iūnas. Koplyčia buvo perpildyta 
gėlėmis ir Šv. mišių aukomis.

Atsisveikinimas įvyko rugpiū- 
■io 30 d. vakare. Moterų klubas 
nukalbėjo maldas. Po to kan. V. 
Zakarauskas pasimeldė.

Rugpiūčio 31 d. kun. A. Mar
ius 9 vai. sukalbėjo maldas. 
Palydėjome į šv. M. Marijos Gi
nimo parapij os bažnyčią Mar- 
Įuette Parke. Gedulingas Mišias 
atnašavo anglų kalba ir taip pat 
angių kalba pasakytas pa
mokslas.

šv. Mišių auką nešė sūrius 
Charles.

Brighton Parko Moterų klu-

bas, lydint ir išlydint iš bažny
čios, nešė garbės sargybą.

Daug ėjo prie šv. Komunijos. 
Kun. A. Markus šv. Kolnuniją 
dalino pavilgęs į vyną.

Vargonais grojo muzikas A. 
Kalvaitis.

Į šv. Kazimiero kapines paly
dėjo apie 40 mašinų. Prie duobės ' 
maldas sukalbėjo kun. A. Mar
kus.

Laidotuvių direktorius p. Bie
liūnas šeimos vardu visiems dė
kojo1 ir pakvietė pistų į puošnų 
lenkų restoraną 63-oje gatvėje. 
Dalyvavo per 100 asmenų.

Restorane davė gerus pietus, 
šio to stipresnio galėj sau pasi- 
velyti.

1 vai. baigę skanius pietus, 
podėkojome sūnui ir skirstėmės. 
j namus.

♦
Aš su M. Šimkus neperseniai 

susipažinau. Labai simpatiška 
ponia. VažiavO j okup. Lietuvą. 
Palinkėjau Dievo palaimos. Ke
lionė buvo laiminga.

Grįžus, porčiuje krito ir susi
žeidė koją. Trečiadienį iš ligoni
nės ’ turėjo grįžti į namus, bet 
gavo blood clod (kraujo krešu
lį)‘ir mirė.

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
Dabar daug kas naudojasi ko

munistų patarnavimu ir Lietu
voje išbūna, po 10 dienų, 6 kar
tais ilgiau, net 2-3 mėnesius.

Kurie turėjo giminių Vokieti
joje, daugiausia gyvenę Vokie
tijos pasieny, neiškenčia neap
lankę ir Rytprūsių, kur dabar 
gyventojų nedaug ir žemė dau
giausia apleista, nes atvykę iš to- 1 
liau (iš kitų respublikų) nesitiki 
čia ilfC gyventi ir rūpinasi tik , 
šia diena.

Lietuvoje suvarius ūkininkus 
Į kolūkius, taip pat liko daug 
apleistos dirbamos žemės, kur 
dobi I lenuose ėmė augti krū- ! 
mokšniai ir medeliai- Kai šįmet 
ėmė trūkti maisto, tai miestie
čiams imta dalyti “kolektyvinius 
sodus”, daugiausia .6 arus, tik vi
sa bėda, kad tie “sodai” yra keli 
kilometrai nuo miesto ir kas ne- .. 
turi savų susisiekimo priemonių, 
trąšų neturi, tad ir tų ’“soilų”- 
mė liesa. Kadangi miestiečiai 
trąšų neturi, tad ri tų “sodų” 
derlius yra labai menkas.

“Gaspadorius”
_____________ I

— Popiežius Jonas Paulius II; 
priėmė Lenkijos vyriausybės

1

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

ser-

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN I

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245

Aikštės automobiliams pastatyti

Teu YArdi 7-1111

I

between rooms in

elegant brick-pattern

Naujienos, Chicago, 8, HL Friday, September 4, 1981

AM6ULAMSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE,

PHILLIPS - LABANAUSKAS
S307 Sa UTUAN1CA AVĖ. TeL: TAri. J-S4M

m
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254-4470

BUTKUS - VASAITIS
T«L: OLympic 2-1004

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ1

2424 WEST 69tb STREET REpublic 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pdo« Hilk, I1L >74-4411

Turėjau progos jai ir trupu- kvietimą 1982 metais apsilan
kyti Lenkijoje.

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

Telef. 478-2345

out the 
ouse

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS automobiliams pastatyti

1RIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

1914 metu
Midland bavings ^tar

nauja taupymo u .tarnu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimu. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
ateĮtvie.

ŠeškaiU< apdraustom 
iki S4OXXX)

2657 W. 69 STREET 
Chicago. IL 6062\ 

T±i 925-7400
8929 SO. MARLBM Av«L, 

Bridgeview, IL 604S1
TeL 598-9400 ' ’

Nuo

PATS SKAITYK IR DAR KL 
TUS PARAGINK SKAITYTI i 
DIENRASTJ “NAUJIENOS"

Passbook Savings,

4 Cannes

^Minimum Wtr 
Certificate

Sylvia K. Low.. N.H.F.L.

Sylvia X Lowe, a member of the National Home Fashions 
League, is Floor Fashion Specialist, GAF Corporation,

The ’Great Room’ Latest Trend In Interiors

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

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

Now as we enter the 
energy-conscious 1980’s, the 
open floor plan reappears, 
looking fresh and new. How
ever, this time it bears a 
different Rime. It is called 
“the great room” whicn in
corporates living, dining and

food preparation activities in
to one huge space.

The spacious “great room** 
shown here features an eclec
tic group of contemporary 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
with 'the living and dining 
areas through the use of the 
same 
floor covering. It is GAF’t 
handsome sheet vinyl in the 
°Newburgh Brick” pattern rn 
WhHe.

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-wax 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, yet retains iu 
natural shine with little main
tenance. The Quiot-Cor foam 
interhyer provides comfort, 
warmth and noise reduction. 
Available in 9’ and 12’ width* 
at your nearest home improve
ment center or building supply 
dealer.

/

CUcagoc

Lietuvių

Laidotu vių
Direktorių

Aaoeiacijo*

P. J. RIDIKAS
W54 So. HALSTED STREET

PETRAS BIELIŪNAS
‘W So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAIeyelte >-357:

GEORGE F. RUDMINAS
33U 8*. UTUAMCA AVĖ. Tel: YArde 7-H3S - Ui|



Respublikonų išvyka
Kai kitos organizacijos ir va filmą.

Skros metu dard “gegužines” sa-J Magikas led Trasko išdarinė- 1 
lėse, lietuviai respublikonai kas- jo visokius šposus. Jo rankose 
met pabendrauti susirenka gam-* skarelė virsta lazdele ir kil. 
toje.

Šįmet tokia išvyka buvo rug 
piūčio 30 d. brolių Skripkų so- į laimės šuliny 
duose, netoli Lemento. Atvyko j 
net iš Washington© dvi respubli
konų viršūnės, kongresinanas 
Derwinskis, Illinois valstijos sek
retorius ir daugelis kitų. Iš lie- 1 
tuvių buvo visi didieji rcspubli-i 
konų verkėjai: pulk. K. Oksas, 
inž. TaJandis, pulk. inž. Milūnas, 
dr. Kaunas, Algis Regis ir kiti.

Kai kitoms lietuvių organiza
cijoms trūksta jaunimo, pas res
publikonus jų pilna ir jie neat- 
sisako organizacinio darbo, šioje 
išvykoje automobilių pastatymą 
tvarkė jaunus inžinierius Jurkū- dimų. Taip pat automobilius pa-’ numeratą, parėmė Ųaujicnų Įei
nąs st^^nonclc Laima. Pinigus statyti ir žmonęjęgi^asitalpinti j 
į kupdįrius keitė visai jauni mo- nebuvo sunku, neg sooąi erdvūs, j 
kinuk^i ir akis išplėtę žiūrėjo,1 o broliai Skripkai buvo, pakan- 
kad kas jų neapgautų.

Kas.norėjo, p 
aparate pamatyti praeitų metų 
R. Rėagano lankymosi Mar
quette; Parko lietuvių kolonijoj?

l:iž. Talandls su draugais rado 
etos ir gūfui paloš'.i. Veikė ir '

Narnai, Žemi — Pardavime! 
| REAL ESTATE FOR EAL1

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSLMOKEJIMA1S. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ' 

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

Nvnal, žemi — "Pardavimui 
UAL ESTATE FOR SALE

giau kaip 2cf negali; daiy 
v&uti. Pirmieji 14 bus j>ri- j 
imti iš ryto ir 11 popiet.

4:00 Paskaita.
7:C0 LUAU — Holiday Inn 

(W».

*

6242 So; Francisco' J^ve,Chica
go, IL 60329. v- ’

” 5.^

v

Negalint atvykti agronomui
A. š. nlarui, kitas Argentinos lie-1 
tuvis prakaitavo prie barbecue, 
visų JrcŠkulį nuramindamas Vo-

i kietijos alumi. Maisto buvo įvab'
• raus, ir jis nebuvo brangus, tik
prie jo pasišventusias šeiminin
kės nemažai prakaito išliejo...

Nors suvažiavo labai daug, bet
.ne vien prie maisto, bet ir prie ku^VShkstyvą prenumeratos 
baro, kad ir labai šutino drėgmė 1 gerus linkėjimus ir
su šiluma, eilių nebuvo ir viskas už $5 auką.
ėjo labai sklandžiai. Vaikučiai — George Kaunietis iš Clear- 
susirado sūpynių ir kitokių žai-' jng apylinkės, pratęsdamas pre-

dimą $u auka. Dėkai.
— L. Malinovskis9 Milford, 

Delaware, prie metinės prenu
meratos pridėjo $5 auką. Dėkui.

— Panelė Sofija Daukus iš 
Marquette Parko,. Illinois uni
versiteto studentė, išrinkta Jur- 

i i g’Uių karalaitė. Jos nuotrauka 
- i buvo išsiuntinėta vietos laikraš-

Marquette Parko BALFo 5-jo sk. niknikas Či^,^w°iant.iur«iniu-R^ r* u x j rodą, kuri bus rugsėjo 5 ir b d.
nedidelį televizijos aparatą iš ‘ Ford City Prekybos centre, 
varžytinių. Išlošė ponas, sėdėjęs 
prie gretimo' stalo. •;

. 5:30 vai. turėjau išvykti. Klau- Į 
siau registratoriaus, kiek buvo 
dalyvių. “Esą 224”, atsakė. Su ? 
talkininkais buvo per 250. šau
nus piknikas, malonios vaišės, 
graži publika, be abejo,-.po lote-[studija pradės rudens sezoną 

; rugsėjo 8 d. 2418 W. Marquette 
Rd., tel.. 778-7182. Priimami nau-

j karnai parnešę suolų ir kėdžių, 
galėjo televizijos Išvyka puikiai pavyko ir res- 

ubukonams liko gražaus pelno.
S. Paulauskas

Rugpjūčio 30 d. Vyčių salėje 
12 vai, pradėtas piknikas. Gau
sus talkininkų būrys buvo pasi
ruošęs svečius priimti. Vadova
vo J. Mackevičius.

Nuvykau 12 valanda. Kvepėjo 
virtuvės gaminiai: vir linukai, 
dešrelės, kugelis ir kiti priedai. 
Kiemelyje kepė spurgas. Po 
1 vai.' rikiavomės prie spurgų. 
Kaip bematant prigužėjo pilna 
salė. Pastatė dar viena stalą> 
pradėjo trūkti kėdžių.

Grojo Ą. Stelmoko orkestras, 
šokėjai užpildė visą aikštę. 
Publika vaišinosi, klegesys viso
je salėje. Prie baro eilės didėjo. 
Prie vieno stalo užtraukė dainą.

Atvyko BALFo pirmininkė M. 
Rudienė, kuri sveikino vaišių 
dalyvius ir dėkojo už pagalbą 
vargsfąntems broliams padėti?

Kele-tas stalų buvo apkrauti 
fantais. Ponios platino loterijos 
bilietus. Žmonės noriai pirko 
net po kelis. Apie 5 vai. paleido

— Marijos aukšt. mokyklos 
mokinės pardavinės specialų šo- 

‘ koladą tikslu sukelti mokyklai 
į lėšų. Akciją pradės rugsėjo 4 d., 

baigs rugsėjo 14 d.
— Jaunučio Puodžiūno baleto

DĖME2I0!!

Amerikos Liet. B nes (R) Va
karų Apygarda ruošia labai šau
nią gegužinį^pikniką rugsėjo 
13 d., sekmadieni, Vyčių salėje, 
esančioje 2455 W. 47-toje gat
vėje (Cambpdl ir 47-tos gatvės 
sankryžoje). Pradžia 1 vai.

Kviečiame vis.us gausiai/atsi
lankyti. Veiks baras, laimės šu
linys ir įvairių skanių- užkan
džių bufetas. Na, žinoma, sve
čius linksmins-geriausia Čikago
je. orkestrantų grupė. ; '

R JAV LB Vakarų 
Apygardos V-ba

šeštadienis 
Paskaita.
Laisvalaikis.
Bendras susirinkimas.
Kokteiliai Lietuvių klube. 
Banketas ir šokiai Lietu-

9:00
10:00
3:30 
6:30 
7:30

vių klube ($15).
Sekmadienis

1:00 Lietuviškos Mišios.
2:00 Pietūs Lietuvių klube 

Dailininkų paroda. •*
3:00 Futbolo rungtynės.

Jeigu dar turite kekių klau
sinių ar pasiūlymų, rašykite:

Alena Bcbelytė 
4925 C9th Avenue South 
St. Petersburg, FL 33715 
Telef. (813) 867-1650

“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 psi. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago. IL 60629.

i

BUTŲ NUOMAVIMAS
MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAS 

• NOTARIAT AS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCRX • r

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

rijos šoko ligi vėlumos. ’
Dėkingi vadovybei, kad 

dėjo organizuoti piknikus prie ji kursantai, 
pat namų, o ne kur nors užmies
tyje... i

Reikia manyti, kad susidarys 1 
pelno, kuris bus skiriamas vargs- ‘ 
tantiems broliams padėti.

• K. Paulius

pra-

— Julija Oreskienė iš Light
house Point,< Fla., grįždama iš 
sūnaus Juliaus vestuvių JAV 
sostinėje, vieši Čikagoje Janinos 
ir Vlado Juknevičių šeimoje;

— Dainos Konkursas, kuri
j skelbė Dzūkų . Draugija, baigiasi 
Į š.m,. spalio mėn. į <L Kūrinius' 

{Įprašome siųsti šiuo adresu: 
Dzūkų Draugija, % P. Nedas,

Lietuvių Studentų 
Suvažiavimas

Floridoje
St. Petersburg, Floridos, Lie

tuvių Studentų Sąjunga kviečia 
visus studentus. dalyvauti suva
žiavime laipkričio mėn.J'26, 27 ir, 
28 dienomis. . i

■ ' ■ . : -• • I
. ■- _ — ' *

Savaitgalio darbotvarkė
Ketvirtadienis

12:00 Registracija Holiday Inn.
9:00. Susipažinimo vakaras i

($3.50).'^ J
Penktadienis

9:00 Paskaita.
9:30 Norintiems Disney World 

. ir Deep Sea Fishing (dau-

— Kinijos Geologijos ministe-. 
’ rija pranešė, kad rasti Pietų Ki- 
j.nijos jūroje naftos laukai yra 
' didžiausi visame pasaulyje. Jie į 
• apima apie 60,000 kvadratinių | 

mylių plotą. .

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

Marquette Parko apylinkėje liuksusi
nis 12 butų. Parduotas.

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

Brighton Parke mūrinis — 3 butai ir 
krautuvė. Parduotas. į

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui. •

— Manoma, kad Sovietų Są 
jungai šįmet reikės pirkti 40 mi
lijonų tonų javų. Pernai Sovietai j 
pirko 34 milijonus tonų javų, j 
Daugumą javų jie perka JAV\ir Į 
Kanadoje.

ŽVAIGŽDĖS LYTIS
Albertas Ęinsteinas viešėje 

turtingoje amerikiečių . šeimoje. 
Namų šeimininkė norėjo pasi

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 6.3rd Street

' Notary Public

Insurance, Income Tax

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

• 4 butų mūrinis, apie §9,000 
girti savo mokslingumu. Buvo j nuomos. Atskiri gazo šildymai.

2 sklypai. 2 garažai.jau vėlus vakaras, šeimininkė,

— Dėkui Albinui Karaliūnui iš 
Cicero už nuolatinę paramą. Dė-

22U WEST CEJtMAK KOAD

Paid tri 
Compounded

SERVING CHICSGO AND SUBURBS SINCE 1905

Galite krelpda tr tlarfal f SLA Cantrc

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

M7 W. 3*t* M.
TH. (111) Ml-tfll

\ J GOLD
Heckchains

and Bracelets <
Earrings, Charms,

^X/ Religious Medals |

INSTANT

New or Used or 
Old Broken Jewelry 

Watches, Bracelets
Pins, Rings/

Class Rings, Dental Gold... Any Karat
Turn It Into CASH! 

Dig Out Your Old Treasures — 
Put The Money In The Bank & Draw Interest.

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

see us for

1 AT OUR low RATES
- WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savyegulariy!

OUR SAVINGS _ _ 
CERTIFICATES 

EARN UP TO '8%
INSURED

Mutual Federal 
Savings and Loan

(f.................
Į SUSIVIENIJIMAS

: pavedėjusi-mokslininką prie lan-- Brighton Parke. $57,700, 
■ go, parodė kažkokią žvaigždę: r ---------
j — Tai Venera. Išsyk išskiriu j 9 Statybai gražus sklypas 
■ ją iš kitų — visada žėri, kaip Marquette Parke. . ,
‘ gražuolė moteris.
į — Atleiskit, — atsakė fizikas- 
! — aš turiu jus truputį pataisyti. 
į Planeta, kurią jus rodote, Jupi- 
teris, bet ne Venera.

I — O, mielas, profesoriau! —-

1
VALDIS REALTY

2614 W. 69th St.
(Lithuanian. Plaza Ct.)
737-7200 arba 737-8534

sušuko moteris. — Iš tiesų, jūs | Prašom palikti savo telefono nu- 
esate nepaprastas žmogus. Per Į merį automatiniame aparate.

i tokį milžinišką n’io'tolį galite at 
■' skirti žvaigždžių lytį! miscellaneous

{vairūs Dalykai

WISE)
SEWER AND
PLUMBING

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

45J4 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

J“ 1 1 ■ ■ '
DĖMESIO

62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui-automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVI 

TeL 523-8775

Dengiame ir taisome rišu rū- ■ 
šių stogus. Už darbų garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717

A, T V ERAS
Laikrodžiai fr brangenybėa 

Pardavimas tr Taisymai 
2646 West 69fh Strset 
Tat Republic 7-J941

. \ j

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 6063X Tel. YA 7-5933

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

<259 S. Mnoltwood. Tel. 254-745# 
Teip pet daromi vertimi, giminly 
širvietimai, pildomi pilietybes pr«- 

iymei ir Jritoki blanket

CHICAGO, ILUNCJS AKOS

Phnei Virgin!. 7*774T

HIM

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

•uyeoernotargarar - 
nor* powerful thin you

If not open — no charge,
O

CALL 656-8387

yra peniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių rraternalinė ar- 
Sanacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metur

SLA —atlieka kultūrinlui darbui, gelbsti tr kitiem kurie tuną 
darbus dirba.

~ • t /*■/*. , ; e?" >- sV
SLA — išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MTUJONUŠ doleri! * 

tpdraudų savo nariams. ■ /

KLA apdraucffia pigiausiomis kainomii. SLA neiejUro pelno, na- 
riama patarnauja tik savišalpos pagrindu?

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai fili 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. < *T

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančia:® 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

RLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudoa Kūmą temoka tik $3.00 metami.

SLA—knopq vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkite 
| savo apylinkės SLA kuopu veikėjui jie Juma 
mielai pagelbės 1 SLA istrašytL • , • *'

ANY RODDING AND 
DRAINING — §30.

HOMEOWNERS POLICY
F. • Zapolis, Agem * 
3208& W. 95fh St 
Ev.rs. Park, III. 
SO642, - 424 *654

Stale fatm ftre and . Casualty Company

— ■ ■
ADVOKATŲ DRAUGIJA

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

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 rak.: 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa * 

‘ arba pagal susitarimu.
Telefonuoti 778-8000

</

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

GAS STATION & GARAGE 
FOR SALE. BURBANK, IL 

25,000 or Best Offer. 
Serious Buyers Only. 

Call 424-2290

Advokatas \ 1
■ GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandoa: nuo 9 vaL ryte 
iki 6 vaL vak. Šeštadieni nuo 

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

TU. 776-5162 arba 776-51M
2649 We»t 63rd Street

CWeam. m. 6062V

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

of Your Own.
Local Amway Distributor Train* 

You for Splendid Oppty.
Can 389-9877

! STOP. SEWER TROUBLE?
LOW COST SEWER SERVICE 

We’re Your Neighbors 
Belmont & California

24 Hr. Service 
278-9012

1 A Always-Ready Sewer Co.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

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

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL Friday, September 4, 19S1




