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NE BŪTINAI PULTI PERSI JŪS ĮLANKOJ
KARALIŪNO IR KIRSNAUSKAITĖS 
PERGYVENIMAI PSICHIATRINĖSESS

Voldemaro Karaliūno ir Zitos tij o valstybių — Lietuvos, Lat- 
Kirsnauskaitės p e r g yveriimai vijos ir Estijos — kurios, kaip 
prievartinėse psichiatrinėse ligo
ninėse aprašomi periodiniame 
leidinyje' News Bulletin' on Psy- 

. chiattic Abuse in the Soviet 
. Union. (London, Nr. 2, 1979 m.

spalio mėn.). Karaliūnas buvo 
suimtas 1975 m. už darbininkų 
raginimą streikuoti ir atsisakyti 
sovietinės pilietybės. . Jis buvo 
internuotas Čemiachovsko (Til
žės) specialioje psichiatrinėje, 
bet jam buvo pažadėta, kad 1979 
metų pradžioje jis būsiąs per
keltas į reguliarią psichiatrinę.

šis pažadas nebuvo išpildytas. 
Psichiatrai pasiskundė jo -gimi
nėms, jog jis nuolatos meldžiasi 
ir sakosi atliekąs Dievo valią. 
1979 in. vasarą .Karaliūnas pra
rado apetitą, paveiktas privers
tinių injekcijų.

Adventiste Zita Kirsnauskai- 
tė, g. 1950 m., gyvena Latvijoje: 
Ji buvo keletą sykių prievarta- 
uždaryta j. pgčhlafar&ę už tsav6 
tikėjimą.

-’ trikdė jtis inkstus, kuriuos dar 
pablogino netikęs gydymas Ry
gos ligoninėje. 1978 m. spalio 
mėn. ji pasiskundė apie tokį gy
dymą ir pareiškė, kad tuorni bu
vo pažeista medicinos •_etika. Ji 
buvo pakviesta į Sveikatos mi
nisteriją jos skundus-svarstyti. 
Ten penki gydytojai iriėgmo ją 
įtikinti, kad jai nedelsiant Teikia 
psichiatrinio gydytino. Tada ją 
prievarta uždarė į Latvijos psi
chiatrinę (Riga, ui. Aptiekas 1), 
vyr. daktarė — Zusanna Sočne- 
va. Tėvo adresas: Stanislovas 
Kirsnauskas, USSR, Riga, ui.

—Gagarina-86:-^---- ;— ---------------
♦ * ♦

KOSTA RIKA PALYGINA AF
GANISTANĄ SU PABALTIJU

Sausio 12 d. vykusiuose Jung
tiniųTautų \-isumos susirinki- 
mo debatuose Afganistano klau
simu, Kosta Rikos ambasadorius

—Euis—Varela-Quiros paminėjo 
Pabaltijo valstybes. Jis priminė 
delegatams, kad gruodžio mėne-

. sį JT visumos susirinkimas pri
ėmė Sovietų pasiūlytą rezoliu
ciją, kurioje buvo pasmerktas 
“hegemoniškumas” — po kelių 
dienų Sovietų Sąjunga užpuolė 
Afganistaną.

Varela-Quirtis pareiškė: “Nei 
vienas mūsų tada nesupratome, 
kokie godūs tie ‘riboto suvere
numo doktrinos’ gynėjai... Nie
kas neprisiminė tų mažų Pabal-

ir Afganistanas, buvo tų pačių 
draugystės sutarčių aukos”.

(Elta)

statys: dujų gamyklą
Energijos departamentas pra

nešė, kad Memphis mieste bus 
statoma parodomoji dujų ga
mykla pagal Illinois Technolo
gijos instituto projektą. Visa 
statyba bei įrengimai kainuos 
$700 milijonų. Per dieną bus 
galimą pagaminti 175 milijonus’ 
kubinių pėdų industrijai dujų, 
tam tikslui panaudojant 2,800 
tonų anglių.

Tas kiekis dujų galės pakeis
ti apie 30,000 naftos statinai
čių. Dujų gamybai bus galima 
panaudoti ne tik akmens anglį, 
bei įvairią medieną ir net at
laikas.

New 5 orko valstijoje, Lake Placid srityje, baigiasi Žiemos oliinpiadcs 
dienos. Suvažiavusieji sjjortininkai randa laisvą laiką pačiuožti 

5 ir sueiti į artimesnę pažintį.

GALIME PASIRINKTI JAUTRESNE 
SOVIETU SĄJUNGOS VIETA, - c c 7

PAREIŠKĖ ZBIGNIEW BRZEZINSKI, SAUGUMO 
REIKALAMS VYRIAUSIAS PATARĖJAS

TŪKSTANČIAI LIKO
Bfc PASTOGĖS ^ . įU

LOS ANGELES, Gal.—šešias 
dienas besftęsęs lietus, kartais 
su labai didelėmis audromis, pa
darė Kalifornijos gyventojams 
labai, didelius nuostolius. Lietus 
nuvertė tūkstančius, namų, nu
draskė stogus, išstūmė langus ir 
be pastogės palikti, daug žmonių. 
Nuostoliai dar neapskaičiuoti, 
bet gali siekti šimtus milijonų 
doleriui. .

Prezidentas Carteris, nesulau
kęs audros pabaigos, jau paskel
bė 6 pietų Kalifornijos apskritis 
nelaimės ištiktais rajonais, kas 
įgalins gauti federalinę. pagalbą 
greitesniam atsistatymui.

Pranešimai ir apskaičiavimai 
sako, kad nuo audros Kaliforni
joje gyvybės neteko 80 žmonių. 
Pačiame Los Angeles mieste iš
kritę 12 colių lietaus, o kalnuo
se iškrito dardaugiau-Pešlaitė- 
mis vanduo vertėsi upeliais. Ki
tuose Kalifornijos miestuose iš-
krito net 21 colis lietaus.

Specialistai apytikriai apskai
čiavo, kad vien tik gyvena
miems namams padaryta 300 
milijonų dolerių nuostolių.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo 643 dolerius.

AFGANISTANO SOSTINĖS PREKYBLNIN-
KAI PROTESTAVO PRIEŠ OKUPACIJA

• - c ų - . L,

WASHINGTON, D.C. Ne
būtina amerikiečiams puiri So- 
v’elu St junga Persijos įlankos 
vandenyse, — vakar pareiškė 
Zbigniew Brzezinski, prezidento 
Carterio saugumo reikalams vy
riausias patarėjas. — Mes 
me pasirinkti kitą jautresnę So
vietų Sąjungos vietą ir te^ 

1 pačius smarkiausius smūgius.
Šitas prezidento patarėjo Z. 

Brzezinskio pareiškimas sukėlė 
! didžiausių komentarų Washing
tone. Iki šio meto atsakingi 
Amerikos pareigūnai nekalbėjo 
apie galimą Sovietų Sąjungos 
užpuolimą kitoje vietoje, bet 
Brzezinskio pareiškimas parodė, 
kad Amerikos ginkluotų jėgų 
vadai turi galvoje kitas strate-

sykles, kaip ta komisija gales gjnes vietas. Iki šio meto ma- 
veikti ir ką ji kasdien turės I nyįaj susirėmimai gali būti 
-vai stytt—Yyriausx be nori—pa į lokalizuoti. Sovictų-valdžia buvo 
ruošti .taisykles, kurių tarptau
tinė ’e:sininkų komisija privalė0

IZRAELIS TURI ATOMO 
BOMBĄ

NEW YORK, N.Y. — Dabar 
tiksliai nustatyta, kad praeitų 
metų rudenį Izraelis išsprogdino 
galingą bombą Indijos vandeny
ne, netoli Pietų Afrikos krantų. 
Visa eilė valstybių girdėjo apie 
didelį sprogimą vandenyne, bet 
niekas nepaskelbė, kas ir ką 
sprogdino.

Tiktai dabar nustatyta, kad ta 
atomo bomba priklausė Izrae
liui. Jie norėjo išbandyti br ubą 
Izraelyje ar Sinajaus pusiasaly
je, bet pabijojo, kad bombos 
nuodai nepakenktų sprogdinto
jams. Spaudoje pasirodė žinios 
apie didelį sprogimą, bet tuojau 
pasirodė aiškinimas, kad spro
gimas galėjo būti pačioje gam~

RUSAMS, KAD JŲ KARIUOMENĖ NEPAGEIDAUJAMA

KABLIAS. — Ketvirtadienį 
sostinės prekybininkai neatidarė 
savo krautuvių, tuo parodydami 
Sovietams, kad Raudonoji arini? 
ja Afganistane nėra pageidau
jama. Krautuvės bus uždarytos 
iki šeštadienio, nes penktadienis

Sadr mario, kad komisija visai 
bereikalingai I'ULi laikų 
nustatinėja • isimnkams, ką 

į turės ai?’- ii ii.

irris lentomis, “šiandien mes lai
mėjom didelę pergalę. Mes pa
rodėme rusams, ką tikrumoje j 
apie juos galvoja afganistanie- į 
žiai”, pareiškė vienas prekybi 
ninkas grupei vakariečių korės- ’ . 
pondentų. j Niekam ne paslaptis, kad mir

MASKVAI P į IRS
MULOr KALBA

yra musulnionų-šventė. Milijono* Kabulo policija ir Sovietų gar-Į les .Chomeinio pasakyta kalba 
4—.-.. 4..--X . Ozonas yra parentgies stovyje, I turės patikti Maskvai, nes ne

tačiau prezidento Babrako Kar- pirmą kartą jis tvirtino, kad 
malo pastangos priversti savi
ninkus laikyti atdaras krautuves 
bu ve bergždžios.

Press International praneši-

gyventojų sostinės miestas atro
do kaip po kautynių, nes dau: 
gelio krautuvių langai užkalti 
lentomis. Civilinį nepaklusnumą 
parodė 95 % krautuvių. Pana
šios demonstracijos įvyko Kan
dahar ir Herat miestuose.

Policija reikalavo atidaryti 
krautuves. Jos pareigūnai ėjo j 
savininkų butus ir vedė juos 
prie krautuvių, reikalaudami 
atidaryti. Užkluptas savininkas 
nesi priešino, bet išėjus polici j ai, 
jis vėl užkaldavo langus bei du-

Amerika esanti didžiausias Ira
no priešas. Anksčiau visas Irano 
nelaimes jis suversdavo Ameri
kai, tas pačias mintis jis ir vėl

iriu,’Afganistano" armijos karei- Pra<I?da kartoti. Sovietų karo jė- 
viai puolė Sovietų kariuo'menės ■-gos nutraukė ryšius su Afganis-
dalinį Ghazni aerodrome, 80 my- j ano vyriausybe, nušovė buvusį 

| prezidentą H. Aminą, p įskylė 
kitą, o dabar ir su šiuo jau pra
deda nesutikti.

lių nuo Kabulo. Žuvo apie 50 j 
Raudonosios armijos kareivių. 
Atkeršydami, Sovietai nužudė 
visus aerodromo sargybinius.

IRANE UŽMUŠTI PENKI REVOLIU
CINIO KOMITETO NARIAI

MANOMA, KAD ŠIOMIS DIENOMIS ATVYKS 
TARPTAUTINĖS KOMISIJOS ATSTOVAI

įsitikinusi, kad konfliktas galės 
būtį lokalinis, bet Brzezinskic 
žodžiai šią nuomonę pakeitė.

Prezidentas Carteris pareiškė, 
kad Persijos įlanka yra gyvybi
nis Amerikos reikalas. Iš tos 
įlankos į Pietų ir šiaurės Ame
riką plaukia Persijos įlankoje 
gaunama nafta ir kitokie dega
lai. Bet pasakyti, kad JAV gins 
Persijos įlankoje .esančius gyvy
binius reikalus, dar nereiškia 
kad JAV jau šiandien gali stot’’ 
kovon.

toje. +ose vietose dažnai esli 
dideliu ■•»drų padangėse ir van-

Pri- š kelis metus Amerikoje 
buvo kalbama apie uraniumo 
ding’’ :į. Dabar atrodo, kad tą 
uraniumą galėjo pavogti Izrae
lio specialistai, kurie vėliau ,pa- 
sigamino bombą.

Prezidentas Carteris pareiškė, 
kai JAV kariai bus Irene, jeigu 
Sovietų kariai ten tįžengs, bet 
Sovietų tankai yra visai Irano 
pasienyje, c Amerikos karo jė
gos yra gana ttili, todėl ameii 
kiečiams labai rūpi nustatyti 
kaip amerikiečiai galės ginti, je 
rusai jau yra Irano pasienyje 
o Amerikos karo jėgos yra toli

Patarėjas Brzezinski pasakė 
kalbą Moterų Demokratų klube 
narėms ir svečiams. Jis papasa
kojo apie savo kelionę Į Pakista
ną ir Saudi Arabiją, ir minėje

— Imigracijos ir Natūraliza
cijos tarnyba ruošia naujas tai
sykles užsienio studentams, ku
rių dabar Amerikoje yra 260 
tūkstančių, l'niversitetai ir mo
kyklos :bus įpareigotos pranešti 
apie studijuojančius užsieniečius.

— Karo gali išvengti tik Ame
rika ir Sovietų Sąjunga, — sako 
prezidentas lito.

— Teisėjas John Heehinger 
Chicagos ugniagesių unijos va
dą nubaudė penkių mėnesių ka
lėjimu už teismo neklausymą.

Vasario 24: PrimjtyyaJ_Lįuci

KALENDŲ Et LIS

Vasario 23: Romana, Polikar
pas, Siga, Gantautas, Almis.

Savo laiku mula Chomeini iš
Irako sakydavo kalbas kurdams.
Rusai apmokėdavo Irako stočiai

I laiką. Jie reikalavti, kad kiek
vieną dieną, be kalbos prieš ša
chą, būtinai niekintų Ameriką, kitas Artimųjų Rytų strategines 
Dabar Chomeini daro tą pati.

•Jis, ko gero, tikisi išgelbėti savo 
j gyvybę, kad rus"! nepasielgtų
! su juo, kaip pasielgė su Afganis-
j tano prez cin’u 11. Amln.

TEHERANAS, Iranas.— Pre- niečiai dar neaptarė, ką galės ir j 
zidentas A. Bani Sądr sutraukė negalės svarstyti atvykusi ko- 
vis didesnį kariuomenės skaičių misija, 
valstybėrps įstaigoms saugoti. 
Manoma, kad Irano kariai turės 
perimti Amerikos ambasados

. CHOMEINIO KALBA 
KELIA NERIMĄ

saugojimą ir suimtų amerikie-

TITO PRAŠO GRjžTI 
PRIE DETENTĖS

vietas, o vėliau pridėjo, kari 
amerikiečiai nebūtinai turi pul
ti Sovietų karo jėgas Persijos 
’lankos vandenyse, amerikiečiai 
gali panaudoti savo jėgą bet ku
rioje kitoje Sovietų Sąjungos 
vietoje. Daugeliui atrodo, kad 
amerikiečiai privalo pulti rusus 
naftą gaminančioje srityje, bet

jus, Žiedūna, Gandrimas, Vir- 
gaudas. . <

Vašario "25Y ValBūrga, Serapi- 
■joijaS, Rasa, Margiris. ’
■ • ■ - ■ •’ . .

, r; Saulė teka 6:37, leidžiasi 5;32,
Oras na toks šaltis,* liš;

— ZBIGNIEW BRZEZINSKI 
National Security 
Affalri Adviaer

— Jeigu rasai įsiverš į Pa- 
kistaną arčlraną, tai JAV 
kirs į jautriĄ rusų vietą, — • 
pareiškė p rezidento, pa tarė-

4’ jas- Zbigniww- B/zerinski.

cių saugumą.
Ketvirtadienio vakara susirė

mė dvi revoliucinės Irano gru
pės. Susirėmimo metu įvyko 
susišaudymas, nuo kurio žuvo 
penki iraniečiai. Manoma, kad 
bus praneštos tikslesnės žinios 
apie susišaudymą. Bijomasi, kad 
nukentėjusių tarpe nebūtų” stu- 
dentų. pasiryžusių aiškinti ša
cho padarytus nusikaltimus. Ka
reiviams įsakyta atimti ginklus 
visiems, kuriems ginklai nerei
kalingi pareigoms .eiti.

Revolrūcinė taryba svarsto 
taisykles,-ikoriu turės prisilai- 
kyti tarptautiSjrkbnusija. Iri-

Ketvirtadienį mulos Chomeini 
pasakyta kalba sukėlė nerimą 
valstybės sluoksnių tarpe. Anks
čiau buvo susidaręs įspūdis, kad 
Chomeini pilniausiai pritaria 
prezidento Bani Sadr užimtai 
politikos linijai, liet dabar atro
do'. kad senas mula apsigalvojo 
ir nori grįžti prie anksčiau skelb
tų valstybės tvarkymo idėjų. 
~ “Prezidentas- Bani-Sadr privalo 
sėdėti ilgiausias valandas revo
liucinės tarybos 
Ten privalo būti aptartas kiek
vienas klausimas ir laiku infor
muoti tarptautinės komisijos 
narius. Dabar Iraną valdančiai 
gnrpei atėjo noras-nustatyti tai-

—BELGRADAS. Jugoslavija,^. 
Sunkiai sergantis 87 melų Jugo
slavijos -prezidentas Tito-prašo 
-visu-Jcrastu valdovus tęsti de-- 
tentės politiką. Jis yra įsitikinęs, 
kad pasiruošimai karui pagaliau 
žmoniją nuves prie karo. Tito 

j yra įsitikinęs, kad karas yra di- 
j džiausiąs pavojus žmonijai, 
i

Gydytojai kelis kartus buvo j 
sutikę su mintimi, kad Tito jau 
nepajėgs nustumti mirtį tolyn, 
liet jis tai padarė.- Jo inkstai ne
tvarkoje, jo širdis silpna, jo 

posėdžiuose, virškinimo sistema jau sunega
lavusi, bet Tito nepasiduoda ir 
dar nori įtikinti didžiausių vals
tybių valdovus grįžt prie deten- 
tės politikos ir išvengti žmonijai! pabrėžė, kad bandj'sime pulti 

rusTie ba atomę pagalbos, kelionėje.

amerikiečiui gali pasirinkti jaut- menių 
resnes Sovietų Sąjungos vietas
ir ten pulti priešą.
^Tlrzezinskis atsakinėjo į klau

simus, bet jis atsisakė nurodyti 
bent vieną.jaulrią Sovietų gyny
bos vietą/ Jis tvirtino, kad tokių 
yra ir Amerikiečiai mokės jas 
tinkamai parinkti.

-L Kodėl rusai privalo pasi
rinkti kovos lauką? klausia

a Brzezinskis. Mes taip pat ga
lime parinkti tokias strategines 
vietas, kurios bus skaudžios 
priešui.

Daugelis pamanė, kad JAV 
gali pulti Sovietų karo jėgas 
atomo ginklais, bet Brzezinskis

pragaištingo karo.'

Niekam ne paslaptis, kad So
vietų karo jėgos gali imtis prie
monių sušvelninti dabar labai 
itemptą padėtį Afganistane. Jie 
gali atšaukti savo karo jėgas iš 
Afganistano ir gali išsivežti 
dabartinį kvislingini premjerą 
Babraką Karmalą, ir atiduoti 
Afganistano' vadovybę kuriam 
nors musulmonų mulai, liet ir 
šitokia padėtis reikalo daug ne
pataisys, nes Sovietų vyriausybė 
ir vėl bandys ieškoti kitų prie

šą vo kaimynams pa
vergti.______________

Iki Soveitų valdžia nesiren-
gia trauktis iš Afganistano. Yra 
pagrinde manyti, kad Kremliaus 
valdovai pasiųs dar daugiau ka
ro jėgų i aviganių žemę. Dabar
tiniu metu Afganistane rusai 
laiko 90,(KM) kareivių. Jie jau 
sutraukti į šios valstybės stra
tegines vietas. Rusai taip pat 
Turi 30.000 akreivių prie 
ntstarrcr yienus. Jie yra 
giniai.

Afganistane kiekvieną 
žūsta vis didesnis Sovietu
skaičius. Jie užpuolami ne I k 
Kabule, bet ir kituose miestuose. 
Dažniausiai užpuolimai daromi

atsar-

di< n x
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas

IV metai
Redaguoja PRANAS ŠULAS

Vasario 23, 1980

Klausimus ir medžiagą 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

IĮŪKJME ATSARGŪS, KASDAMI SNIEGĄ!— 
PATARIA DR. HUGO H. MURIEL

Sveikatos Jepr.rtamento komisionieriaus Hugo H. 
Muriel. M. D., t įvedimu, dr. W. G. Brandstadt išsiunti- 
nėjo spaudui čia spausdinamą, ypač seniorams žinotina, 
perspėjimą.

Kai sniegas padengia jūsų namo laiptus ir šaligat
vius, jūs turite tą sniegą nedelsiant pašalinti, kad pa
slydus, išvengtumėte rimtesnių susižeidimų. Tačiau 
reikia sniegą valyti labai pamažu, nepersidirbti, ne
pavargti. Sinego valymo mašiną vartojant, nevartoti* 
per didelę fizinę jėgą. Reikia atsiminti, kad sniegas yra 
sunkus, kai jis sušlampa. American Hearth draugija 
apskaičiavo, kad sniego kastuvo vidurkio svoris yra 4 
svarų ir toks sniego valymo 10 kastuvų kiekis per minu
tę pareikalauja fizinės jėgos tokį kiekį, kaip užlipti į 
trečią laiptų aukštą per tą patį laikotarpį arba septynis 
laiptų aukštus, jei tas sniegas yra drėgnas.

Širdies infarkto pavojus, sniegą kasant, yra di
džiausias vyresniems kaip 40 metų asmenims arba ku
rie sveria daugiau, negu pagal jų amžių turėtų sverti 
arba-Tie-asmenys, kurie yra nepratę prie didesnio ju 
dėjdno. Jeigu jūs jaučiatės pakankamai fiziškai stip 
rus. atsiminkite, kad sunkus darbas šaltame ore gali 
būti jums pavojingas. Apie 20% pradinių širdies in
farktu praeina visai nepastebėtų. Daugelio akmenų, 
vyresnių, kaip 40 metų amžiaus širdies raumenyse yra 
pažeidimų, apie kuriuos jis pats nė nežino. Sunk.'ai fi
ziškai padirbėjus, toks pradinis širdies pažeidimas ga- j .... . .. . . _ - iIi pablogėti ir išsivystyti į tikrą infarktą. Tas pradinis 
širdies “pažeidimas” gali būti pastebėtas, pasitikrinus 
pas gydytoją, elektrokardiogramos pagalba.

Jeigu jūsų širdis yra stipri, sniego kasimas bu>: 
jums naudingas prasimankštinimas, bet būtimi reikia Į 
dirbti su pertraukomis, ypatingai reikia vengti lirbt' 
iki uždusimo. Darbas jums bus daug lengvesnis, jeigr 
jūs kasite sn’egą su aluminiu kastuvu, padengtu Tef- 
loon tepalu, kuris neleidžia sniegui prilipti prie kastuvo 
Jeigu jūsų kastuvas-yra nepatepta šituo tepalu, tai ga
lite savo kastuvą patrinti' parafinu. Jokiu būdu nekas 
kite sniego su dideliu kastuvu; pasirinkite kastuvą vi 
dutinio dydžio. Nekaskite sniego, kaip sakoma ;‘iš pe
ties”; kasant sniegą, palenkite kojas per kelius; prie 
sniego kasimo įjunkite nugaros raumenis. Tuo paleng
vinsite sniego kasimą. Negriebkite po mažą gabalą 
sniego ,o taip pat nekaskite po dideli kieki. Šaltomis die
noms! Įeikite Į buto vidų pailsėti po kiekvieno 10 — Ič 
minučių sniego kasimo.

Jeigu esate turėję infarktą, tai jūsų širdis nėra 
sveika, ir jei niekas negali jums padėti nukasti sniegą, 
tuomet turite įsigyti sniego kasimo mašiną, kuri ap
saugos jūsų širdį nuo didesnio susirgimo, — pasakė dr 
W. G. Brandstadt iš Sveikatos, departamento įstaigos.

Spaudai paruošė gyd. Dalia šulienf
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Camp-Out Cuisine

icncan supcr- 
variattons on

Nepriklausomos Lietuvos karo laivas “Antanas Smetona”

PERMOKĖTŲ PAJAMŲ MOKESČIŲ
GREITAS GRĄŽINIMAS

♦) Ar tamstos-W-2 formos 
iš visų darbdavių yra pri
dėtos?

*) Ar pavartojai teisingą

Kiekvienais metais permokė
tų paj. mokesčių čekiai graži* 
naini mokėtojams. Tokių per
mokų sumos vidurkis būdavo 
didesnis negu $500. Tokių per 
mokų 1980 metais būsią 1 iš 
penkių mokesčių mokėtojų šia
me krašte.

Internal Revenue Tarnyba 
teigia, kad milijonai mokesčių 
mokėto j ų padaro neapdairias 
klaidas, kurios būna priežas
timi , atidėlioti mokesčių for
mų patikrinimą.

Tokiems atidėliojimams iš
vengti IRA pataria, kad kiek
vienas mokesčių mokėtojas pa 
tikrintų šiuos dalykus:

*) Ar pridėjai visas savo pa~ 
gelbines formas prie pag
rindinės Formos 1040?

*) Ar teisingi arittmetikos 
skaičiai surašyti?

rinai prieš esančią liniją 
teisingus skaičius?

*) Ar padėjai'ženklelį (v) į 
1980 m. Prezidentinių Rin 
kimų kompanijos Fon
dui?

*) Ąr forma pasirašyta su 
nurodyta pildymo data (jei 

(abiejų, jef“^orma pildo
ma vedusią poros) ?

♦) Ar įrašei savo Social Sec.

*) Ar užlipirųūrant voko p. 
ženklą? i ' Xr

*) Ar pasidarei šio mokes
tinio pareiškimo kopiją 
savo paties rekordams?

pr. fabius

man,atidaro svoriui mažinti-kla 
sės, kurios pradės vaikti nuo 
kovo 7 d. nuo 8:45 v. iki 10:15 
v. r, arba nuo 7:30 iki 9 vai. 
po piet.
Registracija “Y” nariams pra
sidės pirmadienį ir nenariams 
— vasario 25 d. Rėl registra
cijos skambinkite YMCA tel.

Moterys, įstojusios į svoriui 
numesti kursą, gli tikėti, kad 
jos per 7. savaičių sesiją galės 
numesti iki 2Į svaro savo per- 
didelio svorio.

Klasėse bus dėstoma meniu 
planavimas, kolonjų apskai- 
ėiavimaš, mažų kolonijų re
ceptai. Be to bus dėstoma apie 
odos priežiūrą, apie nervų nu
raminimą (relaxation), rūbų 
plana vintą. Kų.rsų vedėja — 
Sirs. Margee Clough, dietos ir 
gražio instruktorė. ^>~nė

NEMOKAMAS’ KRAUJO 
SPAUDIMO MATAVIMAS

Vasario męnuo — širdies
• mėnuo

galimą atlikti darbą (suitable* 
job offer).

"TUOJAU SUMAŽINKITE BUTŲ NUOMAS^’ 
PAREIŠKĖ CHICAGOS NUOMININKAI

Neseniai atėjusi j Chicagos Roger iš 1634 W. Howard 
miesto komisijos viešą apklau

j sinėjimą-senyva moteris nusi- 
|skundėį-

— Na?: kurinėse aš iki 
šiol gyvenau tz

St., 
— Vėliau pr. metu geg. mėž
tas namas buvo parduotas. Ta 
d.a butą nuomą feiuji savinin- 

I kai padidino nuo .$100 iki 190

, . ~r • . , L didelė gėda savininkms
davė Condcdevelopmentui. Są į ’ /C ‘■- * •J i • "C fvinmkai nian;,pįrsiūh&:,*pasira- 
syti buto nuomos sutartį, padi
dinant nuoma $90 Mano nuo *■ • » 
ina padidinta nuo $195 į $285 

f per mėnesį, vadinasi* 47% pa
didėjo. Jei aš gavau 47% nuo
mos padidinimą, tai kiek ji 
□adidės per ištisus metus?”

Tas vicšis apklautsi nėjimas 
vvko upraei tą sekmadienio 
popietėje St. Jerome katalikų 
)ažnyčči<\s salės beisnionte,70Q 
West 1-un St.

Du ald.ermanai O. Orr ir D. . « > 
Davis siūlo Uliieagos m. tary
bai išleisti potva; kį (Ordo- 
nanc) draudžiant, be pagrinde 
kelti butu nuomas.

“Prieš dvejus metus mums 
jadidino butų nuomas $15.(X)> 

per mėnesj — sakė ll.elen

One Dish Makes It Easy

he- 
veik dvigubai paitėlti nuomą, 
ypač dėl to? kad jokio butuose 
remonto nepadaryta’’.

Kita apklausinėjimo: metu 
stambi motėris tarė: ‘‘Aš esu 
Welfare įstaigos išlaikoma 2j- 
jų vaikų motina. Aš negaliu 
rasti namų savininko, kuris 
pasirašytų su manim metinę 
buto nuomos sutartį. Jie su
tinka nuomoti butą “inonth-to- 
month’.’ pagrindu ir kiekvieną 
mėnesį pakelti po $10 nuomą. 
Tai yra neteisinga praktika 
(“It’s unfaire’’). '

“VismĮse ątvejųo.se įkaitina
mi namų savininkai”, sako H. 
Miler,’- “įmanių sayipiirffai nė
ra sociologai. Ales ■ bandųmę 
būti teisinai nųoniojant, butus 
nųcinininkąnis, bet kai. kurie 
nųoniininkai neturi pinigų ir 
niękąd, neturės.”.

Tuomet abiermanas Crr pa
reiškė: “Komisija_ nevers geiį
lio pagalba išspręsti šią prob
lemą šu nuoniininkaiš, kurie .. -v r t ■,»> j ■ <_ 11 ?
nepajėgia mokėti nuompmi- 
gią”. Kitas namą' savininkas 
pareiškė: “Jeigu savininks pa 
daro nuosavybės 4 remontą, 
esant aukštom “infliacinėms 
medžiagų kainoms, jūs nori
te^ kad savininkas sumokėtų 
šias remonto išlaidas ir nedi- 
didintu nuonipinigių? Aš tu-, 
rėjų buto nuomininką^ ku

bu to 
nuomą per X metus, {r kada 
aX jam’ padidinau nuoma iš

For cool kitchen cookery, 
or campsite convenience, 
there’s no need to defrost fro
zen Cod, Ocean Perch, Pollock 
or Flounder/Sole fillets . . . 
and often you can have an 
entree or a whole meal on 
the table in 15 or 20 minutes.

Ingenious “Pot-a-Stew” 
for instance, simmers frozen 
fish fillets and a vafiety of 
summer vegetables in canned 
chicken broth. Not reajly a 
recipe, it’s a whole different 
Way to prepare frozen fish. ' 

—-With-North -Atlantic f&cts~ 
available year round and the 
bounty of each season — and 
that of the 
market —
this simple dish are almost 
infinite.

Even easier to prepare is a 
one pound package of fish 
broiled from frozen to ready- 
to-serve in only 15 to 17 min
utes. Place the low fat, high 
protein fillets about 7 inches 
below the broiler and baste 
often with lemon butter. . . 
no need to turn. Slice cross
wise into four servings and 
count about J00 calories for 
each. Usually one pound of 
fish will setve four, but when 
it’s barbecue time — better 
count on one-half pountl per 
person.

Indoors or out, you II find 
preparation fast and easy and 
the choice of cooking methode 
wide,

Campfire Tot-A-Stew’ 
can (46 oz.) chicken 

broth
cans (10-3/4 oz.) cream 
of shrimp soup

lb.frozen North Atlantic 
Cod, Pollock. Perch 
or Sole fillets

onion sliced
1 teaspoon ^alt
1 teaspoon savory
1 ears com cut in thirds 

or 1 can (12 oz.) corn 
can (15 oz.) baby 

carrots
can (1 ft.) tomato 

wedges or 2 fttsh 
tomatoes cut in wedges

! large tteen peppm ctft
- -

1
3

2

1

4

1

2

T»

Combine chicken broth and 
crcarp of shrimp soup in 5 qt. 
Dutch Oven or large camp 
cook-kettle. Bring to boil, then 
reduce heat and add frozen 
fish, sliced" onion, salt' and 
savory. Cobk, ‘ covered, over 
low heat until fish defrosts 
(approx. 4-6 minutes).~Sepa- 
rile fillets with a fork 'and 
breA into large pieces. Add 
remaining vegetables, cover 
and cook another 6 to 8 min
utes or until com is tender. 
To serve, remove vegetables 
from broth with slotted spoon 
and ladle broth into individual 
cups. Or serve fish, vegetables 
and - soup together in largo 
roup bowls. Makes 8 setvings.

pakėlė dideli triukšmą, lyg aš 
įvykdžiau žuu>gžudystę*’.

Apklausinėjimams einant 
prie pabaigos, senyva moteris 
pareiškė: “Aš tariu didelę be
lą, Man buto nwmg savinin
kas kelia jau treji metai Aš 
dėl savo 
pakankamai 
kitur. Ką aš luritr darni?” 

. * pr. petitas

ainžJauA notų ri 11 
jėgų kraustyti*-

X^CA A I ĮDARO SVORIUI

tįff.'Cjlicag-. s—Vakarinėje—dalyje durnų htfonūacijų skentbinki 
iftalfli;mli ))tCA, G23?>-*11D- . . , .
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Nemokamą kraujo spaudi
mo matavimą numto atlikti 
West Cook apskrityje veikian 
tį Heart Asociacijos Širdies 
mėnesio programoj per vasa
rio mėnesį.

Kraujo spaudimo matavi
mas yra vienintelis būdas nu
statyti, ar kraujo spaudimas 
yra virš normalaus lygio. Tik
tai pamatavus žmogaus krau
jo spaudimą galima nustatyti 
ar asmuo turi “aukštą kraujo 
spaudimą”, kuris yra vienas 
iš svarbiausių rizikos faktorių 
dėl širdies atakos iir stroko.

West Cook apskrities gy
ventojai prašomi pasinaudoti 
šiuo nemokamu patarnavimu* 
kurį vykdo vietos Heart aso
ciacijos skyrius. Nemokamas 
kraujo spaudimo mašinomis 
matavimas bus
nuo 9 vai. ryt. iki 5 vai. p, p., 
savaitės dienomis per visą va
sario mėnesį Heart Associa
tion of West Cook County įs
taigoje, 837 Mannheim Road* 
Westchester, Ill. 60153.

Lietuvių kolonijoje, Marqu
ette Parke esani Alvudp drau
gija, kuriai vadovauja dr. Jo
nas'Adomavičius, taip pat ne- 
mokinaj tikrina mūsų tau
tiečių kraujo spaudimą kas 
sekmadienį po 2 vai. p. p. 
Alvudo dr-jos namuose taip 
pat kas sekmadienį gydytojų 
paskaitos sveikatą reikalais.

3/. Š-nėj

mos pajamomis, norint nemo-

atliekamas

ATS. Jūsų šeimos (house
hold’s) pajwow^? yra laik<r 
mi iš viso pinigai, gauti iš įvai 
rių šaltinių.

Tiktai šeimos mėn. grynos 
pajaujus, laažesaėi feoi oy- 
rodytos leidžiamoj ribos įgali
na (may ųuelify) gauti ųĮąis- 
to korteles. Įvertinimo riba pa 
didėja tuo metu, kai š<ma 
padidėja ir gali būti patikrin
ta, pritaikoma saus, ir liepos 
mėnesiais ir pasikeičia pagal 
federalinį pragyvenimo ro- 
dyklj (federal cost of living 
index).

šeimos nariai sąvo pajamų 
įrodymus privalo pristatyti.

Į rodymų pavyzdžius įeina: 
kvįtai išmokų 
Social Security 
administracijos

apmokėjimu
(benefitų) iš

įstaigų.

NĖŠČIOJ MOTERYS TU
RI TEISĘ GAUTI MEDI-

CAID0 PAGALBĄ
Illinois Viešosios pagalbos ir 

sveikatos reikalų direktoriai, 
Jeffry Miller ir William Kem- 
piners, šiomis dienomis pra
nešė, kad bevaikės nėščios 
moterys gali gauti Medicaid 
pagalbą bei pašalpą.
—Laukiant; vaiko motina—ku- 
ri turėti teisę į' bet kurią šei
mos šu išlaikomais vaikais pa 
gatbą ar Medicaid pašalpą, po 
jos kūdikio gimimo dabar tu
rės eisę į vadinamą ‘pregnatalt 
pagalbą, kai ji yra nėščia.

Tais atvejais Medicaid, pa
galbai ąplikcijas galima gau
ti vietos arba apskrities viešo-i "Y . .- •. ~,, . , . Į pinigais, banko sąskaitas, sta-sios pagalbos įstaigose. 1, ' .■ - .v . ' j-J kus ir nuosavvbes irodvmus.------ Į ;v. ... . j ; r_— - -; 
NORTHWESTERN U-TO.

LIGONINĖ PRIIMA' ‘
NAUJUS LIGONIUS

The Drugs Dependence įs
taiga, veikianti prie North
western Memorial ligoninės, 
dabar priima naujus ligonius 
ir ateinančius pacientus (out
patient) prpgrąinai. Ji yiekią 

į prie Psichiatrijos instjt,ųtp, 
320, Ę. Huron SL, Chicągoje.

Ši programa yrą 2^ortįhwes- 
t,ern ęommųmty Mental Health 
Cęiįįro dąli.s, numano medįca- 
ling ir psicjjoįoginę tarnybą 
tiems, žmonėms, kurie kovoja 
sū negalavimais, gylančiais iš 
įvairių' substancijų, skaitant

1 ip prirašytų receptais vaistų 
k. a. narkotikų ir vad. ’poly’ 
vaistų. C

šioje programoje darbuo 
jasi patyrę gydytojai, psicho 
Ingai, registruotos nursčs, svei 
katos patyrę darbuotojai. Ten 
dar darbuojasi metliadonc tar 
nautojai ir detoksikatoriai. Vęi- 
kia^taip pat_ ateinantiems, pa
cientams detoksikacijos tar- 
tamyba, kai—yra reikalinga 
terapįja šeimai, vertinių pm-ąį 
grupėms ir pavieniams ąsme 
nims. Taip pat konsultacija

;vcikia 21 valandas ip skubios! 
.pagalbos (emergencyj tarųy-| 
•ik

Pažymėtina, kad taip pa f čia 
veikia ir speciali vadinama 
l?crinatal Adtliction Project'-', 
nėščioms moterinus, jau Irioms 
(addicted) vaistams.

Cook apsrityje gyvenantieji 
žmoiiės turi teisę gydytis pa
gal šią programą. Už gydymą ; 
mokestis yra nustatytas pagal ■ 
žmonių pajamas. Dėl papik :

- MES ATSAKOME 
JŪS KLAUSIATE,
MAISTO KORTELIŲ' (FOOD

STAM) PROGRAMA : %
KL. Pasakykite, kokius rei

kalavimus valdinės įstaigos 
stato tiems—asmenims-—k-urie- 
nori gauti nemokamai Maisto 
markučių (Food Siam) 
grama vvkdant?

ATS- Kad neturtingas 
iautų nemokaniai

' to' markučių, jis turi pristaty
ti valdinei įstaigai savo ištek
lių įrodymus, būtent: gpmąis

« -K
KL. Kiek maisto markučių 

aš galiu gauti- kiekviną mė
nesį ? Viktoras- S.

ATS. čia mes nurodysime 
kuponų sumą, kurią jūs'galite 
gauti pagal jūsų šeimos <di- 

į durną: p
Jei šeimos dydis— 1 asinio, 

mėnesinės pajamos — $306, 
tai markučių gaubite už $63.

Jei šeimos yra dū ąesinęns, 
L su mėnesinėmis*. pajamomis— 
$403, tai markučių gaųtite hž 
$115. ''

Jei semia iš trijų asiįienų, 
mėnesinių pajaunį turi j $500, 
tai margučių„gaus, už $|r5k",;

I Jei- šeima iš keturių' asme
nų, mėnesinių pajamų tflji 
$596, tai markučių gaus již 
$209.

pro-

'tojas g:
gyven. 
Mais-

| r.-------
Jkus ir nuosavybės
j Ištekliai ,kaip jūsų namai, as- 
I meniški daiktai, namų prie

monės (household goods).gy
vybės ąpdfaųd,os polisas ir 
kai kurie pensijos įondaį. nė
ra įskaitomi. Automobilis yra 
svarstomas individualiai pri
klausomą! nuo to, kaip jis yra 
naudojamas. Kiękyiienąs pa
vienis asmuo gali tųrėtj iį^.i 1, 
750. išteklių ir visdėlto ga
li gąųtj (kvalifikuotas) klasto 
niąrkųčių. Šeima (households) 
iš dviejų ar daugiau asmenų 
gali turėti iki $3.OQ0, jei vie
nas asmuo yra 60 ar vyresnio 
amžiaus.

KL. Ar yrą kitokių reikala
vimų, kad gaučiau nemoka- 

Jmai maisto kortelių? B.I.
ATS. Pilietybė: JAV piliety

bė ir tani tikri legalūs svetim- 
’šaliaj (aliens) gali būti kvali
fikuoti. Jeigu jūsų šeimos na
riai yra ne JAV piliečiai, jūs 
turite Įrodyti jų statutą iš Imi
gracijos ir Xaturaljzaęi.jcs įs
taigos.
Registracijos tvarka: J^u tam 

tikromis išimti mis, visi bedar-

nų, su mėnesinėmis pajamo
mis $693, ’tai maisto kortęlių 
gaus už $248.

Jei šeimą yrą iš 6. ųąrių, su 
mėnesinėmis pąjąijiomi^ 

■$79Q, tai mąito korelių §aųs 
už $29p.

Jei šeimos narių yrą 7- as
menys, su. Įnėnę§ų)ęinis paja
momis — 990, tai. maisto lįcj'- 
telių gaus, ųž $329.

Jei šeima yrą iš ą. ąsm.ęnų, 
su mėnsįnėmįs pąjaųipinis — 
$983, tai niajsįo inąrji.ųčht 
gaus už $576.

Jei šeima yra iš dąųgiaų, ne 
gu 8 asmenų, prie lę^iaijijų 
pajauni' reikto pridėti, $97 dpi 
kiekvieno papildomo asių.&n.s, 
tai maisto "markučių gaus įia- 

•pilcmai už $4ą ' ’ ,•
Papildomų in(or;iiaciių iZi- 

kia Lieutenant Governor Dave 
0,’JJeąl’s Senior Action Cent- 
ras, 15Q ” LaCąįĮė? Gliicago,
60601, arįja 3 į&’est ’I o\vn 

-Mall,

tel. .m2p2rO505. MetroDolitan

Jęijgu jųrpą r.eiktų ’ l^gąfoos 
maisto markučiu ręikąlu ar
ba bendrais socialiniais rciką- 
lais^ galite krciot^, j 
linio klubo reikalų vedįėją A.

c a go, Ill.

biai, galintieji dirbti šeimos
nanaFnuo 18 iki 50 metu anr

— Daugiau negu 1.2 :[). ’
000 žmonių; t. y. pusč yjfo. pą- 
sąuįto gyventojų, nei
skaityti, ųei rašyti, šiuos tino__
meųjs ųesenjai paskelbė Jung- 

žiaus turi registruotis darbui tiniy Tautu dnoKsiojr kultūros 
gauti, ieškoti darbo, if priimti reikalams komisija

Importuoti kristalai, parcelianiniai servizai, gintaro karo
liai ir žiedai, China Bosental ir kitos dovanos.

Perkame pašto ženklus bei monetų kolekcijas^-----
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

PAT
• * * ♦ s r

>207 S. Sacramento (kampas Archer Sacrajroento)
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TANIULAĮT^

Dailininkas — naujos lietuviškos
pasaulėjautos skelbėjas

Mado Vaitekūno dailės darbų paroda ir jo nauja knyga
“Lietuviu Reinkamacinė Veda-žinyčia

Vladąs Vaitekūnas yra daili- 
ninkąs ir drauge mąstytojas. Jis 
kuria dailės darbus, bet sykiu 
rūpinasi, kad tiek jo paties gv- 
veniųias, tiek jo tėvynainių lie
tuvių gyvenimas rutuliotųsi pa
gal naują aistišką metafizinę bu
distinę gyvenimo sampratą. Vai
tekūnas nėra budistas (žiūr. 
Budizmas, L.E., 3 t., 312 pusi.), 
tik gerokai artimas budizmui. 
Jį galima laikyti lyg ir naujai 
besireiškiančiu antruoju Vydū
nu, tik gerokai drąsesniu ir ašt
resniu savo sprendimuose.

Savo mintijimo galia Vaite
kūnas, aišku, toli gražu, negali 
prilygti Vydūnui, nes rezultate 
Vydūnas yra tikras filosofas — 
teosofas, o Vaitekūnas kol kas 
yra t'k tikras dailininkas. Vis 
dėlto dail. Vaitekūnas yra vienas 
iš tų retų menininkų, kuris iš 
naujo atkreipia mūsų dėmesį į 
senovinę - mistinę lietuvių visa
tos bei gyvenimo sampratą. Kas 
žino, gal ir jis pats ateityje taps 
teosofu, kaip ir Vydūnas.

d) .gamtos motyvai.
e) .portretai - atvaizdai.

a) Kūriniai su relnkamacine —
budistine mistika

parodą 
pirmi- 
26 d., 
Peters-

Kurti dailės darbus pagal šią 
naują ir drąsią mintį dailininkui 
daug padėjo vienas gyvenimiš
kas faktas: 1935 m. jis susidrau
gavo su savo kolega gimn. mo
kytoju ir gilesniu mąstytoju 
Adolfu Maigiu. Įtaigojamas šio 
savo kolegos, o drauge skatina-, 
mas savo pačio naujų minčių bei 
išgyvenimų, Vaitekūnas ėmė 
kurti simbolinius dailės kūri
nius. Iš čia patiekiamų 20-ties 
simbolinių darbų bene patys 
reikšmingiausi yra šie: Reinkar
nacine raida, Tarp planetų, To- 
bulybėn, Keturi amžiai, Visatos 
daigai, Mirtis nugalėta... i

Apskritai kalbant, visi šie 
paminėti ir nepaminėti simboli- j 
niai kūriniai gana įspūdingi, ke- • 
lią nemažą žiūrovų susidomė
jimą.

b) Lietuvių tautos senovė, 
vaizduose

NAPOLEONAS TILŽĖJE

Marquette Parko Vyčių 112-tos

.M. GELŽINIf?

j LIETUVIU LITERARINĖ DRAU

1879 - 1925
(Tęsinys)

12) 1813 m. kovo 17 d. iš baž-( entuziastingą, laisvę žadančias 
nvčiu sakyklų buvo perskaity-. Napoleono armijas, Prūsijos ka 

. tas “Prūs’jos karaliaus Prie- Į riškosios pajėgos buvo kelių va 
kaus Vibaus atsišaukimas, ra- landų bėgyje katastrofingai su
ginąs valdinius būti gerais kraš- į muštos ir išblaškytos, 
to gynėjais”. Pusi. 565.

Astuonios šitų “gromatų” yra 
malonės šute kimai pabėgu
siems kariams, viena nustato 
ka,:p konfiskuoti pabėgusių ka
riu turtus, viena yra įsakas dėl 
pabėgusiu karių gaudymo, vie
na yra kitas įsakas del baudi
mo nepatikimų kantonistų ir vie 
na ragina valdinius būti gerais 
krašto gynėjais- Jų skelbimas pa 
rodo d'deli Prūsijos kariuome
nės vadovybės ir karaliaus su- 
siriipinimą; o mus jis įtaigoja 
išvesti, kad Mortensenų, prof. 
Ivinskio ir prof. Salio tikrini
mai. kad iš Did. L’etuvos vyku
si emigracija į Rytprūsius, yra 
neteisingi- nes, atrodo, kad ant
ra io. lietuvių emigracija iš Ryt- 
nrūsių į Did. Lietuvą buvo skait 
lingesnė.

3. BAUDŽIAVOS 
PANAIKINIMAS

Dailininko Vaitekūno 
atidarė Lietuvių Klubo 
ninkas Jurgėla. (Sausio 
Lietuvių klubo salė, St.
burg, Florida.) Kaip ir visuo
met, svariu ir ryškiu žodžiu jis 
pristatė žiūrovams dail. Vaite
kūną, o’ drauge paminėjo ir jo 
originalius tautinius dailės kūri
nius. Po to trumpai kalbėjo pats 
dailininkas.

Land Bewohner betreffend”;
lietuviškai “Paliepimmas kai

po Lauko žmones savo Lauka 
lengwjaus apturreti ir ta wal- - 
nay wartoti gal taipojau apie • 
ju kaip walnu žmonų Pasilaiki- 
ma priesz kits kitta”.

DVYLIKTASIS ĮSTATYMO 
PARAGRAFAS SAKO:

“Mette Wiens tūkstantis Asz- 
toni szirntai ir deszimtis (1810) 
Dienoje Mertino passilaujasi 
abelnay kozna wiena Wergyste 
Dwarose per wisas Musu Žem
ines. Po Mertino Dienos 1810 
tiktay walni Žmones yra...” • '

Metus yliau, 8808 m. lapkri- ■ 
čio 9 d. karalius paskelbė nau- ' 
ją miestų tvarką (Staiidteord- 
nung). Šitas įstatymas panai- ■ 
kino visus apsigyvenimo suvar
žymus. Iki šiol baudžiauninkas 
tegalėjo gyventi gintoje vietoje, 
arba ten, kur jo ponas jam nu
rodė. Dabar netik buvo panai
kinti visokie apsigyvenimo su- >. 
varžymai, bet ir miestų vartai 
buvo visiems baudžiauninkams 
olačiai atkelti: Kartu buvo pa- . 
keista amatų mokymo tvarka. / 
Dabar ir lietuvninkai galėjo 
mokytis amato, o kas dar svar- ‘ K 
biau, galėjo stoti į visokias vi
durines ir aukštesnias mokyk- - - 
las.

Iki tol baudžiauninkai gyve- 
no lietuviškuose kaimuose, iš . 
kurių jiems nebuvo leista išsi
kelti. Toks judėjimo suvaržy- - 
mas per šimtmečius išlaikė lie- “ 
tuvišką kompaktiškumą su gry
na lietuvių kalba ir visais lietu- ’ 
viškais papročiais. Dabar minė
ti įstatymai jiems atkėlė vartus 
į laisvesnį ir materialiai geresni 
gyvenimą. Bet žingsnis pirmyn 
į laisvę ir geresnę buitį buvo, 
lietuviškumo atžvilgiu, žings
nis atgal, nes abudu įstatymu, 
įgalinę lietuvninkus persikelti 
ir laisvarjudėtiytapodietuvnin- 
kų bendruomenės irimo įstaty- • 
miniais pagrindais.

Baudžiavos panaikinimo Įsta
tymas paleido valstiečius iš bau 
džiavos, bet neįteisino jų savi
ninkais iki tol dirbtose žemėse. - 
Šitą spragą Prūsijos karalius pa 
šalino 1808 m. liepos 27 d. Įsta
tymu, vadinamu.

(Bus daugiau)

Niekas 
| orancūzams nebepastojo kelio į 
Berlyną iš kuro karališkoji 
šeima, karalius Pričkus Vilhel
mas III ir karalienė Luizė sku
botai pasitraukė į Karaliaučių. 
Kuomet prancūzai ir prie Kara
liaučiaus priartėjo, serganti ka
ralienė vyko šaltą žiemą rogė
mis per Užmarį (Neringą). į 
Klaipėdą.

Prancūzai neužėmė vieno Ka
raliaučiaus, bet 1807 m. birže
lio 20 d. įžygiavo net į Tilžę, ku
rioje apsistojo ir Napoleono šta
bas. Dieną prieš tai, Prūsijos tal
kininkai rusai, iš Tilžės pasi
traukė per Nemuną į mūsų lai
kų žinomą Klaipėdos kraštą. 
Kartu jie šiaudais apkrovė 
vienintelį pontoninį tiltą per 
Nemuną, Prūsjos karaliui beli
ko mažas jo valstybės kampe
lis jau minėtasis Klaipėdos kraš 
tas. Tilžėje, 1807 m. liepos 7 ir 9 
d. tarp Rusijos — Prūsijos ir 
Prancūzijos sutarta taika užbai 
gė Prūsijos “Nelaimingąjį ka
rą”. Prūsija nustojo daug že
mių ir turėjo milžiniškas kaštas 
mokėti.

d.Kuomet 1806 m. spalio 
tokia, iš baudžiavinių vergų su
dėta, savo būklės prislėgta Prū
sijos kariuomenė ties Jenos ir 
Auerstadto miestų stojo prieš

šiame dailininko darbų sky
riuje bene pirmą kartą po mūsų 
“Aušros” gadvnės vėl iškvla i 
prieš mūsų akis tikri ar spėja-j 
mi, istorikų ir etnologų pripa- j 
žinti ir 
galvoti) 
deivės, 
net su 
priešakyje.

Reikšmingas simbolinis kūri
nys ir turinio atžvilgiu, ir infor- 
mininio atžvilgiu yra “Vaidila”.

š.m. vasario 19 d. 8:30 vai.

Štai paveikslas iš 1863 m. su
kilimo prieš maskolius! Tai 
simbolinis dailės darbas, kuris 

i eiliniam žiūrovui sunkiai be- 
’ Į įkandamas. Meška, simbolizuo- 

Įjanti Rusiją, perduota tokiais 
blankiais-juodais tonais, o drau
gę ir be specifinių meškinių 
ženklų,- jog žiūrovui atrodtvkad- 
lietuviškąs Vytis yęržiasi — šau- 

į ja. , aukštyn į . kažkokį juodą 
:-kalną.

“Jūratė ir Kastytis” — vi
siems žinoma tematika. Simbo
linė šios temos interpretacija 
retam žiūrovui tebus nuvokia- 

> ma. Panašiai yra su “Sapnas” ir 
“Tretysis”.

Ateityje šie kūriniai gal bus 
laikomi meno šedevrais, kas 

ižino... O kodėl? Todėl, kad be- 

Už DEŠIMT doleri^nau=s siun.
‘ vertę, kai būna gerokai apsenę, 
po 3-4 generacijų, atseit po 75 - 
100 metų. Kodėl taip atsitinka?

čia nėra vietos apie tai aiš
kinti, nes tai kiek ilgesnė tema. 
Palikę nuošalyje visus kitus pa
saulinius autorius, čia trumpai 
tik prisiminkime mūsų Do’nelai- 
tj, išverstą į daugelį kalbų, ir 
mūsų garsųjį Čiurlionį. Abu 
juodu amžininkų nebuvo su
prasti. Čiurlionio dailę daugu
ma žiūrovų (90%) laikė net ma
žute gražia nesąmone, o šian
dien. ..

(Bus daugiau)

nepripažinti (kaipo išsi- 
senovės lietuvių dievai, 

vaidilos, žyniai, Krivės, 
Krivių Krivaičiu (sic!)

štai Vaitekūno dailės darbų 
klasifikacija pagal šio straipsnio 
nutoriaus-suskirstymą-:-----------

a) Kūriniai su reinkarnacine 
budistine, mistika,

b) lietuvių tautos senovė pa
veiksluose: dievai, deivės, 
kriviai, vaidilos, vaidilu-

c) lietuviškoji buitis amžių 
tėkmėje,

Jis imponuoja žiūrovą savo dva 
sine didybe ir savo tvirtu šven 

' Iti tikėjimu. -; "Jis • -čia > primena Į 
mums aną buvusią, 
drauge dorą ir tolerantišką 
tuviu tauta... t

c) Lietuviškoji buitis 
amžių tėkmėje

didžiąją 
lie-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS *

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipaJ 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ. . ,

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS

CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas _______ ________________________________
Adresas_________________________________________________

•—Užsakau Naujienas kaip dovaną savu  
yra naujas skaitytojas. Priede_____ dol.
Pavardė ir vardas________________________
Adresas _________________________________

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

•—platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą it 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas —----------- -----------------------------------------------
Adresas —-------------------------- -----

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites suripflžininaui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas , y., ------------- - „,, sss
Adresas _——  —-----------------------------——— ------------- -

vak. parapijos salėje vyčiai su
sirinko aptarti savo organizaci
jos reikalus. Pirm. J. Zakarka 
pasveikino dalyvius ir pakvietė, 
kan. V. Zakarauskui vadovau
jant, sukalbėti maldą į šv. Ka
zimierą. i

Kan. V. Zakarauskas trumpai! 
paminėjo Lietuvos valstybės 
kūrimosi istoriją, 1918 m. Vasa- 
rioridi-d^Neprikdausomybės—pa-4 
skelbimo akta. Priminė, kad|su dal^ais ir, girdėjau, pasa- 
būtų gera, kad ši. valstybinė kojosi savo įspūdžius.
šventė nebūtų . sutapatinta su j Skirstėmės, dėkingi vadovy- 
Donelaičiu ar Mindaugo vaini-! kei"’ aPie vad •

| Kovo 2 d. visi vyčiai renkasi 
į švento Kazimiero šventės mi
nėjimą 9:15 vai. ryto į Brighton 
Parko bažnyčią pamaldoms ir į 
Vyčių salę banketui.

Prie prezidiumo stalo buvo 
valstybinė ir Lietuvos vėliavos 
ant stalo'. Kryžius saikdino Vy
čių kapelionas kan. V. Zakaraus
kas. K. Paulius

kvietė vaišėms. Buvo kavutė su 
skaniais pyragaičiais. Vaišinda
miesi, dalyviai šnekučiavosi.

(.| Dalyvavo apie 50 asmenų. Pa- 
s baigai atvyko klebonas A. Za

karauskas, neseniai grįžęs iš 
atostogų Floridoje. Sveikinosi

kavimu. (Pav., JAV švenčia 
4th of July.) Nepasimeskime ir 
mes, nes Sovietai, okupavę Tė
vynę, jau seniai Vasario 16-os 
šventę panaikina.

Po to kuklaus Vasario 16-os 
paminėjimo, pirm. J. Zakarka 
pasiūlė skirti ALTai 25 dolerių 
auką. Visi pritarė. Sekė dalinių 
vedėjų raportai. Em. Pakalniš
kienė pranešė apie Martinique 
restorane Indianos dištrikto Lie
tuvos minėjimo šaunų banketą 
ir jo pasisekimą.'•

Kita maloni ponia papasako? 
jo, kad. Cicero Įsteigta. Vyčių 
kuopa, nes anksčiau veikusi jau 
seniai susilikvidavo.'

Po dalinių raportų, trys na
riai buvo pakelti į I laipsnį. Pri
imta priesaika. II laipsnis su
teiksiąs, berods, 17 asmenų, tarp 
jų 9 jaunuoliams. Po priesaikų 
sukalbėta malda" ir su giedotas 
Lietuvos himnas.

Pirm. J. Zakarka visus pa-

Dabar toliau regintys kara
liaus patarėjai pradėjo įrodyti, 
kad baudžiauninkais, luominė
mis užtvaromis, valstybinėmis 
regalijomis ir atgyvenusiais įs
tatymais nebus galima Prūsijos 
atstatyti. Reikia esminių ir pla- 
-čiipxefor-mų>-Tokių-idė-jų-paveik- 
tas, Prūsijos karalius 1807 m. 
spalio 9 d., Klaipėdoje pasirašė 
ir paskelbė baudžiavos panaiki
nimo įstatymą. Pakarklis at
spausdino šio vokiečių ir lietu
vių kalbomis paskelbto ištiso įs 
tatymo fotokopijas savo “Prūsi
jos Valdžios G-romatose.. •” 512 
iki 517 puslapiuose. Originale 
įstatymas vadinamas.

“Edict den erleichterten Be- 
sitz und den freien Gebrauch dės 
Grund Eigenthums, so wie die 
persoenlichen Varhaltnisse der

• 1827 metais Anglijos vais
tininkas John Walker išrado 
degtukus. .

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

_____JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

TeL 476-2206

DR. ANTANO J. GUSENO KAŠTAI
NAUJIINOSt OALIK.A O A UTĮ Nf PAPRASTAI (DOMI UI tYDYTO 

70, VISUOMlNtS VlIKtJO IR «AIYTOJO ATSIMlMtMUi
Dr. A. J. Qv«wn — MINTYS IR DARBAI, 23® p«L. HeėUaBni 1MB 

metu Įpykina. JablonAie ir Totoraičio iatmaa dienas tr mN 
rtptaiiaa. ---------- --------------------------- -----------------

Or. A- J. •«•«••• — DANTYS, Ja prieUftra, rrefkata ir crafto 
Dėtais rtrSeliaiA Yletojs S4.00 dabar tik —- ---------- S1SB
■inkttala rMeliaia -- ------------------- ----- ----------- ------ - SUB

Pr. A. J. — AUKŠTA CULTORA — SIAURO* tMOMRS,
KelionAs ■ Bnroęs ispedilal Dabar tik ----------------- SU®

TaUoM pet paMv, afahmtw SaA] arAert prla
ąrMaAaM parai fHHAaaaa,

NAUJIENOS, 
17« HAL8TTD 8T„ CHICAGO, ILL.

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psi. 110.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai 110.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai 115.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
. Minkšti viršeliai

CekJ reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, I1L, 60608

Pridėti doleri P*što Mlaidoma.

110.00

“••-'V™
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trims mėnesiams 
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cijai ar Teherano policijai saugoti ambasadą ir ten lai
komus amerikiečius. Jis tokio žingsnio nesiėmė, nes mula 
Chomeini pareiškė, kad amerikiečiai yra didžiausias Ira
no priešas, ir kad šachas privalo būti grąžintas į Iraną, 
teisiamas ir nuteistas už visus ‘Trano tautai padarytus 
nusikaltimus”.

Be mulos Chomeini, savo balsą pakėlė ir studentai. 
Jie atsisakė trauktis iš ambasados, kol nebus grąžintas 
šachas į Iraną ir atiduotas teismui. Jie paskelbė, kad jie 

$ 4.00'

.. . . . _______ __ ____ metams ________ ______
three months. Canada $45.00 per year: pusei metų -------

---------  nenam mėnesiui

Užsieniuose: 
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$ 5.00
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Kitose JAV vietose: 
metams - _  _

$45.00
$24.00
$12.00
$5.00

$40.00

$48.00
$26.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Tetef. 421-6100.
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Irano klausimas sunkiai
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Irano prezidentas A. Bani Sadr, dar neperėmęs pre
zidentūros, parašė straipsnį, kuriame skundėsi Irano stu
dentais, užėmusiais Amerikos ambasadą Teherane ir ku
rie jaučiasi sudarę vyriausybę Irano vyriausybėje. Jie 
nesiskaito su Irano vyriausybės nutarimais, jie išsiderėjo 
specialias privilegijas, jie nori būti suimtų Amerikos pi
liečių atstovais, nekreipdami jokio dėmesio į prezidento, 
revoliucinės Islamo tarybos ir paties mulos Chomein.io 
nutarimus. Jie patys skelbia, savo* nutarimus. 

Į 7 ’ ♦ * j' ’ 5 į ' * ’- ’

y Ambąsadą ūžėrųusi-, grupė niekct į vidų? neįleidžia, 
niekartr neleidžia pasikalbėti su suimtais Amerikos diplo
matais, tarnautojas-ir įsiveržimo metu ambasadoje bu
vusiais JAV piliečiais. Prezidentas Carteris reikalavo 
pirmią.usia, paleisti suimtus amerikiečius.. Jungtinių Tau
tų Saugumo taryba reikalavo paleisti amerikiečius. Toki 
patį nutarimą paskelbė Jungtinių Tautų asamblėjos spe- 
eialisesija^oriar vėliaurir taip pasisakėHagosteismas. 
Visi reikalavo laikytis tarptautinės sutarties ir paleisti 
visus suimtus Amerikos7diplomatus, tarnautojus ir JAV 
piliečius. Klausimas pirmyn nepasistūmėjo.* -

Islamiškoji revoliucinė, taryba, dabar valdanti Iraną, 
pilniausiai pritarė prezidento Bani Sadr reikalavimams. 
Ji įgaliojo, sudaryti vieną vyriausybę- visame krašte. Be 
šalies prezidento, Banį Sadr tapo dar išrinktas Islamo 
revoliucinės tarybos pirmininku. Jis turėjo didelę galią, 
bet, matyt, jos dar nepakanka. Bani Sadr buvo krašto 
prezidentas, bet jis dar negalėjo suvaldyti grupės stu
dentų, užėmusių ambąsadą... Kad prezidentas turėtų galią 
savo rankose, mula Chomeini atsistatydino iš Irano karo 
jėgų viršininko pareigų ir visų Irano karo jėgų vadovybę 
perdavė prezidentui Bani Sadr.

Atrodė, kad dabar prezidentas ir valdžios pirminin
kas turėjo stipriausią galią Irane. Jis galėjo, pasiųsti Ira
no karo, jėgas, užimti Amerikos ambasadą ir nušalinti 
visus studentus, virš 110 dienų saugojusius suimtus JAV 
diplomatus. Bet prezidentas Bani Sadr ketvirtadienį pa
sijuto supančiotas. Jis turėjo visą valstybės kariškąją 
galią, bet jis neturėjo drąsos pranešti studentams pasi- dėjimo, ar nepridėjimo, advo-į 
traukti iš ambasados ir leisti Irano kariams, karo poli- katams išmetė dešimtimis tūks-

1 išžudys dalį amerikiečių, jeigu bus prieš juos pavartota 
jėga. Jie patys neb.’jo mirti, bet jie nori, kad buvęs Irano 
šachas būtų suimtas, parvežtas j Iraną ir teisiamas. Jie 
taip pat reikalauja, kad visas užsienyje laikomas šacho 
turtas būtų grąžintas Iranui. Šis studentų pareiškimas 
sutrukdė visus prezidento Bani Sadr ir Jungtinių Tautų 
generalinio sekretoriaus Kurt Waldheim planus. Jiems 
pavyko sudaryti tarptautinę teisininkų komisiją, kuri pri
valėjo išklausyti Irano skundą prieš šachą ir prieš Jung
tines Amerikos Valstybes. Pradžioje buvo susidaręs įspū
dis, kad minėta komisija pajėgs sutaikyti Amer.'kos ir 
dabartinės Irano valdžios reikalavimus, bet kai reikėjo 
imtis praktiškų reikalavimų, tai komisija buvo bejėgė, 
nes Irano studentų reikalavimai visai pasikeitė. Tiems 
reikalavimams pritarė mula Chomeini, naujam preziden
tui atidavęs didelę valstybės galią, bet pasilikęs teisę 
atimti tą galią. Chomeini turi teisę ne tik atimti galią 
naujam išrinktam prezidentui, bet jis tą galią gali pats 
pasiimti. Jeigu j: s taip pasielgtų, tai tada subyrėtų visas 
Irano prezidento statomas namelis Iranui valdyti.

Tarptautinė Jungtinių Tautų komisija, suvažiavusi 
į Šveicariją, visą ketvirtadienį posėdžiavo, kad galėtų 
nustatyti savo kompetenciją ir kelionės į Iraną tikslus 
Komisija turėjo ketvirtadienį išskristi j, Teheraną, bet

J

A. RŪKŠTELE Rugių gubos (Tapyba)

IŠ PpSĖDŽIO?

VLIKo valdybos pirmininkas 
Dr. Kazys Bobelis pasikalbėji
me su radio “Margučiu”, pareiš
kė, kad PLB ryšininkas p. Al
gimantas Gureckas,

veiklai barus. Įsteig-mas JAV

komiaijiį ir tarybų, ar tai yra

Irano vyriausybė neleido lėktuvui skristi į Teheranu y ie:
toj kelionės į Teheraną, vienas komisijos narys išskrido 
į New Yorką pasimatyti su Jungtinių Tautų generalin’u 
sekretoriumi Kurt Waldheim. Jis turėjo informuoti sek
retorių apie Šveicarijoje aptartus darbo planus ir komi
sijos narių galią. Belaukdami leidimo skristi į Teheraną, 
komisijos nariai patyrė, kad jų įgaliojimai yra lygūs kaip 
ant vandens bangų rašyti. Sekr. Kurt Waldheim tarėsi 
su keliais asmenimis įvairiais klausimais, bet revoliucinė 
Irano taryba nebuvo padariusi jokio nutarimo. Aiškėja, 
kad tai esąs naujas musulmoniškas Islamo valdžios būdas 
nutarimams priimti. Kol revoliucinė taryba klausimo 
nuodugniai neapsvarstė ir nieko nenutarė, tai pirmesnių 
asmenų nutarimai negalioja. -----

Ar naujai išrinktas revoliucinės' tarybtfs pirmininkas,/ 
'krašto prezidentas ir karo jėgų vyriausias vadas galės 
įtikinti revoliucinę tarybą priimti nutarimus, šiomis die. 
nornis paaiškės. Apie tai buvo kalbama ir su JT gene
raliniu sekretoriumi Kurt Waldheim.

Amerikiečiams aiškėja, kad dabartinės Irano vy
riausybės, intriga labai didelė, kurios sprendimo dar nesi
matę,, nes sąvokos visais klausimais yra labai skirtingos.

KOKIU ATVEJU RYŠIN.
P. A GURECKAS PER
ŽENGĖ SAVO KOM

PETENCIJĄ?
Savo ištaisytame, ultimatmia

VLIKo ; me ir spaudoje paskelbtame raš- 
vald. posėdžiuose laidydavo už- te, antrame paragrafe sako ši- 
gaulias replikas ir trukdydavo taip: “PLB apgailestauja, kad 
oosėdžių eigą. 1979.9.29. posėdy- VLIKo pirm. dr. Kazio Bobelio 
ie. ryšin. p. A. Gureckas per
žengęs savo kaip ryšin. kompe
tenciją, perskaitė savo paties 
pasirašytą raštą, kuriuo buvo 
’že sta VLIKo valdyba ir jos 
pirmininką?, dar kalbėjo ir be 
rašto,. Po šitokio VLIKo, valdy-

J. KUČINSKAS

NAUJI METAI ATLANTE
(Tęsinys)

Jaunas pardavėjas, priėjęs prie mūsų, taip pat 
pasakė keletą žodžių lietuviškai. Mus tas labai 
nustebino, tačiau toliau pokalbį tęsti lietuviškai 
jis jau nesugebėjo. Jis pasigyrė, jog prieš keletą 
dienų buvęs Lietuvos sostinėje Vilniuje, susitikęs 
ten- daugybę gražių ir-įdomių žmonių, kur-jĮs* ir 
pramokęs lietuviškai. Jis keliavęs po Rusiją, bet 
jam buvę leista ir į Vilnių užsukti. Vilniuje jjs 
matęs daug gražių gintarinių dirbinių ir jais la
bai domėjęsis. Be kita ko, jis pareiškė, kad per 
šią krautuvę pereina žmonės iŠ viso pasaulio, bet 
lietuvius čia sutinkąs tik pinną kartą.

Kita įdomi gatvė yra Back Street Iš jos siau
ros gatvelės veda į gyvenamus namus, su raity
tais akmeniniais laiptais ir sodais. Ši gatvė yra 
visiškai daniška, tiek savo namų stiliumi, tiek jų 
įrengimais. Gatvė yra siaura, iš jos akmeniniai 
laiptai tiesiai veda į gyvenamų patalpų vidų. Jo
kių šaligatvių nėra prie namų.

Pasikėlę kiek į kalną, atrasime modernišką 
priemiestį su graziais'namais ir sodais, prjsiglau*. 
dusiais prie kalvų, čia kuriasi.salos turtingoji 
klasė. Pažvelgę žemyn į tolumas,-nustebsime vaiz
do gražumu ir jo įvairumu. Tolumoje mėlynuoja

1 jų laisvinimo institucijų atž- 
vilg ų? Turbūt, ka<3. ne> Tai yra 
labai negarbingas tų dviejų 
L'etuvos laisvinimo veiksnių 

bų dublikavimas, dy gubas 
bere:kalingas tam pačiam, 

tikslui pinigų eikvojimas. Tai* 
yra noras, re'kia d^’eisH ’ r" 
tratoriams pageidauj r t .,' *. 
laisvinimo institucfas silpr r’ 

į o—s kenkti i- j?c virai ęūr.iąu 
į ' Tas a;šk ai ro.c’o Vasario'16? 
1 m’nėj muose ALTos naudai tėr ' 
karnų aukų grobstymas. Visą 
šitą erzelį, neapykantą ir bar
nius JAV lietuvių tarpe sukėlė 
ne kas kitas, kaip tik JAV LB 
vadovybė, apsirgusi sunkiai pa
gydoma prorine liga, kaip jie 
patys pr ipažįsta, Bendruome 
nės visuotinumu, arba kitaip 
sakant vaikiškumu ir nesubren- 
’•'rv'u bendruomeninei vešiai ir 

->da biavi' ui -* 
organizacijomis. Išme'k’ e r sa
vo gaivu tą nepro‘in~* 

■’uota ’r nesveika T *' 
sus'ok’te '’”bl i—- 
-rLIKo veiklo r r h 
te finansiniai silpninę i nr o- 
,vę. tąs dyi Lietuvos laisvinimo 
■b's'ftrm’i.as. partsrkvkit?- r ie^ 

į- r e’vi'"'•'S’" i'’1* ’ 
prieš bendradarbiavimą su okv 
oanto agentais ir visais ju siū- 
loma’s patarnavimais, įsijung- 
kite į ALTos ir VLIKo veiklą 
kaip lygus partneris su kitoįris. 
organizacijomis, partijomis ar 
raudžiais, nustokite pravar
džiavę, niekinę ir žeminę kitas 
organizac’jas. Nereikės nei pa
sitarimų, nei susitarimų? nei 
nuomonių skirtumai išlyginimo, 
nes mebebus"re:kalo dėlko gin- 
čvt’s, taip kairi nesimnčįja ki- 

; tbs organizacijos, partijos ar są- 
judžiai. Juk visą šitą velniavą ; 
sukėlė tik JAV LB vadovai pa- 

, siryžę visą JAV lietuvių,, kul
tūrinę, švietimo, labdaros ir po
litinę veiklą perimti į savo ran
kas. Dirbkime ir jungiamės vi
si, be jokių pretenzijų, pirmeny
bių ar visuotinumų į bendrą, 
vienmgą, atkaklų ir ryžtingą 
Lietuvos laisvinimo darbą. To
da ir mūsų vieningos ir bendros 
pastangos bus daug našesnės.

(Pabaiga)

• veikla, kuri siekia suskaldyti 
JAV LB, užkerta kelią LB ir 
VLIKo bendradarbiavimui. Kol 
VLIKo pirmininkas neatsisakys 
savo skaldomosios veiklos, nuor 
š’rdus bendradarbiavimas tarp 
LB ir VLIKo bus neįmanoma?”. 
Kaip ta skaldomoji veikla yfa 
vykdoma, ryšininkas p. A. Gu
reckas nepasako.

Iš to kas čia pasakyta, aiškiai 
matyti, kad p. A. Gureckas kaip 
PLB ryšininkas visai nesupran
ta savo pareigų- Tokio turinio 
ultimatinį raštą, patiekti VLI
Ko valdybai teturėjo teisę tik 
PLB valdyba, bet jokiu būdu, 
ne ! ryšininkas. Ryšininko parei-

•valdybos pirmininkas Dr., . K. 
Bobelis paprašė PLB ryšininką 
p. A. Gurecką apleisti posėdį, 
šis savo įžeidžiantį ir ultimaty- 
vinį raštą įsikišęs į kišenę posė
dį apleido- Tuo reikalu, visos 
VLIKo valdybos, apie jos įžeidi
mą pasirašytą raštą pasiuntė 
PLB valdybai.

Kodėl ryšininkas perskaitęs 
savo pasirašytą raštą jo nepali
ko VLIKo valdybai, o išsinešė?- 
Dėlto, kad tai buvo šlykštus, 
bjaurus, užgaulus, įžeidžiantis, 

• ultimatinis ir niekuo nepagrįs
tas, raštas kurio-jis pats gėdijo
si. Kiekvienas, save gerbiąs in- 

< teligentas žmogus,, darydamas 
: raštu kitos, organizacijos ar ins- ! 

■ titucijos valdybai pranešimą sa
vo organizacijos vardu,, visada, 
tokį perskaitytą, raštą palieka, 
kad padalytus pasiūĘLymus ar. 
priekaištus būtų galima vėliau, 
.aptarti, -Bet p. A, Gureckąsrto 
nepadarė. Ir kaip Dr. K. .Bobe
lis. sako, kąd’vėliau, ryšininkas 
:tą raštą perdirbęs, ir sušvelninęs 
- pasiuntė. PLB. pirm., p. V*. Ką-

A. PLEŠKYS

VLIKO ŽEMINIMAS
i tančių dolerių. Nę- protųigesnis-l mautųjų Šis (t. y.. V. Kamąrt- 
ir dabartinįs JAV LB jgirm, p. į tą§) tą^ perdirbtą ir sušvėlihin- 
V. Kutkus, kad iki Sol tos gė- ,tą raštą tuojau paskelbė spąū-

i dingos bylos neatšaukė ir lietu- doje apkaltindamas VLIKo vat- 
i vlų Lietuvos laisvinimui suau- į dybą dėl ryšininko išprašymo 
i kotus pinigus tūkstantinėmis ! jg, posėdžio. To rašto paskelbi 

mus VLIKo valdybos posėdžių 
privatumas buvo išneštas vler-

(Tęsinys)

Buvęs JAV Lietuvių Bendruo
menės pirm. p. A. Gečys, prieš 
JAV IB pirm. p. A. Gečys, prieš 
užvesdamas bylą Amerikos teis 
me, neišsiaiškino tokio papras- , i , ., . , - j- ■ i advokatams mėtys ir toliau,to dalyko. Del vienos raides pn-' ..

į KAS KALTAS DĖL. RY
ŠININKO IŠPRAŠYMO šumon-

valdybos, jį perskaityti VLIKo 
valdybos posėdyje ir jį ten pa
likti, kad VLIKo valdyba tuos 
priekaištus ir re’kąlavįmuą aps
varstytų ir padarytų atatinka
mą sprendimą. Gaunasi įspūdis, 
kad nei PLB ryšininkas prie 
VLIKo, nei PLB valdybos pir
mininkas savo pareigų ir kom
petencijos pilnai nesupranta.

PLB pirmininkas būtų turė
jęs įspėti savo ryšininką, kad 
šis nesisavintų PLB valdybai 
priklausančią kompetenciją ir 
negadintų, sąntykių, su. VLIKu..

GERA VALIA -

PLB. pirmininkas ir jo ryši
ninkas yra pareiškę, kad gerų 
santykių atstatymas; tarp VLI- 
ko ir PLB dabr priklauso nuo 
VLIKo, geros- valios-. Nei VLI-. 
Kas; ne? ALTh niekados nešike 
sino iri nesibrovė į Bendruome
nės veiklu bet Bendruomenė 
galima sakyti, per jėgą p rmoji 
pradėjo brautis, į ALTos o da
bar ir į VLIKo Lietuvos Taisvi-

— JAV Apeliacinis teismai* 
New Orleans mieste nusprendė 
kad baltieji darbininkai v p 
diskriminuojami prieš juoduo
sius vyresniškumo tarnvboie at- 

' veriri. Trys baltieii Goodvear 
Ti**' " RubV * d^ •v>’v,:-k'-‘ 
nadavė i termą minimą, bendro
vę dėl neteisingo vyresniškumo 
anskaiK - iro

• Suaugęs kupranugaris gali 
išgerti iki 70. kvortų vandens.

jūra, kurioje, lyg gulbės iškėlę galvas, plaukioja 
burlaiviai ir puošnios jachtos, jūros, pakraščiuose 
geltonuoja gražiausi pasauly paplūdimiai, kurie 
dar nėra žmogaus sugadinti ir apteršti.

St. Thomas yra žymus drabužių modeliavimo, 
centras. Net ir JAV drabužių modeliuose jaučia
ma jo įtaka. Laisvo uosto privilegija leidžia jiems 
pigiai atsigabenti įvairias medžiagas bei drabu
žius iš kitų pasaulio .modeliavimo centrų ir čia už 
pigią kainą patiekti pirkėjams. Tiek vyrams, fek 
moterims 'čia yra* didelis' pasirinkimas lengvų ir 
puošnių drabužių vasarai, kurie yra gražiai su
modeliuoti ir gerai pritaikinti kiekvieno skoniui 
ir figūrai. Naujausių madų mėgėjams čia iš tikro 
yra ko pasidairyti ir nė vienas neturėtų praeiti 
pro šalį jų nepamatęs.

Rasių mišinys, jų nevienodi papročiai bei 
kultūra, išugdė čia skirtingą žmogų. Juodasis, at
gabentas iš Afrikos grandinėse, ilgainiui pasisa
vino čia atrastą gyvenimo būdą, bet taip pat ne
pamiršo ii’ iš savo tolimo krašto atsigabentų kai 
kurių tradicijų. Taip išaugo lyg ir nauji žmonės, 
.kurių gyslose jau teka maišytas kraujas ir jų 
charakteriai jau skiriasi nuo kitų rasių. Jie tuo 
didžiuojasi ir skaito save juodosios rasės aristo
kratais. Amerikos globoje jie gerai uždirba ir jų 
ekonominis gyvenimas yra daug geresnis nei 
kitų juodųjų.

Salos gyventojai yra artimai surišti su gam

ta ir jos- reiškiniais, kas turi labai daug įtakos jų 
būdu;. Jie- ramūs, bet staigūs ir greiti, kai salai ] 
gresia pavojūs. Jie kaip jūra — kartai ramūs, 
o kartais pašėlę ir audringi. Yra religingi, bet 
turi ir kai kurių prietarų, kuriais dabar mažai 
jau tiki, bet jų laikosi, nes tas riša juos su toli
ma praeitimi.

Nors danai salą valdė virš 250 metų, bet danų 
kalba neprigijo. Saloje įsigalėjo anglų kalbamės 
ši kalba juos rišo su Amerika, kurioje jie matė 
savo išsigelbėjimą.

Salos architektūroje jaučiama danų, prancū- 
zų- ir anglų įtaka. Kai kur:e miesto kvartalai la
bai primena Danijos miestų išvaizdą.

Saloje yra gausu bibliotekų, su daugybe kny
gų įvairiausiomis kalbomis. Jų universitetas, su 
keturių metų kursu, turi virš 1,000 studentų, švie
timas ir kultūrinis gyvenimas daro didelį pro
gresą ir greitai susilygins su kontinentu.

Salai vadovauja'1 gubernatorius, kurį renka 
visi krašto gyventojai. Įstatymus leidžia Senatas, 
išrinktas dviem metams, tačiau juos turi tvirtinti 
gubernatorius. Teismų sistema panaši į JAV. Vi
sų trijų Virgin Islands salų gyventojai yra Ame
rikos piliečiai, tąčiau jie nedalyvauja valstijų rin
kimuose, bet siunčia savo atstovą į JAV Kongresą.

Apvažiavę salą ir gerai išmaišę jos krautu
ves, pasijutom gerokai pavargę. Kiek pailsėję at
viro oro kavinėj, pasukom krantinės link, iš kur

mus. perkėlė į laivą. T f
Vakare laivę įvyko. įdomus žmonių iš Indone

zijos koncertas. Pasirodo, kad Indonezijos jau
nuoliai, dirbą laive darbininkais ir tarnautojais, 
savo tarpe turėjo nemaža talentų. Jų choras dai
navo melodingas Indonezijos salų dainas, šokėjų 
grupės šoko žavingus jų šokius. Nors jie ^-huvo 
profesionalūs menininkai, bet turėda: ‘ ______
dovą, suruošė tikrai malonų koncertą.

Iš St. Thomas mūsų laivas jau pasuko '•V 
•vairą Miami link. Vėjas aprimo ir mės plaūk-'m 
taip lygiai, jog atrodė, kad- stovime kokiame nors 
ramiame uoste. Vakare sugulę pasigedom to nu 
latinio supimo, kuris mus tuojau užmigdydavo.

šeštadienis išaušo saulėtas. Jau šiandien*»e- 
sikelsim į jokią salą. Turime pakankamai, laisvo 
laiko. Vaikščiojam po denį, kaitinamos saulėje. 
Kai Jos perdaug, lendame į pavėsį, šiandien tik
rai atostogaujamu nes visi kelionės rūpesčiai jau 
pasibaigė ir mes keliaujam namoi

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

SKAITYTU DIENRAŠTĮ- "NAUJIENOS“

šeštadienis-Pirmadienis-Satunhy Monday TVhrmr\ rjgQ



ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

kiekvieną dieną būtini krikščioniui

V- PROSAS

OKUPANTO VIRTUVĖJE PASIŽVALGIUS
TIKĖJIMAS ARBA PRIETARAI

Šiandien daugelis sako: “Aš tikiu į Dievą Tėvą”. Tačiau Dievo 
jie visai nepažįsta ir nežino ko jis reikalauja. Kartu su tikėjimu 
tun ėĮŪ Dievo įr jo valios pažinimas. Tikėjimas be žinojimo yra 
tik aklas Įsitikinimas, paremtas spėliojimu arba įsivaizdavimu. Su 
tikėjująii tux? paąirodyti geri darbai, nes parašyta, kad “Lkėjimas 
be dar^ų jra miręs”, neturįs savyje gyvybės (Jok. 1:17). Didysis 
Mokytojas, Jėzus Kristus, yra pasakęs: “Kam vadinate mane Vieš
pati^ Vie§patię, o nedarote ką aš sakau” (Luko 6.46). Panašiai 
kalba Ap. Povilas Kolosiečiams 1:10: “Elkitės kaip verta Vieš- 
pąties... nešdami vaisių gerais darbais”. Ap. Jokūbas 1:22 sako: 

vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys 
save. Tik vykdytojas tebus palaimintas už savo darbą”. “Nes žmo
gaus Sūnuą ateis savo Tėvo garbėje su savo angelais ir tuomet jis 
atsilygins Jaefcyi^ąąm žiūrėdamas jo darbų”. — Mato 16:27.

ty. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Šiąndien lietuvių tauta naikinama, bedievįnamą, rusi
nama ir skandinama alkoholyje, nes okupantas sten

giasi ją i^trtąti iš gyvųjų tarpo.

skyrybps ir įteisinti abortąj la
bai žajpja lietuvių tautą. Pa
sak pogrindyje pasirodančios 
“Aušros”, okup. Lietuvos spau
da apię abortus viešai bęvgik 
nieko nprašo ir juo labiau nes
kelbia statistinių žinių, bet rim
to okup. Lietuvos ginekologo 
žiniomis, ■ kasmet padaromą ne
mažiau 6p.000 abortų-

Nors paskutiniu laiku apie to- 
k as ir panašias socializmo “ge- 
-oves” okup- Lietuvos spaudoje 
jau neberašoma, nes tai skelbti 
viešumai ir parodyti savo tikrą
jį ve dą, uždraudė Maskvoje se
rf’s vyresnysis “brolis”, bet pa- 
sižvalg us į praeito ir užpraei
to dęš’mtmečio komunistų par
tijos anapus geležinės uždan-j 3. — TAUTOS PRIEAUGLIS 
ros Imamos spaudos pusią-į ab
p,us. galima rasti pakankamai. jau ^įį.
gerovę aprašančių straps, Y , . - .,

DR. K G. BALUKAS 
M.UŠERUA IR MOTERŲ LIGOS 

ginekologini Chirurgija
4446 So. Pulaski Rd. (Crawforo 
Medic*!'Building) feL LU 5-6444 
ftiioi* Ugonius pagal susitarus*.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WeM^hecter Community klinikos 
/ Medicinos direktorių*

A Manheim R4t Westchoefer, IL
VALANDOS; ,'3-r® darbo dienom!* v 

?ka« antri šeštadieni 8—3 vai 
f<t'50-ZrV arba 562-2723

TML — BE 3-5993

DR4 A. B. GLEVECKAS
- ŠyOYTOJAS IR CHIRURGAS
;.^|ĮięiĄLYBt AKIŲ LIGOS

? '/19G7. West 103rd Street

. 4JFTOMETRISTAS
>SĄ;^&A uetuviškai

St. TeL 737-5149
TlkAUiklcta. Pritaiko akiniu* ir 
.-.-’-T- - “contact lenses”

VkL': jufcū juatarimą. Uždaryta trei

DR.LĘONAS SEIBUt 
.<£'• " , INKSTŲ, pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA

Ofl« telęfu 774 ”M0 
Rwld.ncljo, telef.: <4»-554'

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

tundra praktika, spec. MOTERŲ !I»
Ofl«*»’ 2452 WEST

"Tai. PR 1-1223
OFISO Y AL: pina.’ aptrad.. trečM 
ir polg. 2-4 ir 6-8 vai vai. fifeštadi 
uiti* 2r4 vaL popiet ir kitv ’»’

ORTHOPED AS-PBOTEZIST > 
Med. bsAparatai - Eroi 

dažai, Speciali

F L ft K ID A
DB. C. K. BOBEUS

Prostatop, ųik§ti| ir ąlapiųno

st. f StSRhwX. SU- 337W 
Tel (813) 321-4200

TĖRKRAVSTYMA1

Į MOVING
.Leidimai — Pilna apdraudė

r ’ttMA KAINA v 
R. ii R t N A S 
■faL WA 5-1063

■ MOVING
* Apdraudė* parkrauetymat 

u fvalrių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS

£ fkl. 376-1U2 .Hm 374-5*9*

I. — PARDUOTUVĖS IR 
GIRTUOKLIAI

Valstybės. išlaikomų alkoholi
nių gėralų pardavinėjimo tink
las nuoĮąt plečiamas. Svaigali- 

I nių. parduotuvių 1970 m. buvo 
.... x k . 14,' o'jau 1974 — 28 (“LTSR

Lietuviu Žagarės Klubo eilinis na- , .. . . _ j, TT.. .
rių susirinkimas 'įvyks sekmadieni, eknomiKa ir kultūra , Vilnius, 
vasario 24 d., 1 vai- popiet, Anelės 1975 m_). Pasekmės, be abejo, 
Kojak saleje, 4500 So. Taimen Ave. ’ r ’ ' ' ?
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikaių aptarti, o jau 
laikas užsimokėti nario duokles. Bus 
ir vaišės. Rožė Didžgaivis, rast.

SUSIRINKIMŲ

— Penkių atstovų komisija, 
gavusi instrukcijas iš Jungtinių 
Tautų gen. sekretoriaus, šešta- Į 
dienį išskrenda į Iraną.

WINTER
OVERCOA7

Don't Go Out Without It.
tv-’9 er-Mcftori C<r"C3'’v <» tx.r * ■’

me mums pasako, kad lietuvių 
tautos prieauglis mažėja, kad 
ji nyksta. Štai, 1940 m. iš viso 
gimė, be gimusių negyvų, 67.619 
kūdikių, 1950. — 60.719, 1970 — 
55.519 ir 197$. m. — 52.296 kū
dikiai (“LTSR ekonomika ir 
kultūra”, Vilnius, 1977, p.35). j I

“Mokslo ir Gyvenime” 1978 
m. gruodžio mėn. 12-to nume
rio straipsnyje “Lietuvos TSR 
gyventojų pasiskirstymas”, Pet
ras Gaučas rašo, patvirtinda
mas vis mažėjantį okup. Lietu
voje natūralų gyventojų prie
auglį: “Per visą' pokario laiko
tarpį Lietuvos TSR gyventojų 
natūralus- prieauglis, skaičiuo
jant kiekvienam tūkstančiui gy
ventojų, buvo mažesnis, nei Ta
rybų Sąjungoje’” Įr tas ppgj 
auglis, pasak Gaučo, pradėjo 

"sparčiai mažėti 1961 m. Nuo tų 
metų gimimai mažėja, o miri
mai. Sparčiai mažėjanf 
gimimą^' ųątūrąlųs prieaugli^ 
1977 m. Itęsudarę yps. 19,2 tūką-* 
tančių. ^odėl per pastaruosius 
17- metų gy ventojų nat. prieaug 
lis okup.' Liejniypje sumąžęjp. 
dąugiąų kąjp; per pusę. Tąęiąp 

: (“LTSR ekonomika ir kultūra”, yįsų gy.veptpjų; skąičiųs joję yis 
I 1377 rn..). dėlto didėja. Aišku kaip dieną,
““Savaime aišku, kad bedievis- kąd jį didina., privažiavę rusiš-

baisios. Į taip, vadinamą gir
tuoklių jšsipagiriojimo blaivyk
lą 1970 m. buvo patekę? 53.351 
girtuoklis, o. 1974 — 63.234 (“Tie 
sa”,’ 1975. VI. 25). 1969 m. gy- 

’ dyta 7.256 alkoholikai, gi 1974 
m. jau 16-3000, kurių tarpe dau
giau kaip 1000 moterų (LTSR 
komisijos 1975 m. aplinkraštis). 
Ar taip buvo nepriklausomoje

2. — ŠEIMOS IR ABORTAI
ĄĮkohol’o ir bedievybės įta

koje lietuvių tautos moralė 
smunka, kas ardo šeimas ir di
dina abortų skaičių. 1950 m. 

■okup. Lietuvoje buvo tik 625 
į’ištuokos, 1960 — 2364, 1970 — 
i 6218, o jau 1976 m. net 9557

įsos valstybės įteisintos šeimų

1935 m. kovo 1 d

1 P. Gaučaą straipsnyje paduo- |" 
da ir leptelę “Lietuvos TŠįR gy' 
ventoj ų gimstamumo, miršta
mumo ir natūrąląus prieąuglio 
kooficientai 1000-čiui gyvento
jų.” Iš lentelės tėtyti, kad, 1950 
m. gimę 23,6, mirę 1.2, o ir na
tūralaus pnęąuglio buvo 11,6. 
Gi, 1967 m. gimė 17,7, mirė 8,1, 
natųr. pn.eaugljo bųvp jąi^ 9,6. 
O jąų 1577 m., dešimtą išpiliY®- 
liaų, gii^ę 15j5, mirė.įą'ųinatū- 
ralaus prieauglio tebuvo 5,7.

Reikia pabrėžti, kad Gaučo 
nurodyti prieauglio skaičiai ir 
lentelėje visi kooficąęntąį api
ma imtinai visus okupuotoje 
Lietuvoje gyvenančius, neišs
kiriant privežtų bei privažiavu- = 
šių kolonistų. Tokių, pasąk Gau r 
čo, per paskutinius penkerius j 
metus į Lietuvą atvyko 48,3%. |

A — GIRTUOKLIAVIMO 
PASEKMES

Dabar okupuotoje Lietuvoje 
girtuokliauja be išimties visi: 
dideli ir maži, kolchozų berne- 
lai ir mergelės, moksleiviai ir 
studentai. Todėl girtųękUaviųio 
pasekmės yra labai it labai ne 
tik apgailėtinos, . bet < t>aisi6s- 
Todėl nei kiek neperdėta, fcąi 
tvirtinama, kad (kilta išsigims
ta, kad jinai žūąt'a/. : r .7 7

“Ąušra” Įąiškę^įįįį^P sękr. 
Griąkęvičiųi priių^j^^d apįą 
alkoholio pražittihgą žalą taų- 
tai kalba Pabradės, Akmenės, ' 
Ęaųpp. ir kitj pąięijiškąj atsūi- '

Veikli iĮąšwj,-|eimų's^yr I 
Vepeiih^ lįgok, paviL ’ 

i®* s^iųs. O ‘f^vyr
(1976' W Nr. I j. sk^įą 

$9 W nelaimingųjų,
^aifcį bu 

^.^brądėę/pšiėhią-

’ t T- Y"
^ųok.

■li^js vadinami. Dygiai pusę iš

Jtai panąšia "statistiką ppęruoia 
ir kitų* . psichiškai/'atsilikusių

vfi M m-.
». ^eta'a^^pijį-Pabradė 

vąikm : “Ver^oįkąi S,
-v

i ?r-
i ~
£ šešeri. Deformuota galvą. Tšti- 
i sai pirętuk^^^eciįilĘjanti silpna-
I ~
8 oąstavūs girtuokliai. Žydrūnui

— ^ešuiit. i^Mįkada berniu- 
kas nesužinos^ sąvo gražaus var? 

| Ssilp^rptsr- 
be. Atvežtas l Pabradę stačiai

4 -*r ji’ <?ar alkbr
X holikes Jadvygos B. ir jos gir- 

tuo^lib sugyventinio mažus vai-
1 kus,K paliktus gafvejęIr t. t

< '■ • --Tai tik mažas vaizdelis is 
š psichiškai paliegusių ir savę ne- 

Nevaldančių vaikų Ugonitį Bet 
koks nuošimtis tokių jaujiuolių -

W .2 - o. *• .v, -y pusiau silpnapročių maišosi mo
kyklose. gatvėje?. Kiek jų pri,- 
pildo pataisos namus ir kalėji
mus? Okupuotos Lietuvos spau
dą neskelbia, tąi draudžiama, 
štai vaizdePs: (“švyturys”, 
1978. Nr. 1). “1949 mtau vidur- •> . * f ? ’t
žį.ęmį, kai dar dirbau Kauno 
mieste, pagriebiau už kupros 
moteriškę, Oną Korolkovaitę, 
kai jį nėgino Janonio aikštėje 
pakišti po suoliuku vaiką. Bu- 

X vd šalčio 18 laipsnių Celsijaus. 
^ Nedidelio protelio t moteriškė, 

visų yaiku net suskaičiuoti ne
sugeba. Amžina girtuoklė ime- 
bflė”. Tokių, kurios atsisako sa
vo vaikų, 1975 m- “Švyturio” 
18-me numeryje, tūlas P. Jau- 
dzėnas priskaičiuoja net ,197 iš 
°00. Tai motinos, kurios atsisa
ko savo vaikus auginti. Tai, pa- 
~ak Ukmergiškio Jono Matijo- 
šiaus (“švyturys”, 1976 m. Nr.). 
gegutės, kurios deda kiaušinius 
į svetimą lizdą.

(Bus daugiau)

Respublikonų kandidatų 
George Bush turi geriau-tarpe

į šiai organizuotą rinkiminę kam-

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
TeL 737-8600
TeL737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

'•’U '■ 4 '■ « . .

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

> Į
X.

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
'TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

*

MOD^RNteKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
r ■*. ' ’ . ■ .

TĘ.YĄS, ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

- ' - . * - . i jrt !* . * • -

Chicago®

Lietuvių
-*■“ ■ *-■ - r

Laidotuvių

Direktorių

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Phillips - Labanauskas
3307 So. LITUAN1CA AVE. Tel: Y Arda 7-3401

BLTKLS r VASAITIŠ " '
* .-* -* ■ <   - ‘

1446 So. 50th Avfe, Cicero, IH. TeL: OLympic 2-1003

fĘTRAS. BIELIŪNAI
4348 So. CALIFQRJVIA ĄVĘ. Tel: L^tąjętle 3-3572

gmi £wimW-
3319 So. LITU^lįJgĄ AV^. Tęh: XAx^ 7.-1138 - 1139

STEPONAS Č. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVyiCZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 Wl^ST^ PLĄCE \TrginU 7-6672

11Q28 SOUTHWEST HIGHWAYr Palos HilL, UI 974-4416

&5A Š>, BALSTED. STREET

tADIJO 4IIMOS VALANDOS

ęhtuvty kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penkUdįeųio 4:00 
L30 vaL va^. šeštadieniais ri 
igkmadieniais" nuo lį;3£ iki 0:30

Vedei* Aldeąa Daukui

Teleki fM13

7159 So. MAPLEWOOD ĄVE
CHICAGO, ILL. 60629

TęL YĄrds 7-1911

Powerful auti 
drug you can buy 

without an Rx!
Stop itching fast of external 

vaginal, rectal, and other skin 
conditrons Doctors find even 
severe itching' can be treated 
with a special drug. You can 
now get this antj-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENĖ^. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for r*—- 
itching. * * _IliCOZENE

K bU




