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SOVIETUOS GYVENTOJŲ 
SURAŠYMO DUOMENYS

SSRS Centrinei statistikos Ad
ministracijai paskelbus gyvento
jų surašymo’ duomenis, galima 
susidaryti tikslesnį vaizdą apie 
nerusų tautų pastangas išsaugoti 
savo tautinį pobūdį ir atsispirti 
rusifikacijos grėsmei.

Pagal oficialius duomęnss, 
1979 metais 80% Lietuvos gy
ventojų buvo lietuviai — palygi
nus su 80’1% 1970 metais. Išei
na, kad lietuvių nuošimtis tėvy
nėje beveik nepasikeitė; Iš viso 
Lietuvoje 1979 m. buvo 3,392,000 
gyventojų (iš jų 2,712,000 lietu
vių).: Lietuvių natūralus prie
auglis Lietuvoje gausesnis, :negu 
rusų, gudų, ar ukrainiečių, įjūrių 
padaugėjo “imigracijos^ dėka. 
Rusų ^skaičius paaugo nuo 268 
tūkst^-1970 metais įki 303,000 
1379 metais. Žydų per tą laiką 
sumažėjas astuoniais tūkstan-f 
čiais..Smalkiai padidėjo lietuviu 
Skaičius, kurie laiko rusų kalbą 
sav<> “antrąja kalba’’: nuo 35.9. 
nuoš. 1970 iB, iki 52.1 1979 in.j

/ KINIJA STATYS
ATOMINĮ ARSENALĄ

TOKIJO, Japonija. — Kinijos 
premjeras Hua Guofengas ket
virtadienį per Japonijos televi
ziją pasakė 45 minučių kalbą, 
informuodamas japonus, kad Ki
nija yra pasiryžusisustiprinti 
savo atominį pajėgumą, kuris 
nenusilenktų prieš dabartinį 
abiejų didžiulių valstybių mono
polį. Jis pažymėjo, kad kinie
čiai, siekdami užtikrinti nepri
klausomybę 'ir pastovumą, da
bar stengsis statytį.ir sustiprinti 
krašto apsaugos priemones kiek 
dabartinė Kinijos technika' leis.

Hua-Guofengas pareiškė, kad 
Kinija nori taiko’s, bet nuotaika 
Artimuose Rytuose ir Pietų Azi
joje yra gerokai įtempta, nes 
taikos priešai bando pagrobti 
galimai daugiau žemių, kad ga
gėtų primesti savo valią. Todėl 
Kinija turį sustiprinti savo pozi-

jungoje -1979 m. bilvcP 
lietuvių. •

Kaimyninėje Latvijoje padė
tis rimtesnė. Latvių - nuošimtis 
sumažėjo nuo 56.8% 197,0 me
tais iki ’53.7%*-1979■iri*. rDhr la
biau aliarmuoja faktas,-kad tarp 
1970 m. ir 1979 m. 
2,000 latvių, t. y. ! 
Per tą laikotarpį rusų- skaičius 
Latvijoje pašokd 116,000 
bar jų Latvijoje jau C 
Netrukus latviai 
žuma savo tėvynėje

Panašūs pavojai gresia ir Es
ti j ai j kur rusų- ir ukrainiečių 
skaičius padidėjo estų sąskaitom 
Tarp 1970 ir 1^79 miestų* ntto- 
šimtis savo respublikoje suma
žėjo nuo 68.2%- iki,64.7%, o ru
sų pakilo nuo 24.7% iki 27.9% . 
šiuo metu Estijoje yra 948,000 
estų ir 409,000 rusų. Estų natū
ralus prieauglis, kaip ir latvių, 
labai žemas.

Baltarusiai tebesudaro daugu
mą savo’ respublikoje (80%), 
bet rusų nuošimtis ir ten padi
dėjo nuo 10.4% 1970 metais iki 
11.9% 1979 m..Ukrainos gyven
tojų, laikančių rusų kalbą savo 
gimtąja, pašoko nuo 28.12% iki j 
31.15 nuoš. (Elta) -

BEGINUI NEPATIKO 
KARO MINISTERIS 

« * * . - r -

-r 1
TEL AVIVAS, Izraelis.—Prem - 

jeras jgteginas,.; gavęs laĮjj^^ilp- 
nutj Šviėjif ’baišųr-.daugiiia’o^ifeę

ti -Waugo spėjimą,. kritikį
250 kasmėt. vusi ka^-miniš^ri

Ezer^Wgzinanjp Ministers buvo 
labai pasipiktinęs .prfemjeru, kai

821-000 I Pastarasis\rnesuUko. padidinti, 
gali tapti ma-jkrašto apsagai galingų su- 
L H mų. Be to, .jis. vis bandydavo kai

talioti sąlygas.-pastoviai taikai 
su arabais atsiektv ‘ •

Beginąs pareiškė, kad minis- 
teris buvęs geras Ir'drąsus lakū- 
nas, bet kaip politikas ‘esąs la
bai silpnas. Ne jam vertinti 
premjerą, kuris turi daug viso
kių pareigų. • • ’' - - •

LEIS ŠbVIETAMS TIK
RINTI JĖGAINES

• ’ i

Indija pirko riš. Sovietų Sąjun
gos 30 tonų atominėms kros
nims kuro gaminti elektrą. Ji 
leis rusams tikrinti atomines 
jėgaines ir prižiūrėti ,kad ne- 

•būtų gaminami atominiai gink- 
I lai. Anksčiau tokio kuro Indijos Į 
valdžia norėjo pirkti Amerikoje,' 
bet neleido' kontroliuoti jo varto
jimo tik taikingiems tikslams.

HAROLD BROWN 
Secretary at Defeat*

į KALENDORĖLIS

( Gegužės 31: Petronėlė, Kanci- 
jus, Agilė, Kupcflė,’ Gintautus, 
Milvydas. -

Birželio 1: Fortūnąta,- Justi
nas, Galinda, Daugotas, Anis, 
Žiedūnas.

Birželio 2: Blandina, Marceli
nas, Auksuolė, Ankstė, Ąžuolas, 
Vieversis.

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:16.

Oras Šiltas, lis.

Amerikos vyriausybė leido 
bendrovėms statyti didelius 

malūnsparnius Kinijos 
kareiviams pervežti.

NanjaRodezijc’s vyriausybe i
Ji Imasi p’rienrdšft^apssc
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RHODESIA I

PIRMIEJI KUBOS TREMTINIAI
ATVEŽTI WISCONSIN VALSTIJON

vi-

- .^.DAUGUMA TREMTINIŲ ATVYKO BE ATSAR- 
GINTŲ DRABUŽIŲ IR BALTINTŲ

/LA CROSSE, Wis. — Ketvir- reiškimas: “Kuboje visur ir 
tadienio ryla La Crosse aerodro- sada kas nors jus seka. Aš ne-
me nusileido keleivinis lėktuvas i buvau laimingas ir nenoriu liku- 
su išvargusiais kubiečiais, prieš šią gyvenimo dalį praleisti ko- 
keletą dienų atvykusiais į.Key monistinėje sistemoje”. Daugu- 
West,- Fla., paskutiniais Laisvės ma pareiškė, kad norintieji iš- 
flc’tilės laiveliais, čia dar laukia
ma 10-15 tokiu lėktuvu, atvežan- 
čių Kubos, tremtinius į Fort Mc-- 
Coy pereinamą stovyklą.

Dauguma kubiečių atvyko; 
taip, kaip stovi — be jokio ba-l 
gažo ,be rūbų bei marškinių at-' 
sargos, net be kojinių, tik apsi-( 
avę paplūdimio sandaliais. Buvo 
ir basų. Raudonojo Kryžiaus 
mašinos jų jau laukė ir dalino 
drabužius. Tremtiniai buvo su-, 
sodinti į 6 autobusus kelionei į 
Fort McCoy kareivines, kuriose 
gavo priešpiečius ir buvo kariš
kių globojami. Po priešpiečių jie 
buvo paskirstyti į‘barakus, kol 
bus paskirstyti darbams. Būda
mi stovykloje, jie gaus kareivio ■ Pasipriešinimas Sovietų karo’jė- 
maistO davinį. rrrtm^ r>oir»<a7ėi'o kz>l nacinio cnc-

Vietos gyventojai tremtinius 
sutiko palankiai, nors apylinkės 
dirbtuvėse darbų nėra. Tomah 
ir Sparta miestelių bažnyčiose 
sekmadienį ruošiamos specialios 
pamaldos. ' (

, ... . ... lenai įsakvta suimti ir pradžiosPo triukšmo ir spūsties, trem-l__ v„. S:„
tiniai pasijuto nejaukiai ramio
je atmosferoje ir tai atsispindi 
jų veiduose bei elgsenoje. __ 
čiau jie visi nori surasti klau
sytojų ir jiems išpasakoti savo 

.nedalią Kuboje. Visi nekantriai 
laukia darbo bei savarankiško 
gyvenimo sponsorių. čia atvežti 
tik suaugę asmenys, gi šeimos 
su vaikais bus sunčiamos į vie
tas, kuriose yra mokyklos.

Tipiškas visiems tremtiniams 
yra 41 m. Havanos sunkvežimio 
šoferio Eufemio Rdque Soa pa- liai misijai į erdves.

vykti iš Kubos buvo mušami.

Amerikos plieno apdirbimo 
j bendrovės,. įkylant darbininkų 
’ atlyginimams ir vietinės garny- 
< bos plieno kainoms, pradėjo dau
giau plieno’ importuoti iš užsie-. 
nio, kur jo gamyba yra pigesnė. 
Per pirmąjį šių metų ketvirtį, 
palyginant su 1979 m., užsienio 
plieno importas padidėjo 
11.6 nucš.

KABULE SUIMA NET 
MOKYKLŲ VAIKUS

net

KABULAS, Afganistanas. —

goms nemažėja, bet pačioje sos
tinėje stiprėja. Prieš rusus pro
testuoja ne tik aukštesnių mo
kyklų studentai, bet areštai ve
dami ir pradžios mokyklose. Iš 
Indijos sostinės New Delhi gau
tų pranešimų sužinota, kad jjoli-

mokyklo’s vaikus, kai šie pradė
jo reikalauti, kad Karmalo re- 

'* y'" | žimas grąžintų iš kalėijmo su
laikytus jų tėvus ir brolius.

Suėmimas pradžios mokyklos 
vaikų sukėlė didelį pasipiktini
mą gyventojų tarpe.

— I)r. William E. Fisher ir jo 
žmona dr. Anna Fisher praeitais 
metais sėkmingai baigė astro
nautų mokyklą. Jie yra tarp 35 
kandidatų skristi kartu specia-

NEPASITIKI EGIPTIEČIAIS

JERUZALE. — Izraelio preįn- 
jeras Menachem Begin, pertvar
kydamas ministeriu kabinėta, 
-perkėlė iš užsienio reikalų mi
nisterijos į krašto apsaugos mi-

UŽSAKĖ ŠIMTUS MILIJONŲ DOLERI
VERTĖS RADARO IR LĖKTUVŲ į

KINUOS VICEMINISTERIS PASAKYS KALBAS SOUT 
BEND INŽINIERIAMS IR DARBININKAMS

WASHINGTON, D.C.— Kraš
to apsaugos sekretorius Harold 
Brown ketvirtadienį spaudos at
stovams pranešė, kad jis, kelių 
patarėjų padedamas, baigė trijų 
dienų pasitarimus su Geng Biao, 
Kinijos vicepremjeru krašto' ap
saugos reikalams. Sekretorius 

i Brown čia pat pastebėjo, kad 
JAV sutiko parduoti Kinijai 
daug įvairios kariškos, bet ne 
šaudmeninės medžiagos. Jis taip į 

j pat nurodė, kad šiomis dienomis] 
aptarta daug svarbių, abi vals
tybes liečiančių klausimų, bet 
šis—susitarimas nėra _ kariškoji] ,_ ....

. _*• r - »• • • 14. Jnieko nedirbdamos. Daugi;sutartis, liepianti vienai valsty-j< °
bei ginti kitą valstybę, jeigu kita 
valstybė būtų užpulta.

Sekretorius taip pat nurodė 
kad vicepremjeras Geng Biac • 
užsakė daug įvairių ginklų, bet *'

Išimtus milijonų dolerių liečią į 
užsakymai eina tiktai apsaugos

. ginklams, ne šaudmenims ir n 
puolamięnas ginklams,

Dabartinėj” Kinijai reikalFrigi 
įvairūs- malūnsparniai (helikop 
teriai) greitam kariuomenės ]>er 
kėlimui apsaugos reikalams. Už
sakymai liečia milžiniškus ma
lūnsparnius įvairioms dalim ] 
permesti. Tie malūnsparniai tu j 

•rėš pačius moderniškiausius ra į 
darūs, kad galėtų atidžiai seki į

57 TURĖS AIŠKINTIS 
TEISME

CHICAGO, 111. — Penki 
šimt septyni Chicagos gyv 
jai, norėdami lengvai pasip 
ti, prisiekusių teisėjų apka 
ir patraukti teisman. Jie 
pasiaiškinti ,kaip jie pajėgi 
susiorganizuoti, kad galėjo 
riausybės iždo išvogti $81( 
Viena apdairi motina į su 

įvimą įtraukė abi savo dūk 
gaudavo iš valdžios po $1- 
kasmet ir gana gražiai gy

vogė iš valdžio’s teikiamos j 
mos, nedarbo kompensacij 
nusukdavo miesto mokesči

Pasirodo, kad lengviausi; 
I vo vogti iš Chicagos švi< 
Į ’staigų, iš pašto ir iš pašalp 
; vimo įstaigų.

Iš miesto švietimo įsi 
10 metų Gladys Belton, i 
Tedirbdama, buvo surinkus 
'30,839. -Nemokvta labai 
.ai apgavo mokytus. Sak 
kad Gladys Byrd taip iškol 
zo $16,344, o Gloria Mav 
— $51,314, ir 1.1.

KRINTA PRODUKCIJ

nisteriją Yitzhak Shamir ir pa- vįSą skraidomąją erdvę. Sekre ;
skyrė jį laikinu šios ministerijos 
valdytoju. Jis tuo pat parišę 
Egipto krašto apsaugos minis- 
teriui Ahmed Badawi raštą, tei
raudamasis apie Egipto armijos 
pastangas apsiginkluoti moder
niais ginklais. Rašte iškeliamus 
reikalus jis siūlė egiptiečiams 
diskutuoti specialioje Egipto ir 
Izraelio atstovų k emisijoje:

Shamir yra laikomas karin

torius rado reikalo pabrėžo J 
kad Kinija gavo jai būtinai rei 
kalingų ginklų dirbtuves ir gali:

WASHINGTON. — siu 
) ir m ame ketvirtyje Ame 
{amybos bendrovių produ 
lukrito 0.7 %. Palyginus 
979 m. pirmuoju ketvirčiu 
netų produkcija. yra 1.1 Južsalcyti reikalingus ginklus p? I 

čiosė dirbtuvėse. Kol sekretorių- | nažesnė . 
Il’.'own tarėsi su Pentagono pa j —— -
reigūnais, tai kariu su Gen
Biao’ atskridusi Kinijos specia • -odę, kad premjeras Hua 

‘listų grupė turėjo pivgos-aplan į engas_ nuvykęs į Japoniją 
Vor , Kinijos norą gintis. . 

a jau parodė visam pasai 
<ad turi galingas raketas. J 
jonams pasakė, kad Kinija 
is, bet ji nebus pirmoji, 
>aleis priešui pirmąjį a1 
iūvį.

Sek re'.orius BroVrn savo 
lešimą papildė, nurodyda 
rad JAV sutiko padėti Ki 
yiiausybei gaminti būtinia 
eikalingas dalis. Pirmiausi 
dėčiai apsimekys Ameriko 
ėlau amerikieičai nuvyks 
liją, padės pastatyti reikali 
lirbtuves ir apmokys, kaip 
roduktingai vesti. Geng 
įtenkintas vizitu ir paruo 
usitarimais. Jiedu vienodai

kvti vienc kita Amerikos kar 
įrankius gaminančią dirbtuvę

gųjų pažiūrų, taip pat nepasižy-p rUU dienų pasitarimui pasiba 
mi nuolaidumu palestiniečių au
tonomijos bei kolonijų steigimo 
reikalais užimtose teritorijose.

NESKUBA SVARSTYTI 
ĮKAITŲ REIKALUS

TEHERANAS, Iranas (AP). 
— Trečiadienį susirinko pirmam 
posėdžiui naujasis 270 narių Ir?- 
no parlamentas — majlis. Iš
rinktas laikinasis jo primininkas 
Yadolah Sahabi ketvirtadienį 
pareiškė per Teherano radiją, 
kad visą savaitę parlamentas 
neturės posėdžių, o per tą laika 
bus sudarvta įvairūs L-..... .  —
ir komisijos. Įkaitų reikalą laiko 
neskubotu ir jis bus svarstomas 
tik liepos pabaigoje.

Tuo tarpu karingųjų grupė, 
laikanti 53 amarikiečius įkaitais, r 
pareiškė parlamentui raštu, kad i 
ji laikosi savo pirmykščio nusi- I 
statymo: nepaleisti įkaitų, kol j 
Iranan nebus sugrąžintas buvęs. 
šachas Rėza Pahlevi.

^as apsaugos priemones. Jh

’gus, pats vicepremjeras Genj.
Biao skris Į South Bend ir penk

• tadienį dirbtuvės inžinieriam: 
pasakys kalbą apie Kinijai rsi 
kalingas transporto priemone: 
ir modernius radarus.

1
Vicepremjeras Geng Biao at 

kreipė dėmesį į sekr. Brown pa
Į stabą, kad sutartis transport 
priemonėms ganrinti nėra gym 
mo sutartis. Kinija lai žino, si:

• proga Geng Biac pareiškė vilt;
•.kad laikui bėgant ir vieniems k;
, tus geriau pažįstant, abi valsty
I bės pasirašys ir gynybos sutarti 

komitetai iGenS Bia<) likisi apžiūrėti kelia:
■ Amerikos ginklų dirbtuves, kad voja apie rusų įsiveržimą j 
galėtų tuojau užsakyti reikalin- ganistaną.

i

— Salisburyje, Zimbabvės 
sostinėje, apie 500 moterų de
monstravo prie parlamento rū
mų prieš baltųjų valdomą poli
ciją ir jos brutalumą. Dviejų 
dienų demonstracijos baigėsi be 
ypatingų išpuolių.

Pati naujausioji Pekino geležinkelio stotis, 
kurion atvežami užsieniečiai.
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NEW YORKO MERAS PALAIKO NAMŲ SAVININ
KŲ REIKALUS, NUOMININKŲ SĄSKAITON 
Neatsižvelgdamas Į New Yorko Butų Nuomininku 

draugijos gausius protestus miesto meras Koch pasirašė 
Įstatymą, kuriuo leidžiama padidinti nuomą tų butų, ku 
riems veikia butų nuomos kontrolės nuostatai. Esą, tas 
leidimas padarytas sąryšyje su apšildomos naftos krini; 
padidinimu.

Pagal ŠĮ Kocho pasirašytą Įstatymą, 75% butų ka: 
nų padidinimo palies butų nuomininkus, gi namų savi 
ninkai apmokės tik 25'< naftos kainų padidėjimo skir
tumą. Be to, Kocho Įstatymas turėsiąs retroaktyvinę (at 
gal veikiančią) galią; jis galioja nuo 1980 m. sausio 1 d 
Butų kaina padidės 3 doleriais per mėnesį.

Tuo atveju, jeigu naftos kaina dar padidėtų, tuomet 
namų savininkai galės vėl proporcionaliai padidinti bu 
tų nuomą ir sekančiais metais nuo sausio 1 d. Spėjama 
kad kas metai butų nuoma New Yorke reguliariai buc 
padidinama 7,5%.

* $ s

VYRESNIO AMŽIAUS ASMENYS GALI GAUTI^ 
KELIONIŲ NUOLAIDAS

Vyr. amžiaus asmenys gali gauti kelionių nuolai 
das ne tik šiame krašte, bet ir užsienyje.. Paprastai nuc 
laidas gauna 60 m. amžiaus asmenys, bet kai kur nuo
laidos duodamos tik tiems žmonėms, kuriems sukako 6č 
m. amžius.

* Amtrak duoda 25% nuo bilieto kainos nuolaidą 
jei reguliari vienos krypties bilieto kaina yra $40 ai 
didesnė.

* Via Rail Canada duoda vieną trečdali bilieto kai 
nos nuolaidą, jei keliaujama pagrindinėmis transportą 
cijos priemonėmis (išskyrus nuo gruodžio 18 iki sausit 
mėn. 6 dienos).

■* Trailways kom., kuri operuoja busų keliones 44 
valstijose, sumažina bilietų kainą 13% tarp valstijų (in 
terstate) kelionėse, 10% nuolaida, kai keliaujama toje 
pačioje valstijoje. ' x 1

* Greyhound komp. duoda 10% nuo bilieto kaino:, 
sumažinimą keliaujant visoje Amerikoje, išskiriant ke 
liones Į kasino (žaidimams). Kanadiečiams, keliaujan' 
pirmadieniais ir ketvirtadieniais, taip pat duodam? 
10% nuo bilieto kainos nuolaida.

* Daugelis Vakarų Europos valstybių duoda nuo b’ 
lieto kainos nuolaidą iki 50C, keliaujant traukiniais 
autobusais, vandens keliais ir lėktuvais. Kai kada nuo 
laida duodama asmenims nuo 60 metų amžiaus, specia 
liai moterims.

* Kennedy Center, Washingtone, D. C., duoda nu( 
bilieto kainos nuolaidą 50%. Būdami sostinėje galit' 
skambinti tel. 254-3774 (nuo 10 v. r. iki 9 v. p. p.) smu' 
kesnėins informacijoms gauti.

* Devyni Londonu—(Anglijoj)—teatrai—duoda—nu- 
bilietų kainos nuolaidą 50*7. Bilietus galite Įsigyti t 
pačią dieną Avenue Ticket ofise Queens Theater fojė 
Shaftsbury Ave., tarp 5 ir 7 v. v. Nuo pirm, iki penkt 
vaidinimams ir popietiniams renginiams iki 2 v. p. į 
vidury savaitės rytiniams renginiams (matinees).

’ American Association for Retired Persons (AA 
RP) nariams paprastai duodama nuolaida 10'< devy
niuose dideliuose hoteliuose ir moteliuose, ir nuo 10 iki 3t 
proc. nuolaida, keliaujant Hertz ir Avis išnuomuotai: 
automobiliais.

Į AARP draugiją gali Įsirašyti visi asmenys nuo 5-1 
m. ir vyr. amžiaus; išėję poilsin ar ne; nario mokestis 
$4 metams (kartu su žmona). ,Į narius galite Įsirašyti 
kreipiantis šiuo adresu: AARP, Membership Proces 
sing Dept., P.O. Box 199, Long Beach, Cal. 90801; nuro 
dant gimimo datą.

* September Days Club nariams duodama 10C 
nuolaida, nuomojant kambarį ir nuo valgių daugumoj* 
Days Inns (valgyklose) ir galima gauti kai kurias k: 
cas nuolaidas. Įsirašyti i minėtą klubą gali kiekviena: 
asmuo 55 m., ar vyresnio amžiaus; nario mokestis $5 
metus. Šis klubas savo žinioje turi 300 motelių JAV-se 
Daugia uinformacijų galite gauti, kreipiantis šiuo ad 
resu: 2751 Buford Hwy, N.E., Atlanta, Ga., 30324 .

* The Golden Age Passport, šio krašto rezidentam 
duodama nuo 62 m. ir vyresniems. Su tais leidimai; 
galima nemokamai Įeiti į National parkus ir rekreaci 
jos apylinkes (area), be to galima gauti 50G nuolaid 
kemping (campingside), parking, boat launching ir Lt. 
bet ne moteliuose, restoranuose, kuriuos operuoja kon 
cesionieriai. Su paprastu identifikacijos pažymėjimu jū: 
galite gauti The Lifetime Passport tose vietose, kur fe 
deralinis parkų mokestis kolektuojamas. pr. fab

LAIŠKAS IŠ VAKARŲ VOKIETIJOS
LAIŠKAS Iš V. VOKIETIJOS i kalinga susirasti gerus gycty- 

Iš “Nujienų” patyrėme, kad tojus.
_ . . ’ * • • ’■'IT X T 1 •L’ » ? • *- *ūs ir toliau daug dirbate ir 
riūsiate socialinių reikalų sek 
oriuje, kitais žodžiais, tai tei
sinių reikalų sektoriuje, kurie 
■ ra visur ir visais laikais la
bai painūs ir sudėtingi, kom
plikuoti ypač ginant dirban
čiųjų sicaliniuš ir ekonomi- 
tius reikalus.
Rašotejtad vis spaudžia įvai- 
ios bėdos. Linkių jums tvirty

bės ir jėgų, kad su prisikelian- 
:ia gamta naujam gyvenimui 
r jūs sutvirtėtumėt. ir butu- 

■ iiėt tvirti ir sveiki, kaip tas 
ižuolas prie Nemunėlio. Lin
da Pr. šului geriausios sėkmės 
gyvenime, tvirtybės ir geriau
sios sveikatos, kad jis vis dar 
virtai judėtų ir triūsių.

Čia nieko nepadarysi, kada 
, langeliui iš mūsų pradeda ar- 

tuomel atsiranda

BEDARBIAI GALĖS GAUTI 
PAŠALPAS

Springfield; Ill. — Illinois 
Senatas šiomis dienomis pri
ėmė bilių, pagal kurį darb
davys yra įpareigojamas (liab
le) nustatyti kuris darbinin- 
ks, apleidžia darbą dėl patei
sinamos priežasties (cause),ga 
Ii gauti ^bedarbio pašalpą. Pvz., 
tas darbininkas, kuris išeina 
(leave) iš darbovietėes dėl 
svarbaus reikalo arba šeimos 
ligos, del geresnių darbo sąly- 

da keltis iš po žiemos letargo. kitoje darbovietėje, arba
Taip jau matosi, kad ir gamta darbo, už kurį mokama
paseka žmonijos kelius, kuri ^jtur daugiau, galės kolektuo- 
kas kart vis prdėda rūstauti... 
Vyksta visokį gamtos prajo- 
vai, kokių niekada ausčiau 
nebūdavo.

Visa laimė,

Paš mūs V. Vokietijoje Visas 
gyvenimas teka sena ir Įpras
ta vaga. Visa bėda tik ta, kad 
pas mus tęsėsi labai šaltas pa
vasaris. Viduryje balandžio 

dar sniego turėjome, o Bava
riją— švabus tikra žiemos ka
tastrofa buvo ištikus. Net Iz
raelyje apelsinus sniegas pa
laidojo.... ’ .

Visa gamta ką tik prade-

ce Avė.), kurie periodiškai at
leidžiantį nuo pr. metų spalio 
1 d., dabar jie galės gauti be
darbio pašalpą. Tie darbinin
kai pagal federalinį įstatymą, 
teikti pagalbą tiems darbinin- 
galės gauti pagalbą te darbi
ninkai, kurie kenčia dėl užsie- 
peticijos.

do ,kad klaida padaryta dėl 
to, kad panaudota klaidingas 
apdraudos kortelės numeris. 
Dabar Medicare įstaiga prašo, 
kad tą piniginį čekį persiijslu- 
mete jiems, o tarnautojai per
siųs reikalingam asmeniui.

Patartina čekyje iš’jrai:k|i< 
savo pavardę su pastaba.'

♦ ♦ *

KL. Malonėkite pad ii umij 
gauti daugiau infermaciju, 
kaip pervežti 12x60 pėdų ju- 
damą namą (mobile home) 
Chicagos į Brownsville, Texjjs.. 
Aš norėčiau su savo trokelių 
pervežti tą namą. Aš noriu ži
noti kokios rūšies leidiniui aš 
turiu turėti, kad pakeliui ne- 
turėčkiau bėdos.

Frank K. iŠ Cicero.

ATS.The Illinois Deparhucul 
of Transportation, 23‘Jj 
sen Pkwy, Springfield, III., ga
li suteikti jums reikalingas in
formacijas, iš ko patirtit kaip 
gautį reikalingus leidimus per 
važiuoti šią valstiją. Jūs galite 
leidimą prašyti paskambinus 
telefonu (217-782-6271). Lėi- > 
dimas galioja 5 dienoms, va
žiuojant dienos šviesai esant 
(during daylight hour), išski
riant šeštadienį popiet, sek
madienį ir šventas dienas; 
Leidimo mokestis priklauso 
nuo judamo namo dydžio ir 
nuo pervažiuojamų mylių skąi 
čiaus (based on the Ūimesfon 
and milage involved), čekį iš
rašyti mokėtiną: The Treasu
rer; Statę of Illinois. Pažyrhė- 
tina ,kad jūs turite išsiimti to
kius leidimus iš kiekvenoš vai 
stijos, per kurią važiuosite’,— 
pasakė L. J. Shoudel, leidinių 
skyriaus vedėjas. --- ~

ti nedarbo pašalpą pagal tą 
įstatymdavystę (legislation).* * *
FORDO DARBININKAI TU,

JŪS KLAUSIATE,
- MES ATSAKOME

KL. Padėkite man “nusi
kratyti” nuo man nepriklau
sančio čekio. Aš—73 m. am. ir 
turiu problemą su Medicare; 
1979 m. .birž. 11 m.^rnan.., pri
siuntė čekį $132.96. Jis man 
visai nepriklauso. Aš laišku

.; Premį^iotas ariekddt^^

■ Du medžiotojai pasakojo apie 
savo šautuvų smarkumą. ■

— Tai niekis! — tvirtino ant
ras. — Kai sykį aš iššoviau į že
mę miške, tai už poros savaičių 
pamačiau laikraštyje, jog Pai-y> 
žiuje kokia tai kulka išlindo iš:- '; 
apačios ir nušovė arklį. Aš tikiu,: -- 
jog tai buvo mano šdvinys.

ėti senatvė 
r įvairių ligų ir negalavimų: 
Tenka lankyti gydytojus ir 
kiek dar galima bei Įmanoma, 
uos negalavimus šalinti, šių 
lienų medicina yra toli pažen 
nisi ir daug ką ji gali. Pvz, 
:ad ir tokį Jugos’.avijas va- 
!ovą, ilgą laiką palaikė medi- 
iną jo gyvybę. Jeigu ne me- 
Jcina. Tito jau—seniai būtų 
’ulėjęs po velėna. Med:cina 
iandien daug ką gali, tik rei-

kad JAV-bės RĖS TEISĘ GAUTI FEDERA- 
turi protingus vyrus prie val-j 
stybės vairo, o kitu atveju,!
pasaulį galėjo ištikti atominė įleistų iš Ford Motor co. 
katastrofa, kuri nieko kito ne-1 
žada, kaip totalinį išsinaikini- 
mą...

Pasilikite sveiki, tvirti ii į 
geriausioje nuotaikoje ir svei
katoje, kad laimingai ir toliau 
stovėtumėte socialinių reikahj 
sargyboje, teiktumėte plates
nių žinių, kad darbo žmonės’ 
žinotų savo teisės ir išsirūpin
tų pensijas ir apsigaūgotų nuo 
ligų ir ištiktu negalaimti. 
Liubekas, V. Vokietija.

Jurgis Pyragas

LINĘ PAŠALPĄ
Apie 3,600 darbininkų, at- 

. assam- 
bly (surinkimo dalių Įmonės, 
esančios 125th Str ir Torren-

apie tai rašiau. Mano paskuti
nis laiškas man kainavo $1.40, 
nes siunčiau “certif.” laišku.

Izabelė Z.

Kuo jos maitinosi?
Mažas Jonukas, priėjęs pr;e 

savo motinds, klausia:
— Mamyte, kuo maitinosi

ATS. E.D.S. Federalinė kor- kandvs, kuomet Adomas ir Ieva 
poracija peržiūrėjusi bylą, ra- buvo nuogi rojuje? z

Mano visa bvla .randasi toie . . . ... - ----- . . V |i ją kaip!

visus
mo-

įstaigoje, tik reikia 
nors išjudinti.

Norėčiu sužinoti, kur tuojrei 
kalu reikia kreiptis ir-ką rei
kia daryti?

Argentinoje nėra kas gerai 
rašytu vokiškai ir šiuos rei
kalus tvarkytų. Gal galėtu 
mete man padėti pensijos iš
gavimo reikalu? Būsiu labai 
dėkingas už atsakymą ir pa
tarnavimą.

Laiškas iš Rosario, S. Fe, Argentinos
“Naiij ien ų’’ S oci aliniame sky 
iujc perskaičiau žinia, kad 
ra išleistas įstastynias, pagal 

<urį dirbę Vokietijoj gali gau- 
i pensijas arba pašalpas.

Aš gyvenu Argentinoje ir 
uriu Argentinos ‘pilietybę. Šis I 
ranešimas buvo paskelbtas ir 

\rgentinos spaudoje. Aš t^o 
eikalu kreipiausi į Vokietijos 
<onsulatą, čia Rosario inies- 
e. Manęs prašė patiekti 
loknmentus: kur gimęs,
;iausi, dirbau ir 1.1. Visi šie 
lokumentai buvo konsulo pa
virtinti antspaudu ir parašu, 
kadangi aš visus dokumentus 
orėjau, tai konsulas man juos 
latvirtino. Aš parašiau raštą 
r persiūčiau viską į Vokieti- 
ą ir turiu šios bylos numeri.

Iš Vokietijos gavau atsaky
mą, kad aš turiu turėti Vokie- 
•jos pilietybę, arba būti vo- 
dečiu kilmės; be to, jeigu gyv
enčiau kitame krašte, pvzn 

Amerikoje, Kanadoje ar kur 
kitur. ’

Sužinojęs, kad d aha'r šis įs. 
ai. pakeistas; noriu sužinoti 
ir aš ką galėčiau gauti Z Ga’ 
ūs galėtumėt ką rf^rs pagrlbc* 
i šiuo reikalu?

Jonas P.
Red prierašas: Mūsų tu

rimomis žiniomis, agenfinie- 
čių, anksčiau dirbusių Vokie
tijoje minimas įstatymas ne- 
liečia, tik dabar JAV-se gyvev 
nantiems ir Vokietijoje dirbu-j 
siems asmenims taikomas. Ta
čiau adv. Elena Ąrnionienė. 
gyv. Baltinv rčjc, kuri veda 
panašias bylas, ■ susirašinėja 

su V, Vokitijcs Socialinės ap. 
draudos jstaiogmis, atrodo, 
galėtų bylos reikalu pasitei
rauti. Jūs turėUimėte su advo
kate asmeniška} susitarti. •

Adv. Eleno Arihonienės ad
resas: 15 Ix'xington St., Balti 
more, Md.

NAUJIENOS š. m. SPALIO 28 - LAPRIČIO 11 
------- dienomis-ruosa-efetaasij^dektiivais----------  

ir autobusais Į

• PORTUGALIJĄ (Lisabona, 3 dienos) >
• ISPANIJĄ (Sevilija, 3 dienos)
• MAROKĄ (Algeciras, Casablanca, Meknes,

Tangeras, 4 dienos)
• ISPANIJĄ (Malaga, Granada, Madridas, 5 d.)
Kelionė, maistas, viešbučiai iš Chicagos — $1,295.00. 

Kelionė iš New Yorko — $100 pigiau; 
iš tolimesnių vietovių — brangesnė.

Pasiryžusieji šios vasaros ekskursijoje dalyvauti turi 
tuojau Įmokėti $100, likusius įmoka 60 dientj 

prieš išskridimą.
Visus kelionės formalumus atlieka Vlado Rasčiausko vadovau
jama geriausia lietuviška kelionių Įstaiga AMERICAN TRAVEL 
SERVICE BUREAU, 9727 So. Western Avenue, Chicago, Ill. 

Tel. (312) 238-9787
LISABONOJE aplankysime pastatus, iš kurių šimtmečiais buvo valdomi 
Atlantas ir Indijos vandenynai, Brazilija, Angola, Mozambikas, Goa, fi-

mūras ir Macao salos.
CASABLANKOJE pamatysime paminklus, iš kurių Rooseveitas, Čhurcliins 

ir gen. Marshallas planavo Europos išlaisvinimą. • ' - 
MADRIDE pasveikinsime Don Kichotą ir paduosime ranką Sančo Pancai. 
GRANADOJ aplankysime seniausią Europos universitetą ir pamatysime, 
kaip karalius įvedė demokratinę valdymo sistemą su teisingais rinkimais.

šeštadienis pirmadienR Lat u day-Mcnday, May 31 June 2, 198Q.
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LKDS KONFERENCIJA ČIKAGOJE
> Skyrių valdybų pranešimai' 
j Chkags skyriaus vardu pra

nešimą padarė J. Jokubka, pasi
džiaugdamas, kad narių vajus 
vyksta neblogai, šiais metais 
jau įsirašė 10 naujų narių, o iki 
meti] pabaigos tikimasi naujų 
narių skaičių padidinti iki 50; J iningi ir pažadėjo ; 
priminė, kad visi ateitininkai pą paramą. 
Lietuvoje buvo krikščionys de- 
inokjratai, tokiais turėtų būti ir 
svetur gyvenantieji. A. Kasulai- 
tia perskaitė Clevelando LKDS 
skyriaus vadovybės paruoštą 
trejų metų kondensuotą prane
šimą. Skyrius surengia savo na
rių, įvairius pagerbimus, sky
riaus nariai dalyvauja šv. Jurgio 
parapijos ; veikloje, ALToje, 
BALFe, Religinėje šalpoje, Vy- 
taųtininkų klube. Ateities klube 
dalyvavimas tik vidutinis, Lie
tuvių Bendruomenėje — men
kas, v U * “ ’ - ‘ - - - - - -

Skyriaus nariai pirmininkauja 
šioms organizacijcfnis: šv. Jur
gio parapijos tarybai, ALTos 
skyriui, Vytąutininkų klubui, 
Religinei šalpai. Santykiai su 
lietuviškomis o r g anizacijomis 
gerų su vietiniu laikraščiu Dirva 
-4? i visai šilti, -gi su LB — tik 
formalūs. , 
-įKim. j. Petrauskas, iš Water- 
įųrįo,, savo pranešimą palydėjo 
1-00/dol. auka. Šakė, kad nors 
narių nėra tiek daug, bet veikla 
gera. Pajuokaudamas pasakė, 
ką3ij.ei būtų balsavimas, tai LK
DS žmonės1-Surinktų, gausiai bal
sų ir pralenktų ne vieną, save 
skelbiančią, visuotinumą turinčia 
organizacija.

Krikščioniška demokratija yra 
gyva ir laikosi su VLIKu ir 
ALTa vienos linijos. Savo pagar
bą pareiškė Centro valdybos pir- 
mininkui ir visai valdybai.
.. Kj Kleiva kalbėjo St. Pete LK- 
DS- -įsUyriaus vardu. Politinių 
grupių atžvilgiu, LKDS St. Pele 
skyrius padarė pirmą ’žingsnį. 
Sji. organizacijomis dirba bend
rą darbą. Išvardino ir valdybos 
sąstatą. .r /

Cicero skyriaus vardu kalbė
jo S. Dubauskas.

LKDS atstovų pranešimai
A. Valiušis perdavė dr. K. Va-! 

liūno sveikinimus ir linkėjimus, Į 
kad darbai būtų ryžtingi, sėk-j 

savo vLckcrio-

Venecuelos atstovas Juozas J 
Kukanauza sveikino tos valsty
bės Krikščionių demokratų var
du, pagyre įdomų C.K. leidžiamą 
biuletenį, primindamas, kad Ve- 
necuėlą valdo Krikščionys*demo- 
kratai, kurį§_yra vieni, stipriau
sių Pietų Amerikoje.

Dr. Jonas Norkaitis iš V. Vo
kietijos linkėjo našaus ir sėk
mingo’ darbo. SPD — pavojingas 
dabartinis politinis sparnas. 
Straus, Krikščionių demokratų 
kandidatas į kanclerius, nėra da- 
dar populiarus, bet šiuo metu 
jau negalima pasirinkti kitą kan
didatą, yra per vėlu.

LKDS organas “Tėvynės

M. Šileikis Potvynio madona

! GELBĖKIME SAVE IR SAVO TAUTĄ!

S

i ___i-------------- —-------------------
ijančių grupių darbas vyksta 
[sklandžiai ir teturi vieną tikslą 
{— laisva ir nepriklausoma Lie- 
! tuva. LKDS Centro komiteto iž
dininkės dr. A. Rugienės prane
šimas paduotas raštu. Centro 
valdybos sekretorius P. Viliušis 
perske tė LKDS Europos Tary
bos pirmininko A.
pranešimą ir sveikinimus bei

Pranešimą padarė redaktorius 
Petras Maldeikis. “Tėvynės Sar
gas” leidžiamas tris kartus į me- o c
tus. Jis yra LKDS organas. ‘Tė
vynės Sargas” susilaiko nuo šių 
laikų problemų, kurios nevertos 
kelti; apsiriboja kas yra aktualu 
šių dienų bėgyje, 
nėra vargo, o su rašančiais pasi
darė sunkiau. Čia Centro komi
teto pirmininkas V. šoliūnas sa
ve? pranešime paragino galinčius 
rašyti padėti redaktoriui straips
niais ir. raštais.

Pirmininkaujantis Razgaitis I bet augo ir stiprėjo. VLIKo dar- 
padarė specialiai padėką redak-įbas auga sparčiau vadovaujant 
toriui P. Maldeikiui. Tėvynės I dr. K. Bobeliui. Chicagoje atsi- 
Sargo administratorius Ant. Bal-, radusi Taryba pritraukia dau- 
čj-tis padarė smulkią ir konden-j giau žmonių ir vyksta aktyves- 
suotą laikraščio pajamų ir išlai-į nė veikla. Mes neprivalome rem- 
dų apyskaitą. Leono XIII fondo ti ar kurti dublikuojančias jė- 
pranešimą padarė A. Kasulaitis. 
Fondo finansų stovis geras. LK
DS atstovas ”VLIKo taryboje 
Pranas Povilaitis . pranešė, kad 
VLIKo Tarybos psėdžiai vyksta 
Chicagoje. Visų jame dalyvau-

alkoholį, jei kasmet didėja pre
kių deficitas? Tad kokiu būdu - 
ji išvilios kasmet iš respublikos • 
gyventojų tuos 600 milijonų 
rublių, kuriuos gauna už alko
holinių gėrimų pardavimą? Juk 
tai penktadalis visos respublikos - 

tai berniukas, gy- prek;ų apyvartos, ir tiek suma-

mis matėme prie parduotuvių 
j vaikus, besmaguriaujančius "ra
šalą” ir alų. Statistika jau už
fiksavo patį jauniausią Lietuvos 
alkoholiką ■ 
venąs Šalčininkų rajone, netu- ■ 
rintis dar nė 13 metų. Be abe
jonės. panašių skaudžių faktų 
greitai išgirsime ir daugiau. 
Miesteliuose ir kaimuose reika- 

oku- | lai kur kas blogesni, negu dides- 
pacijos blogybių, kertančių tau- niuose miestuose. Pastaruosiuo- 
tos gyvybės šaknis, yra girtavi- se esama daugiau žmonių, atme- 
mas ir alkoholizmas. Dėl šios tančių šį klaikų gyvenimo būdą, 
blogybės kasdien yra šeimos, Tačiau kaimuose jau nedaug 
žūsta avarijose ir kituose nelai- i besutiksi blaiviai gyvenančių linkusi betkuriuo būdu pratęsti 
minguose įvykiuose dešimtys (vyrų, 
žmonių, gausėja susirgimų įvai- . 
riomis psichinėmis ligomis, vis | 
daugiau gimsta fiziškai ir psi- Į 
chiškai nepilnaverčių žmonių, j 
O kiek padaroma sunkių nusi
kaltimų ir patiriama dvasinių 
bei materialinių nuostolių! Jo 
kia statistika viso to neįmano
ma išreikšti. Kaikas šią nelaimę 
lygina netgi su pokario metų fi
ziniu genocidu, kai per vieną 
dešimtmetį mūsų žmonių buvo 
tiek sunaikinta, jog tauta buvo 
atsidūrusi prie pat prarajos 
krašto. Jei ne po to sekęs ato- 

Kuodę ir adv. Andrių Keturakį. 
Kontrolės komisijon pasiūlyta: 
St. Raudonas, Petras-Jokubka

f (I& “AUŠROS’’ 19(59 nr.)
| Keturi žiaurios okupacijos 
dešimtmečiai ne tik sukompli-1

, kavo ekonominį Lietuvos gyve
nimą, nualino gamtą, sumažino

I jos išteklius, sunaikino 
! kultūros vertybių, bet ir 
: didžiulę 'grėsmę tolesniam 

tos egzistavimui.
Vieiia pačiu didžiausiu

4
Ramunę Tričytę, mž. Stasį Du
bauską, J. Inčiūrą, Praną Dovy
daitį, E. Vilimaitę, A. Viliušį ir 
Juozą Paškų. Į garbės teismą pa
siūlė dr. Petrą Kaladę, dr. J.

daug 
kelia 
tau-

j lai, kaa Lietuvoje iš tikrųjų 
j susidarė tragiška būklė, jau pa- 
I tvirtina ne tik periodika, bet ir 
Į rašytojų balsai, vargais negalais 
prasiveržę pro ccenzūrą. štai 
trumputė ištrauka iš Mykolo 
Karčiausko “žvirgždės poemos’’ 
Il-sios dalies, išspausdintos 1979 
m. “Pergalės” 9 nr.:
Kai vaistai tobuli, ir ligos tobu-

slūgis, šiandien tikriausiai mū
sų tautai ar bent jos kultūrai 
būtų rašomas nekrologas. De-

Vencxaiis ir Andrius Povilaitis. Visi pasiū- ja, jr v^j kartojasi panaši situa- t > r-w *■ -W Iv* _ _
Su finansais* . ....■ linkėjimus.

LKDS Centro valdybos pirm. 
Vlado šoliūnd pranešimas ap
ėmė dvi kadencijas — šešetą 
metų. LKDS pasaulinėje plot
mėje -ine tik aktyviai reiškėsi,

!

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS i
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

|IĄMOS TREČDALĮ METŲ!
hfetuyiai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa-

NAUJIEMS skaitytojams, norintiems

SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
DOLEHIJJ. _ ------ 7“—------

’•*. Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

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

NAUJIENOS , ,
1739 S. HALŠTED ST.
CHICAGO, IL 60908

gas, kurios silpnina pavergtos 
Lietuvos laisvinimo darbą ir ar
do mūši] vieningumą. Numato
ma LKDS Įjungti Į ALTos sky
rių. Biuletenis užpildomas ak
tualiais ir visais rūpimais klau
simais. Biuletenį su malonumu 
priima ir kitų grupių nariai. Idė
jos, kaip augalai, turi būti puo
selėjamos, kad atneštų geresnių 
vaisių. Yra paruoštas memoran
dumas, kuris bus nedelsiant iš
siuntinėjamas. Bendradarbiau
jama su visais krikščionimis de
mokratais visuose kontinentuo
se. Su frontininkais sugyveni
mas net pablogėjo.

Baigdamas pranešimą V. šo- 
liūnas padėkojo savo bendradar
biams ir valdybos nariams, pir
moje eilėje vicepirm. Pranui Po
vilaičiui, ir visai eilei kitų.
—Bevizi jos-kontrolės komisijos- 
pranešimą perskaitė K. Micke
vičius. Piniginiai reikalai, kny
gos, atsiskaitymo dokumentai ir 
pajamų dokumentai buvo rasti 
pavyzdingoje tvarkoje.

Garbės teismo pranešimo ne
buvo. '

Mandatų komisija Į LKDS 
Centro valdybą pasiūlė: Vladą 
šoliūną, Stasį Lūšį, A. Venckų,

• ’ H anksto bė raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas______ ;___ _ ____________________________
Adresas ___ ____ _________________________________________

J

Užsakau Naujienas kaip dovanų savo _ 
naujas skaityto j &s/ Priede " dot

kuris

Pavardė ir vardas
Adresas ------------

irisus pavardė, vardas ir vietovė

> 1 Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_ __dol.
Pavardė Ir vardas-------------------------------------------------------------
Adresas ---------- ----------------------- ----------------------------------------

e Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites suripažinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardai -----------------------------------------------------------------
Adresai , , ------------ —--------------------------------------------------

lyti kandidatai buvo į pasiūly
tas vietas išrinkti vienbalsiai

kiekviena grupė gavo po 26 kacĮ ne kiti mus, o mes patys 
balsus. j save naikiname. Tai, žinoma,

Konferencijoje dalyvavo 41 at-Į dar skaudžiau.

crja. Tik šįkart okupacijos 
veiksniai sukūrė tokią situaciją,

stovas ir 19 svečių. Pranešimai, 
sumanymai, diskusijos ir nuta
rimai laikytini sveikais ir reika
lingais.

Norėdami toliau gyvuoti kaip 
tauta ir išsaugoti savo dvasines 
vertybes, turime viską realiai 
apsvarstyti ir, kol dar nevėlu,' ’ aįJOV O.X0UJ 11 J.J. , AVX VLO.X ILtVVJU,

Apie įvykusi simpoziumą ak- žūtbūtinę kovą dėl savo
tualiais LKDS veiklos klausi
mais ir konferencijos atstovų

tautos egzistencijos.
Kad iškilusi grėsmė yra tik-: 

pasisakymai bus aprašyti kita-jraj reajj, įtikinamai ir vaizdžiaiL A y A A A A y A * “ A K _

me reportaže. Simpoziume daly- j 
vavo: V. šliūnas, Alg. Kasulai
tis, dr. šidląuskpš, dr. Meškaus
kas ir f Razgaitis.Ų'

, Reporteris CKT

• Belgijos vėliava turi tris spal
vas: juodą, geltoną ir raudo'ną.

ENERGY

Limit use of diswasher

evening meal, and cut 
excessive use oi water 
and electricity.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, I1L

♦ RŪPESTINGAI ISPILDGMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

Tel. 476-2206

Išėjusi Ii »paudos ir galima gauti knygų rinkoj t

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikon lietuvių pastan
gas daryti įteko# J krašto politiku 102 psl. Kaina »1JO.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderi* 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1735 So. HalaUd SL, Chicago, UL

<

rodo žemiau pateikiami statisti
niai duomenys, paimti iš š. m. 
rugsėjo mėn. įvykusio blaivinin
kų pasitarimo. ’

Respublikoje 300 000 žmonių 
kasdien piktnaudžiauja alkoho
liu, t. y. kas vienuoliktas jos 
gyventojas jau yra tapęs alko
holiku. Suaugęs Lietuvos gy
ventojas per metus išgeria 26 
litrus absoliutaus alkoholio ir 
(100% stiprumo). Kasdien kiek 
vienas Lietuvos vyras išgeria po 
180 gr. degtinės, o juk 100 gr.

i degtinės jau laikoma alkoholiko 
norma: Kas septintas alkoholi
kas — motęriš. ’ Apskritai per 
metus vienas Lietuvos gyvento
jas suvartoja 82,3 litro alkoholi
nių gėrimų. 1977 m. vienas res
publikos gyventojas alkoholiui 
išleido iš .viso 179 .rbL/Ilgėju
siais metais išleista keletu 
rublių daugiau. Pvz. 1978 m. 
vienas Vilniaus gyventojas; al
koholiui išleido 189 rK x

Kokiu ’tempu didėja alkoho
lio suvartijimas,; rodo šiŠ ^paly
ginimas: nuo 1960 iki 1968 m., 
t. y -per aštuonerius metus, al
koholio suvartojimas Lietuvoje 
padidėjo net 3,8 karto- Alkoho
lio suvartojimas, ir toliau kas
met didėja.

Kaip šia blogybe esame kitus 
aplenkę, : rodo antras palygini
mas: vienas pasaulio gyvento
jas per metus suvartoja 2,4 lit
ro absoliutaus alkoholio, o Lie
tuvos gyventojas net 10,2 litro 
— beveik 5 kartus daugiau.

Netaip seniai .baisėdavomės 
išgirdę kalbant apie didėjantį 
moterų girtavimą, šiandien jau 
kalbama apie paauglių ir vaikų 
girtavimą. Nevienas ir savo aki-

Kada gi tiek girtų po kaimą 
šlitinėjo?

| Kiek mes žmonių prarandam, 
kiek prarasti žadam,

degtinėj ieškome, ko darbuose 
neradom.

Prigėrė šuliny, po mašina pate
ko, sutraiškė ar naminę ger

dami apako.
Kiek motinų pragėrė motinystės 

teisę,
kuo meilę motinų mes kūdi

kiams pąkeisim?
Dienugaloj per kaimą eina 

pasigėrus.
,Visi pakampiai krautuves pla

čiai atvėrė.
Pasmaugs dorovę, prigimtį žmo 

gaus ir būdą,
naujagimius, ir tuos, ir tuos 

planingai žudom
žygiuodami į priekį, į rytojų 

šviesų.:.
Ką šioje kraupioje situacijo

je siūlo mums partija ir vyriau
sybė? Kokias gi. kovos priemo
nes ji numato?

Vienas—S respublikiniame 
pasitarime kalbėjusių pabrėžė, 
kad vyriausybė žada alkoholi
nius gėrimus pilstyti į mažes
nio tūrio* butelius (po 100 ir 
200 gr.) bei šiek tiek sumažinti 
alkoholio gamybą. Kai dėl pir
mojo pažado, tai kažkas pasakė, 
kad taip tik dar daugiau užter- 
šim gamtą šukėmis. Antrasis 
pažadas taip pat nerealus: ko
kiom gi prekėm valstybė pakeis

žinti pajamas neleis nei ck, nei 
ministerių taryba.

Pagaliau ar gali kovoti su šia 
negerove tie, kurie ją sukūrė? 
Vienas to paties respublikinio 
pasitarimo dalyvių išdrįso pasa
kyti, kad blaivybės akcija vyks
ta ir vyks be valstybės paramos. 
Matyt, dabartinė valdžia verčiau

savo egzistavimą, negu aukotis 
liaudies gerovei ir pasitraukti iš 
istorijos arenos.

Tad nėra ko laukti iš partijos 
ir vyriausybės, kad jos imtųsi 
gelbėti mus iš didžios nelaimės.

Pasitarime niekas atvirai ir 
nekėlė klausimo, iš kur atsiran
da ta blogybė ir kur jos šaknys. 
Tačiau daugeliui šiandien ir 

i taip aišku, kad nuolatinis žmo
nių paniekinimas, dvasinių jų 
reikmių ignoravimas bei paver
timas paprastais darbo galvijais 

j ir yra tos priežastys, verčiančios 
milijonus komunistinės santvar
kos žmonių degraduotis. Atsi
dūrę prieš neįveikiamą žmogiš
kąjį orumą bei laisvę gniuždan
čią sieną, nepatirdami, jokios 
šilimos ir tejausdami nuolatinį, 
dažnai net nesusakomą dvasi
nį alkį, žmonės metasi į despe
raciją, į nuopolio ir savęs naiki
nimo kelią. Tai kerštas. Fatališ- 

;kcs, daugelio net nesuvokiamas 
kerštas sistemai, privertusiai 
juos degraduotis. Žmonės, žū- 
dami, naikina ir pačią sistemą.

Be aoejonės. toks kelias mums 
nepriimtinas. Pirmiausia etniniu 
požiūriu. Mes negalime abejin
gai stebėti, kaip žūsta tūkstan
čiai silpsnesniųjų, nesugebėju
sių rasti atramos prieš juos ni- • 
vetuojančias jėgas.

Kita vertus, ar galime būti 
tikri, kad po viso šio alkoholinio 
košmaro liks dar tiek dorų lie
tuvių, jog būtų įmanomas vals
tybingumo atkūrimas ir ekono
mikos bei kultūros plėtojimas? 
Juk nežinia, kiek dešimtmečių 
dar teks mums grumtis su al
koholizmo skatintomis. Ar tuose v 
žmogiškuose griuvėsiuose ne
palaidosime ir tų vertybių, ku
rių puoselėjimu rūpinomės šimt 
mečiais? Gal po to siaubo bus 
tik skurdus vegetavimas?

(Nukelta į penktą puslapį)

Helps Shrink 
Swelling Of • 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation 

Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues.then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H*. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
—----•—LITERATŪRA,—lietuviu literatūros,—meno ir mokslo ■
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga- kainuoja tik $3.

• DAINŲ 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 ducfmenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

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

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui-. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodamą 
vittfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 86.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3.

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

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.

ieitadienis-pirmadienis— Saturday-Monday, May 31 June 2, 1980
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Grafomanas turi raktą
Okupantas jau 40 metų pralaikė pavergtą Lietuvą,

• bet pavergtų lietuvių jis nepajėgė patraukti savo pusėn. 
Okupantas išleidžia labai dideles sumas mokslo žmonėms 
paruošti, bet jam nesiseka. Jis vartojo prievartą Lietu
vos inteligentams pakenkti. Vartojo badą, šaltį ir dar 
kitas žiaurias priemones, bet lietuvio nepalaužė ir nepri-

- vertė tikėti tuo, kuo protingas žmogus negali tikėti.
Okupantas išvežė iš Lietuvos visus turtus, ir bandė 

apiplėštus lietuvius įtikinti, kad sovietinė sistema yra 
geresnė, teisingesnė, duodanti geresnes gyvenimo sąlygas 
didesniam .žmonių skaičiui, bet lietuvis tokiomis idėjo
mis netikėjo, nes jis savo akimis matė, kaip rusai viską 
vežė į Rusijos gilumą, ką tiktai išvežti galėjo. Dar ir 
Šiąjldien pirmiaųsia į^Riisiją išveža rugius, bulves, pieną, 
pagaliau ir-pašarą.’Kai viską iš metų į metus išveža, tai 
patiems lietuviams sunku patikėti, kad rusų įvesta sovie
tinė sistema yra geresnė, jeigu ji negali gyventi lietu- 

. vių neapiplėšusi.
Okupantas žino, kad apie trečdalis lietuvių gyvena

- užsieniuose. Jie pradėjo bėgti prie caro, jie dabar skubiau
• bėgtų į Ameriką, negu_šiandien bėga kubiečiai, jeigu 

Brežnevas leistų 'PetrūT 'Griškevičiui vartus atidaryti
. bent vienai savaitei. Atlantas jiems būtų ligi kelių, kad 
’ tiktai išleistų, bet Griškevičius -r- tai jie Castro. Jis, ir
- norėdamas, negalėtų lietuviams vartų atidaryti į laisvąjį 
~ pasaulį. Jeigu per nesusipratimą ar vieną stikliuką dau- 
Z giau išmetęs tokį pokštą iškirstų, tai ir pats turėtų su 
Z bėgančiais lietuviais per Atlantą keliauti, nes jam Lietu- 
~ voje pasilikti, kad ir be Stalino, būtų labai pavojinga.

Užsienyje gyvenantieji lietuviai pavergtos Lietuvos
- nepasiekia, bet kartas nuo karto jie panaudoja galingas 
2 Amerikos radijo stotis ir praneša pavergtiems savo bro
li liams apie teisinę jų galią, apie Helsinkio aktus, apie
1 pagrindines žmogaus teises, apie Molotovo ir Ribentropo 

pasirašytas sutartis pasauliniui karui pradėti, todėl Įie-
» tuviai net pačiam Brežnevui primena, kad reikia tas su-
2 tartis panaikinti, o Sovietų kariams ir kolonistams jau 
Z yra laikas važiuoti namo.

—Ž------- Kažkokiam juokdariui dingtelėjo mintis paimfį-mo=j

kraštuose. Jie bandė surasti žmogų, didžiausias mokslo 
įstaigas baigusį, bet tokiam klausimui aiškiai išdėstyti 
žmogaus nebuvo. Kreipėsi į šarmaiti protingam “socia
linių mokslų” žinovui surasti, bet jam nepavyko. Juosui 
Žiugždai būtų buvę lengviau parašyti, bet dabar jo nėra 
ir nėra kito žmogaus tokiam klausimui suprantamai pa
rašyti. Tada liko vienas Vacys Reimeris. Jeigu ne jis, 
tai reikėjo paimti ką ners iš jo štabo. Bet ir ten buvo 
gana sunku. Pas kurį buvo užsilikęs Šioks toks savigar
bos jausmas, tai apie rusišką “socialinę kultūrą” tas ne
drįso rašyti. Jiems buvo gėda rašyti apie bet kurią sovie
tinę kultūrą, o dar didesnė gėda rašyti lietuviams apie 
“socialinę kultūrą” komunistinėje sistemoje. Reimer'o 
agentas išaiškino J. Jurkoniui svarbiausią problemą, o 
šis tuojau ir išpleškino užsienio lietuviams grafomano 
paruoštą straipsnį. Pats stipriausias Jurkonio argumen- 
tas yrą toks:

“Įžvalgesni gan greit galėjo pastebėti, kaip poli
tikavimas išeivijoje pradeda užgožti lietuvišką kul
tūrą. Vargiai tokią padėtį bebuvo ąalima laikyti nor
malia, kada, payvzdžiui, literatas' įąr mokslininkas 
buvo verčiamas trauktis ir užleisti vietą politikie
riams. Politikavimas tarp išeivių sukelia negatyvias 
apraiškas — nesantaiką, beprasmius ginčus, toleran
cijos stokojančias asmenines ambicijas, tuo labiau, 
kada politikieriai pradėjo vaizduotis taip, lyg bend
rieji Lietuvos reikalai priklausytų nuo jų asmeninių 
ambicijų malonės. c}

Žinoma, išeivija turi mokslininkų, literatų, me
nininkų ir praktiškų organizatorių. Jie buvo pradėję 
lietuviškos kultūros organizacinį darbą, įsitikinę, kad 
kultūra ir tik kultūra privalo pirmauti. O kas pra
dėjo ardyti šį darbą? Ar ne tie, kurie vadovavosi 
nerealiu, nuo kultūros atŠlijusiu politikavimu, kuris, 
kaip vėliau išaiškėjo, darėsi savotišku antagonizmu 
kultūringam bendradarbiavimui su kraštu. Ne vie
nam teko patirti tokio antagonizmo pasireiškimus, 
ypač tiems,.kurie po lankymosi Lietuvoje teigiamai 
kalbėdavo apie jos pažangą.”

— "-f———^-GimtasisKraštas, 1980 m. kovo 20 d., 4 psl.)

Geriausią temą būtų galėjęs parašyti Vincas Ras
tenis, bet . laikas jam neleidžia šiuos klausimus nagrinėti, 

■j Be Rastenio, Akiračiuose nėra nė vieno.’
Jurkonis žino, ka dapie sovietinę “socialinę kultūrą” 

jis. užsienyje gyvenantiems lietuviams niekus prirašė. Jis 
bandė reikalą šiek tiek nušviesti, bet jam-'nepavyko. Tada 
jis pasigyrė, kad tik jis vienas turi raktą šiai problemai 
suprasti.- Jis prieina šitokios išvados: ;•

“Norėčiau trumpai paliesti kultūros gyvenimišką 
aspektą — socialinę kultūrą. Gyvenimo praktika kėlė 
ir kelia klausimą, kas yra socialinė kultūra. Pastan
gos konkrečiai atsakyti, kas yra socialinė kultūra, 
darosi problema, nes ji nėra ir negali būti individuali. 
Asmuo, privačiai paprašytas konkrečiai atsakyti, 
kodėl jis taip, o ne kitaip elgiasi, irgi turėtų sunku
mų su atsakymu, nes ir jis pats yra gyvenimo proble
mos dalimi. Jeigu žmogus tik vienas egzistuotų pa
saulyje, nebūtų ir gyvenimo problemų. Gyvenimo i 
problemoms spręsti reikalingas raktas.”

(Ten pat)

o
Aišku, kad be rakto niekas šios problemos nesupras, 

Jurkonis tuo tarpu rakto dar niekam neduoda. Bet jis 
što skaitytoji Jurkonio kiše-J
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Laisvės Alėja Kaune

A. SV1LON1S

Tokia paskaita yra grynas 
nesusipratimas

(Tęsinys)

Ar neužgaulus jo pareiški
mas, kad mes neurotišku ir li
gotu elgesiu apsunkiname jau 
nimų? Kas gi tie, jo manymu, 
neurotikai? Man rodos, tokiais 
terminais ' švaistytis ir tokių 
diagnozę nustatinėti nederėtų 
J. Šarauskui nesant mediku.

minėjime, lyg ši šventė mums 
kliudytų rūpintis Amerikos 
politine, ekonomine bei mora
line jos būkle? Tiesa, raudo
nieji lietuviai tuo nesirūpina, 
nes jie raudoni... bet jie neren 
gia ir Vasario 16-tos minėji
mo. Jie stovi už Amerikos in
teresų. Lietuviai yra ištikimi

Tuo labiau nederėtų—tat, berei- 
apie nei>rotikuS < Vasario 16- kalingas jo toks tusčiažodzra- 
sios šventės proga, nutylint;vimas- 
tuos, kurie purvinais batais ją 
sutrypė ir mūsų valstybės ne
priklausomybę sau paglemžė. 
Nejaugi, šios šventės proga ne 
būt galima iškelti ką nors prą- 
smingesnio., pozityvaus, Q ne 
neurotikus?

Be to, J, Šarauskas, tartum 
koks “pranašas”, skelbia bna- 
dią-‘nujieną52,-kadmes—etaiš- 
mirsime, išmirs ir mūsų vai: 
kai. Tokią “naujieną” jis nega 
lėtų skelbti graborių susirinki
me ir juos pradžiuginti. Ši ne
išvengiama tikrovė mums vi
siems yra žinoma ir be jo pra
nešimo Vasario 16-sios šven
tės -proga.

J. šarauskas savo paskaitoj 
ypač pabrėžia, kad mes turi
me tapti amerikiečiais. Nejau 
gi, tokį įtaigojimą reiktų 
mums kelti Vasario 16-sios

kalingas jo toks tuščiažodžia-

Paganau iš jo paskaitos kyšo 
tuščias pasigyrimas, kad Val- 
statybės depamnente, septinta 
nie aukšte, per šešius mėne
sius buvo daugiau kartų pami
nėta Lietuva, lietuviai, nei per 
praėjusius 20 metų. Mano nuo 
inone, kad ne tiek svarbu, kiek 
kartų tie žodžiai kartojami, 
kiek svarbu. kas tues—žodžius 
pasako. Manau, kad didelis 
skirtumas, jei tuos žodžius, 
kad ir labai dažnai J. šaraus
kas kartoja ir, jei juos, tame 
pačiame aukšte pasako, kad 
ir rečiau apsilankę mūsų ne- 

I priklauomos Lietuvos atsto- 
I vas, ar Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto ar ALTos 
pirmininkai.

Toks pasigyrimas iškelia 
klausimą, ar minėtame aukšte 
nėra kitų tautybių, panašaus

rango, kaip J. šarauskas ir ar 
jų kraštų vardai, taip pat nėra 
dažnai kartojami?

Taigi, paskaičius šią J. Ba
rausko paskaitą, sunku supra
sti, ko jis siekia tokiomis tam
siomis užuominomis. Nejaugi, 
negalima tokios šventės'proga 
pasakyti ką nors pozityvaus, q 
ne kalbėti apie kreivą, iškrai-' 
pytą patriotizmą, apie neuro- 
tikųs ir apie plytas? Tokia pa
skaita nebus paskata būti vie
ningais ir vesti sutartinę kovą 
dėl 'pavergtosios Lietuvos. įai- 
Svės. ši -gi' paskaita, jtunąr. ry- 
žosi ‘Pasaulio 'Lietuvio?: jrėdak 
toriai platinti, nedaug featrfeš 
naudos laisvinimo veiklai

(Pabaiga)

KALTINA IRAKO KARIUS 
LAUKŲ PADEGIMU -

TEHERANAS, irarųis, -- Ira
ko karo jėgos padegė nokstan
čius javų’ laukus ir padarė Ira- 
nui dideliu nuostolių, pranešė___
Irano žinių agentūra Pars.

Toliau agentūra praneša, k; 
penktadienio rytų Irako karei
viai apšaudė keturis Irano pasie
nio postus. Irano karinė vadovy
bė buvo priversta pasiųsti į pa
sienį lėktuvus ir malūnsparnius, 
kad galėtų išvaikyti žalų daran
čius irakiečius.

Sakoma, kad kruvini susirė
mimai su besiveržiančiais ira
kiečiais vyko Bahramabado, 
Farro’khabad ir Kanjanjam pos
tuose ir Ilain provincijoje.

užsienio lietuviams nerašę.
Jeigu ne Petras Griškevičius, lai kas nors už“jtTF!

kyčiausią komunistą ir jį įpareigoti pąrašyti užsienyje , nėję esamu raktu patikėtų. Matyti, kad tuo Jurkonio rak- resnis turės pavaryti kelis Gimtojo Krašto redaktorius j 
gyvenantiems lietuviams apie “socialinę kultūrą” ne tik tu patikėjo ir Vacys Reimeris su visais G.K. redakcijos! už tokio šlamšto spausdinimą. Gimtojo Krašto redakto-: 
pavergtoje Lietuvoje, bet ir kituose Sovietų Sąjungos nariais. Jeigu jie būtų nepatikėję, tai būtų tokio šlamšto' riams okupantas bereikalingai pinigus moka.

—— Sportininkų noras vykti—Į. 
j olimpiadą sukėlė didelį nerimą 
' prancūzų parlamente. Daugelis 
! parlamento narių pataria laiky
tis prez. Carterio politikos.

PETRAS TARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
SIMAS KURKULGIS IR KITI

(Tęsinys)

Banko patalpos skendo šviesoje. Kiekviena 
elektros lemputė, kur tik ji buvo, žibėjo, kaip 
balerina estradoje po vykusio šokio, kai publika
plojo. Pats buhalteris, nors nuolatos rūpinosi 
taupumu, dabar įsakė kurjeriui, riebiai sušukuo
tam ir šiandien iškilmingam, įžiebti kažkur pa-1 taip jauku jam būdavo, jau yra čia. 
mirštą uždegti lemputę mažame koridoriuj, kur
šį vakąrą buvo improvizuota svečiams rūbų
kabykla. »•

Svečiai, gyvai šnekučiuodamiesi, rinkosi į 
išpuoštas patalpas ir stengdamiesi išlaikyti šal
tą kraują, mėgino nesistebėti paruoštu puošnu
mu. Bet pradžioje buvo vis tiek nuobodoka. Dau
giausia čia buvo tie patys banko tarnautojai. Ir 
jie nedrįso pradžioje kviestųjų žymių asmenų 
kalbinti. Jie visi lyg ir nusivylė tuo ilgai lauktu 
pokyliu. Visi išsipuosę, dar rūpestingiau negu 
kasdien sušukuoti, iš anksto paruoštom šypse
nom be apsidžiaugė ir nieko ypatingai sma
gaus nerado. Kasdieniai veidai, nieko naujo, šio
kią deiną jis vfa kalbėdavo tarnybiškai. o dabar 
vienas kitam neturėjo ką pasakyti. Prokuristas

ti. Bet atsitiktiniai klausytojai, radę progą, nuo 
jo pabėgo.

— Na, kaip gyveni? Kas naujo? O, seniai 
matytas! Jr jūs čia, kaip malonu! — buvo girdėti 
iš visų pusių tie patys posakiai, tarytum tai buvo 
scena, ir jie visi, čia susirinkę, buvo statistai ir 
negirdėdami užsižiopsojusio sufleriaus dirbtinai 
linksmai ir be reikalo taip gyvai kartojo “savus 
žodžius”.

Pagaliau Kurkulgis pamatė elegantišką Sta
siui}. Jis pradžiugo, kad jo kaimynas, su kuriuo 

Bet tuojau
Kurkulgis pats save sulaikė, liūdnai pagalvojęs, 
kad šį vakarą Stasiulis ieškos ir, žinoma, suras 
sau tinkamesnę kompaniją.

Taip ir atrodė. Stasiulis sveikinosi su pažįs
tamais, kiekvienam kažką savotiško pasakyda
mas, nes kur jis ėjo, jį ten lydėjo staigios šypse
nos, o kartais ir juokas, jau nesulaikomas juokas.

Bet pamatęs Kurkulgį, Stasiulis tiesiog prie 
jo priėjo ir, sveikindamasis ir taip švelniai, at
sargiai šypsodamasis, kad Kurkulgiui iš malonu
mo ausys užkaito, pasakė:

— Jau riškas gerai, jei mudu kartu esame. 
Kaimynai vienas kito neprivalo apleisti, ar ne
tiesa?

— Žinoma gi, aš taip ir maniau! — išsprūdo 
Kurkulgiui, ir jis čia pat naiviai paraudo pama-

pagrindo įsivaizdavęs, kad Stasiuliui jis gali būti 
šiandien įdomus.

c — Štai, mielas Kurkulgi, — akim rodydamas 
publiką kalbėjo Stasiulis, — štai silkės. .. O sil
kės, kaip žinai, tarp savęs seserys...

Kurkulgis visados labai aukštino Stasiulio 
staigius ir nelauktus posakius, o dabar užkaito 
sumišęs, kad šis ruošiasi jei ne kažkokią nesąmo
nę, tai bent nepatogią keistenybę pasakyti.

— Mielas Kurkulgi, juk mes su tamsta atsi
dūrėme aklinai užkaltoje silkių statinėje, jų, — 
vėl akim parodė publiką Stasiulis, — jų syvuos, 
jų atmosferoje. Ir kaip jos visos, tos silkės, jau
kiai čia jaučiasi. Štai jos visos čia pat, savo tarpe, 
viena prie kitos — galva prie galvos, uodega prie 
uodegos! Silkė niekados neabejoja! Silkių toks 
būdas: jos visos turi laikytis greta viena kitos. 
Nė viena nepasišokės aukščiau, nė viena neatsi
liks ,nė viena nenukryps į šalį. Na, kuri jau nu
krypo nuo bendro visų tako, šitai jau galas! Ga
las man, mielas Kurkulgi! — pasityčiodamas bai
gė Stasiulis. Ir tyčiojos jis ta pikta, dar Kurkul- 
710 niekad jame nepastebėta aitria šypsena, ir pats 
iš savęs, o daugiausią, gąl lyūt^iš tų “silkių”, ktf- 
rios visos tarp savęs seserys”.

— Bet, ponas Stasiuli? — taip rimtai susi
rūpino Kurkulgis, kad neišmanydamas, ką čia da
bar pasakius, net gatavas buvo sustenėti. Tik tuo

degtinės kvapą, čia pat nusiramino ir pasidaręs 
nuolaidus savo kaimynui, spėjusiam kažkur jau 
išgerti, nusišypsojo jam; jis nusišypsojo drau
gišku sumetimu, kad Stasiuliui nebūtų nepatogu 
po ano keisto posakio.

Tuo pat metu aplinkui pradėjo šnabždėti:
— Ministeris, ministeris...
Paties vyriausiojo direktoriaus dar laiptuose 

sutiktas, labai ir gražiai visu kuo patenkintas, 
blizgančia, apskrita fizionomija, sočiai besimai
tinąs apvalus ponas ėjo per svečių minią ir dali
no, kaip relikvijas, savo apgalvotas šypsenas. 
Taip beplaukdamas minkštai pasiduodančioje 
minioje ministeris prisiartino prie Kurkulgfo ir 
Stasiulio, kurie atsitiktinai stovėjo pakeliui.",

Kurkulgis vis norėjo rasti jame ką nors ypa
tingo. Bet deja, tai buvo visai paprastas pdnas, 
galima sakyti, toks pat, kaip visi kiti. Tik šyp-* 
sojos jis maloningai, kad visi matytų.ir žinotų, 
jog jis štai ir valdžią turi ir tebėra geras tok?, 
malonus, nė kiek neišdidus. Bet gi jis buvo ir la
bai išdidus!

Pono ministerio akys dar labiau prisimerkė 
Stasiuliui. Jie buvo pažįstami dar tais laikais^ kai 
ir apie Stasiui} laikraščių kronikje buvo ’rašoma.

Ir tamsta, penas Pranciškau, čia į Labas 
vakaras, — sušvelnėjusiu tonu pasisveikino mi
nisteris.

kamputyje net mėgino kokį anekdotą papasako- tęs, kad pats išdavė savo slaptas mintis, be jokio pat metu jis pajuto iš Stasiulio burnos jau aiškų (Bus daugiau)
šcštadiaiis-pinnadicnis — Saliu da; -Mcn<i:v, May 31-Juzc 2,1980
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

Ką Šventasis Raštas sako apie tikrąjį ir gyvąjį Dievą, dan
gaus ir žemės Sutvertoją? šventieji pranašai, kurie buvo pažinę 
Diev^, štai kaip rašė apie jį. Psalme 34:8: “Ragaukite ir matykite 
kąip geras yra Viešpats. Laimingas žmogus, kuris glaudžiasi prie 
j°uJL P*r skaitome: “Kaip didelis tavo gerumas, kurį palaikei 
tiems, kurie glaudžiasi prie tavęs” (Psal. 31:39). Pats Išganyto
jas,' kalbėdamas apie Dievą, sako: “Nes Dievas taip mylėjo pa
saulį (žmoniją)į kad davė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, 
kurią į jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą” (Jono Ev. 
3:1§). Panašiai kalbama 1 Jono 4:7, 8: “Meilė yra iš Dievo ir kiek
viena?, kuris mylį yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kuris ne
myli, nepažino Dievą, nes Dievas yra meilė”. “O Dievas mums 
parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mušikai mes tebe
buvome nusidėjėliai. Ta'igL juo labiau dabar, nuteisinti jo krauju, 
būsime išgelbėti per jį nuo rūstybės”. — Rom. 5:8, 9.

IV. RAITO TYRlHtTOJA*
J. Muzikant, JS5 Van Pelt Avenue. Staten Island. N. Y. 10303 • A. RIMVYDAS

Mikalojus Ivanauskas.

%

kurstoma neapykanta vienų ki
tiems Todėl komunistinė egois- 

•- b.-; rpi-narros. des
truktyvios įtakos visuomenės gy 
venimė;

k-iio toji egbizmp etika pro- 
poguojama, gėrii parodo visa ko 
murifstirie šfiauda bei literatū
ra Propbguojamas egoizmas, kai 

Į tįant tiek apie praeitį, tiek apie 
' dabarfĮ, tiek santykiuose tarp 
visuomeninių grupių, tiek ir san 
tykiuose tarp tautų. Kalbėdami 
apie praeitį, korijųnistai reiškia 
neapykantą vad: feodalams ir vi- 
šąi buržuazijai, t. y. visiems, 
išskyrus “proletariatą” Kalbė- 

• darni apie dabartį, jie reiškia
“Liepsnos tapyba” •• neapykantą visiems tiems, kurie 

i yra priešingi komunistinei ide- 
—‘  j ologijai ar santvarkai, ar kurie 

! turi asmeninio turto daugiau, 
j re^u komunistų nustatyta. Ko- 
1 munistai negali smerkti savųjų 
Į vadu, kurie turi nemaža asmenį 
! r:o turto-pinigų, vilų, automo- 

bliū ir kt. Bet jie pyksta, kad 
nekomunistinėse šalyse tokių

Mažeika & Evans

DR. K. G. BALUKAS
IK MOTkRŲ L1OOX 

OlNSKuLOGINi CHKURGIJA

M4* K Poliški Rd. (CrawteM 
mauical duitaing} TaL LU 5 644a 

ligoni ns paffaj susiUuriiu*.
Jex neatailiepia; aaamnirui »I4-cuU4

GELBĖKIME SAVE .
IR SAVO TAUTĄ!

(Atkelta iš 3-čio puslapio)

Todėl paprasčiausia logika 
verčia mus apsidairyti aplink ir 
daryti visa, kas įmanoma, savo

SOVIETINĖ IND0KTR1NAQJA 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

DR. PA.UĖ V. HARGIS' interesams ginti. Pirmiausia —
GYDYToJai ir chiRURSas ; pradėkime nuo savęs. Jsiparei-

Community alinike*
Medičlhce direktorius

VALANDOS: 3—0 darbo dienomi* ir

DR. A. ii. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR GHIRUK4*A» 
^PttlAtYBf AKIŲ LlGUį 
•/3WW««t 103rd ŠITOM 

L- VdAZMŽOl «KlTiHn4

gokime iš viso negerti alkoholio 
arba bent iki minimumo suma
žinti jo vartijimą. Kai įveiksi
me save, tada galėsime padėti 
ir kitiems. Nesijauskime esą 
vieniši. Visada savo aplinkoje 
surasime žmonių, kurie mus su
pras ir padės. Svarbiausia — 
pradėti kovą! Ilgainiui surasime 
daugiau bendraminčių, ir kils 
platesnis šios veiklos sąjūdis.
,Kovoje kartais gimsta tokių 
jausmų, kurie viską nušviečia

DR. FRANK PLECKAS dar ryškesne šviesa ir įkvėpia

(Tęsinys j

Būdinga rusiškai komunisti- 
r p; vpi^.vbei yra tai, kad sava
jai ideologijai skiepyti prievarta 
Įkinkomas visas valstybinis apa 
ratas, visi valstybės tarnauto- 
fai, nors jie būtų ir priešingos 
ideologijos. Valstybinė ideologi
ja padaroma visiems privaloma 
religija. Tuo tarpu kitų ideolo
gijų propogandai nustatomos la
bai siauros ribos, draudžiama 
ių spauda, organizacijos, nelei
džiama pasinaudoti net sovieti
nės konstitucijos teisėmis.

KLASINĖS NEAPYKANTOS 
KURSTYMAS

Kai propoganda ’ metafizinės 
oasaulėžiūros srity liečia tik pa-

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS

Y Č>PTOMETRISTAŠ
'' KALBA LIETUVIŠKAI

WJ >1 šit. T*L 737-5145 

TlRruu «ru. Pntaidto akiniu* ir

viL <Rai *ufiUnm<. Uiduyta tree.

DR.LEONAS SElBLTLs
’ ' INKSTŲ, PUSL1S IR . f

PROSTATOS CHIRURGIJA - -

., tawfu Tl(i '"•30 ;
444-5546

.drąsiems—-žygiams.__Tikėkime,,
jog gerus darbūs laimina ir 
Dangtis. Nelengvo buvo ir Mo
tiejui Valančiui pradėti blaivy
bės veiklą rūsčiomis carizmo są
lygomis. Tačiau kaip veikiai ji 
išsiplėtė ir kokiu veržliu bei 
skaidriu srautu nutekėjo! Var
gu ar vėliau bereikėro didelių 
vadovų įkvėpėjų: Viskas jau vy
ko savaime.

Be to, tai bene vienintelė sri
tis, kur valdžia bejėgė imtis

DK VYT. TAURAS 
r ^YpYTOjĮAS IR LPliRŲRGAS 

Seddra pratfika, span. MOT IRŲ iifae.
Ofiaaa 2S5Ž WB9K fTROBT
■ - - Tei. PR *-1W

OFISO V AL.; pinu, aauad, tročiad.

prievartos, l^ėkas^lnūsų'nėpfi^ 
vers gerti, jei mes patys neger- 
sime. Žinoma, ji galės kliudyti 
organizuotai veiklai, tačiau žmo 
nių sąmoningumas yra didžiau
sia organizuotumo forma ir prieš 
ją valdžia neras jokių efektyvių 
priemonių.

Kaikurie Lietuvos kunigai 
jau aktyviai pradėjo šią kovą.

P ŠILEIKIS, 0. P.
OBTHOPEDA^-PBOTEZiSTA.
Alanui -noiexaL.Jted.iMu. 

m t&ūaL SpecUK. Meaite «ošėml 
.įArca SupporW ir t t

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

S t. Petersburg, Fla. 33710 
. TeL (813 ) 321-4200

PERKRAuSTYMAI
MOVING 

Leidimai — Pilna apdrovda 
2tMA KAINA ,

yra egoizmo etika, priešinga j daIyku gal; papra&t:
krikščioniškai bei humanistinei j darbin-nkai bininkai. To 
visuotinei žmogaus meilės eti-Įdėl daiigiausja neapykantos reiš 
kai, draudžiančiai kitam daryti į ma tai kur tokiu tur_ 
tai, ko nenorima sau pačiam..^. darbininku daugiausia, , 
Krikščioniškos meiles dėsnio w-^4. t„__ ’
įvykdymas yra .juo tobulesnis, 
juo toji meilė siekia plačiau ir 
giliau. Krikščioniškos meilės 
viršūnė — visų žmonių ir visos

ka už mylimąjį asmenį. Priešin
gas šio dėsnio polius yra mei
lė vieno asmeins- — savęs, savo 
interesui aukojant net kito gy
vybę. Tokia neigiamos rūšies 
meilę paprastai vadiname egoiz
mu. Iš čia aišku, kad juo siau
resnė meilės apimtis, juo ji egois 
tiškėšriė. Todėl komunistinė tik 

tį~asmenį, 4o dvasinį-gyvenimą i S™?®5 ’Jitere^i paremta etika_
- - tėra egoistine etika;

Gyveniniė hevisada ir nevisi *■ " ’ /

būtent Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms. Niekinant JAV, ne
vengiama -jokių priemonių, ku- ' 
rių populiariausia paprasčiau
sias melas apie Amerikos dar
bininko išnaudojimą, skurdą ir 
pan. Panašiai niekinamas ir bet 

H kurio krašto gyvenmas, socia
linė bei ekonominė santvarka, 
pvz. neprklausomos Lietuvos, 

. nors ten žmonės gyveno geriau, 
riėi Sovietų Sąjungoje.

Ta neapykanta ir kitų kraštį 
niekinimas atsispindi ir vadovės 
liuos; Pvz;, “Gimtojo žodžio” va-

tai propaganda etinėj srityj 
liečia žmogaus santykius su žino 
-ūmi. Tro klausimu pats Lėni- žmonės elgiasi pagal skelbiamus
n-xc skelbė, kad komunistams 
dora v”a tai. kas naudinga “So- 
----- ūejnei visuomenei”. “Komu 
r-sti-ė Jo~ovė turi klasinį, pro
letarui charakterį” (Bolšaja so- 
vic^-’-aja enciklopedija, to. 30,’ 
n. 207). Tokia savos grupės in- 
‘e“e~u pagrįsta etika faktiškai

Atrirandci ėntuziastų ir tarp pa
sauliečių. Visada sunkiausia pa
ti pradžia. Užmezgę kontaktus 
ir jausdami vieni kitų žingsnius,, 
būsime drąsesni ir savo veiks
muose, ir darbuose. Tad stoki
me į garbingą kovą dėl savo 
tautos gerovės, dėl žmonių dva
sinio grožio ir laimės!

WHAT is THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE PROFESSION-AND WHY?

a

S

^).O.'S ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED. 
MEANS FOR TREATING INJURY AND DISEASE, 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE

{ THERAPY.
I —

principus,’ neš tai nėra lengvai 
įvykdoma dėl žmdgaūš prigim
ties silpnumo. Taliau principai 
visados rodo hužrypimus, žadi
na jų išpažintojų sąžinę fr tuo 
būdu verčid derintis į principų 
reikalavimus.: Kilnūs principai 
morališkai kilriįna ir asmenį, ku 
ris juos išpažįsta. Todėl kilni 
krikščioniška moralė tūri teigia
mos, dorinamosios • įtakos visuo
menei. Bet kai silpnybė (egoiz
mas) pakeliamas į dorybės lai
psnį ir iš j oš padaromas princi
pas, ji smukdo vfeūomenėš mo
ralę. Egoizmb principo vykdy
mas praktikėje 'reiškia išnaudo
jimą kitų; karių'priešinimasis iš 
naudojimui gimdo neapykantą 
tiems, kurie nesiduoda išnaudo
jami; lygiai ir tiems, kurie iš
naudoja. Tuo budū žmonių tar
pusavio santykiai aštrinami,

dovėly II kl. yra straipsnelis 
“Džimo likimas”. Jame rašoma: 
“Džimas... inžinierius Ameri
koje negalėjo rasti sau darbo, 
neš jis buvo negras. Loidag (Dzi 
mo sūnus) atvažiavo į Tarybų 
Sąjungą. Jo vaikai niekad ne- 

. matys to sunkaus gyvenimo, ku
rį kenčia Amerikos negrai.” Iš 
“Pasaulio dalių fizinės geografi
jos'’ VI kl.: “Jokioje kitoje ša
lyje nėra to'kio didėlio prieštara- 
virffo tarp- didžiulių" turtų, pr>' 
klausančų mažai saujelei turtuo 
lių miliardierių ir milijonų liku
sių gyventojų, kaip JAV. Dar: 
bininkai kenčia dėl nedarbo ir 
nuo nepakeliamai įtempto darbo 
kapitalistų įmonėse. Pagaliau iš 
“Skaitinių” VII kl. Čia yra toks 
Tilvyčio eilėraštis:

“žvanga gihglai už Atlanto, 
Tankai rikiūoraš laukuos.

Ganksteris peilį galanda, puo 
la Korėjos vaikus”.

(Bus daugiau)

GAIDAS -DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicago®

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AMSULANSO 
ATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LTTUANICA AVE. TeL: YArds 7-3401

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL

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

. Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

@5TEO PATH IC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATH 
D. O.-5, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM

1 \Q>,000 TODAY TO MORE 
Z THAN 36,000 PHYSICIANS

IN THE NEXT 20 YEARS/

1.3 metu mirties sukaktis

I I 
|! f! 
I

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero; HL TeL: OLynipic 2-1003

PETRAS BU
4348 So. CALIFORNIA AVE.

U. L

imuIŪN3S
Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Ši. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1x38 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos ffilU, I1L $74-4410

MOVING
ApdrauMa* RadtrauMyrnM

B Irofrlv
; - , : AUTANA* VILIMAI

Tai. I76-1MB Mba r 6-5TO*

Primary Rfasom.' 
FOR THE PROFESSION'S 
RAPID GROWTH IS THE I 
EMPHASIS IT PLACES ) 
ON TRAINING GENERAL Į 
PRACTITioMERS. /

Although only fivs . 
PERCENT OF THE PHY- Į 
SICIAN POPULATION, \ 

i D.O/S PROVIDE TOTiAL • 
lHEALTH CARE FOR MORff
THAN TEN PERCENT OP, i 

/ THE PUBLIC, SOME 20 
’ MILLION AKAERICANS/;

M

8 
x

’R
■ &

g

CHARLES KRIŠČIŪNAS
r'* -rv — — -- - -Gyvenęs Bevėrly Shores, Ind., anksčiau gyveno ChicagoĮe,

. Town of Lakė apylinkėje.
i i ». .< i « t ' •

Mirė 196/ metų birželio, mėnesio 2 dieuą, sulaukęs 
;7t metų anižiatuf.

. Gimęs Lietuvoje, Panevėžiu apsk., Krekenavos vdlsč.
Pzžliko htflifidį: žinoh'a Jošėįiliinb (Yuška), dvi duk

terys: Chrisljnę Austin, Eleonor Lukas, žentas Leonard, 
septjiii anūkai IF kili giminės, draugai bei pažįstami.

Sekrhadfenj; Hirželo 8 <!:, 10 vai. ryto bus laikomos 
pamaldos ^v. Onos bažnyčioje, Beverly Shores, I lid.

Mes Tavęs, musų Brangiausias, niekuomet neužmir
šime; Tu pas rh‘ds jau nę7>ėsugqši, bet mes anksčiau ar 
vėiiaė pas Ta^e fiueišimė.

Tebūna Tail lengva ši žemelė.
Nuliūdę lieka:
ŽMONA, DUKTERYS ir GIMINES

11
g

*

g

i

3354 So. HALSTED STREET 
—r ?-». . i ;

TeL YArds 7-1911

RADIJO UlMOt VALANDOS 

ų W0PA.

A ^Lietuvos Aidai’ 
■m _KAZ< BRAZDŽIONYTt

/ Liehndv kalba: kasdien nuo pir- 
.madienio iki penktadienio 4:00 
.4:30 vai. vak Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vid«|« Aldona Daukv*

Toloka HIwM 4-M13
, 7154' So. MAPLEWOOD AVE, 

CHICAGO, ILL. 60629

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

VUoa laidos U WOPA rtotW. 
bangi 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.pv 
ii WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

šeštadienis-pirmadienis — Saturday-Monday, Max 31 June 2t IJdll



-MŪSŲ SPAUDOJE
PAMIRŠO TRECIĄ FRONTU

“Tėviškės Žiburių” 20 nr. ve
damajame rašoma apie du fron
tus, kovojančius dėl Lietuvos 
laisvės: okupuotoje Lietuvoje 
ir išeivijoje. Apie išeivijos fron
tą taip rašoma:

“ANTRAS frontas yra išeivi- . ....... x .. . . , rontinmkų idėjomis tenka kovoja. Sis frontas žinoma, nėra toks ................: . .... . , . . , • i ti išeivijoje ir jų saugotis oku-sohdus nei savo kovotojų SKai-■ 
ciumi, nei ryžtingumu, nei vie
ningumu- Kartais pasigirsta net
gi balsų, esą išeivija bereikšmė. 
Bet tai perdėjo nusivertinimo 
balsai. Jau vien tas faktas, kad 
sovietams labai rūpi išeivijos 
veikla, rodo jos svorį. Tegu ta 
mūsų išeivija būna matuojama j L. 
vieno milijono ar dar mažesniu 1 
skaičiumi, tačiau tai yra tautos 
dalis, kurios dauguma nori iš
likti savo tautai ištikima. Šalia 
apgailėtinų nutautimo reiškinių, 
yra daug didžiai patriotinių jė
gų. Jos siekia to paties tikslo, 
kaip ir frontas Lietuvoje.. Siekia,

tikieriu, patriotizmo bei lietuvy
bės išlik-mo vardan, už pinigus, 
vykdančių Šonnenfeldto doktri
ną: bendradarbiavimu priprasti 
prie okupacijos. Ypatingai ak
tyviai dabar reiškiasi tiltinin- 
kas, visą laiką norėjęs syvų iš 
“taupos kamieno”. Su trečiaf-

puotoje Lietuvoje- Dėl jų veik
los išeivijos frontas nėra soli
dus.

K. Petrokaitis

30 vai. ryto Me, Key mokyklos 
.salėje įvyks Kr. Donelaičio lit. 

Bendrovė su 6 mokinių išleistuvės.
Federal .Kvieč’am> mokinių tėvai su sve- 

'čiais ir' rėmėjai. Taip pat bus 
žinoma, kitais būdais, kartais ’ jr yra viena iš penkių didžiausių registruoJami mokiniai sekan- 
net varžosi tarp savęs tautos lais bendrovių Amerikoje. Prie mini- ,.tiems mokslo metrams. y
vinimo fronte — kas geriau ir mos Bendrovės prisijungė ir lie- •; — Hartfordo lituanistinę mor 
daugiau padarys, šeivijos fron- tuvių vadovaujama Brighton .kyklą baigė 8 abiturientai: Vi
to veikla dažnai būna partiza- Savings B-vė, jos vadovu tebė- da Liaukutė, Dasutė 
niška, nekoordinuota, eikvojanti Į ra Stanley Zekas. 
daug energijos savikovose. Bet. 
tai šalutiniai reiškiniai, kurie ne- ! 
paneigia bendro fronto, nes prie į 
šo spaudimas lygiai liečia visus. I' 
Norint išlaikyti bendrą išeivijos Į 
frontą, tenka akyliai sekti pa- ’ 
-grindinio fronto žygius Lietu- < Andrius . Mironas iš Carlsbad, jjenei. Mokykloje mokėsi 28 mo 
voje ir juos remti išeivijoje tu- Cal., birželio 5 d. išskrenda An- kiniai, 
rimomis priemonėmis. Jei, pvz., i glijon, kurioje išbus apie dvi 
ten kovojama už žmogaus ir tau J savaites. Po to, su amerikiečių . A. L. Tautinės Sąjungos 

........... .......... ’ - - - — - ■ • Cleveland© skyrius švenčia 30 
m- sėkmingos veiklos sukaktį. 
Ta proga ruošiamas banketas 
birželio 1 d. Lietuvių Namuose. 
Kalbės-inž. J. Jurkūnas, progra
moj dalyvaus pianistas Antanas 
Smetona.

— Prie First Fedęral Taupy
mo Bendrovės prisijungė Tele
graph S. & L. 1____
skyriais. Dabar First
Taupymo B-vė turi 32 skyrius -'

Raskevh- 
‘ čiutė, Milda Simonaitytė, Rūta 

| - Vytenis Milūnas, Illinois -Virkutytė, Vitas Jalinskas, Da; 
j universiteto politiniu mokslų rius Kapeckas, Jonas Mačiuika 
studentas, gavo Lietukų Respu' ir Edmundas Nenortas. Juos m<y., 
blikonu Lygos stipendiją. Į kė mokyklos vedėja Lionė Siį 

. ' monaitienė, kuri pareigas perda*
— Aktorė Ona ir rašytojas naujai vedėjai Birutei-Zatnf-

tos teises, reikia tai remti ir čia, j ekskursija lankysis Prancūzijo- 
pratęsti tą kovą į šiapus Atlan- j je, Šveicarijoje ir Vokietijoje:, 
to. Jei ten kovojama už tikėji- . Į namus grįš liepos 9 d. Londo- 
mo laisvę, reikia tęsti ją ir čia, į no Lietuvių Moterų Sambūris 
išvedant bylą į tarptautinę vie-* panaudojo progą suruoštrArMi- 
šumą. Jei anas frontas negali rono-Norimo kūrybos vakarą 
pasiekti tarptautinių institucijų 
bei konferencijų, tai gali, išeivi
jos frontas, žodžiu sakant, abu 
frontai vienas kitą papildo ir 
yra ilga tautos kova prieš sovie
tinę vergiją.”

Tačiau inteligentiškas redak
torius, kokiu yra “Tėviškės Ži
burių”, turėtų nepamiršti, kad . 
išeivijoje dar yra trečias fron- Į

birželio 7 d- Lietuvių Namuose.
i t 4.-

— Zigmas J. Strasdas organi- 
zuoj a Amerikos lietuvių respub 
likonų klubą Palm Beach, Fla.

1 Taip pat jis tyrinėja galimybes 
i įsteigti tokius klubus Pompano 

Beach ir St. Petersburg apylin
kėse.

— šiandien, gegužės 31 d., 10:

— Vy. J. Senkus birė gegu
žės mirė 7 d. nuo širdies smūgio 
Klevelande, sulaukęs 60 m. am
žiaus. Nuliūdę liko žmona Hed
wig, sūnus Randolfas ir dukra 
Regina. Velionis buvo girinin
kas, Vokietijoj tarnavo sargybų 
kuopose, Amerikoj buvo apdrau 
dos ir namų pardavėjų.

— TllindTs valstijos loterijoj'

gegužės 29 Pot of Gold lošime 
laimėjo 713099. Lucky Stars lo
šime laimėjo 12, 32, 531, 181 ir 
26642. r į

vyr. inspektoriumi. Turėjau pa-, 
i dėjėją J. Verbylą ir mašininkę' 

L. Olekienę. Tikrinom koopera- ‘ 
tyvus, pienines, pramonės įmo
nes ir net amatininkus.

| Dažnokai tekdavo apsilankyti 
Kybartuose. Draugijai buvo per
duotos nacionalizuotas žydų

I įmJaės. Jis sumaniai ir tiesiog 
! pavyzdingai tvarkė bemaž visą 

KybarLų prekybą. Turėjo resto
raną. Kooperatyvas regimai tur
tėjo.

Daug ką galėčiau apie savo 
gerą bičiulį, papasakoti. Bet vie
ną ir paskutinę paslaugą noriu, 
priminti, kurią jis mums besiar
tinant rusams sudarė: parengė 

, emigracijos dokumentus į Vie
ną, Austriją. Mes, per 200 inte-: 
ligentų, laimingai pasiekėm.- 
Išsigelbejom nuo fronto ir apka
sų. Dirbom pielyčių fabrike 
95 klin. nuo Vieno's. Laimingai; 
sulaukėm karo pabaigos, nors- 
kai kuriems ir teko truputį nu
kentėti dėl susidėjusių aplinky-' 
bių. Tai neįkainojamą darbą jis

pasiekėm.-

A. Jurgučio pianino, akor- atliko! Jani priklauso didelė pa- T -v. _. „ .. ■ _ x vdeorio ir vargonų studentų kon-i 
certas įvyks birželio 8 d., sekma
dienį, 2 vai. popiet, Jaunimo

dėka!
‘ ❖

Kooperatyve tikrindavau Iii

Mamai, Žarna — Pardavimui 
UAL ESTATE FOR SALE

, Namai, Ž*m4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DEL VISŲ LNFORMACLJŲ KREIPTIS k . ■ — 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, IIL Tel. Virginia 7-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su / 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos: 
pirkimo sąlygos.

Centro kavinėje. Atvykite pasi- atskaitomvbę. Vieną dieną J.i turm Tvnmrvrc •
Klausyti jaunųjų talentų. (I r.) Prapuolenis mane, St. Orentą ir, j Maplewood. Labai tinka giminingoms

— Horoscopes or Astrologica berods, gim. mok. A. TainulionįĮseimoms-
Tarot Card Readings. Saturday! pakylėlė pielu. Puiki rezidenci-
11 to 5 no appointnient neces-1 (Brohs Jonas irgi turėjo Kj- dU0ti. Neaukšta kaina.
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 | bartuose gražią rezidenciją ir

Gižų dvaro centrą.) Beplvtau- I ŠIMAITIS REALTY 
jant, nupasakojo . savo kančias, 
bolševikų kalėjime. Užsiminė, Į 
kad esą artimame kontakte su 
minist. pirm. A. Voldemaru. 
Girdi, vieną kartą pakvietė į Fi- 

j nansų ministeriją. Pasiūlė daly- j 
vauti sėmenų varžybose su už-i 
sienio firmomis. Matomai, nuro
dė padaryti atitinkamą pasiūly
mą. Jis laimėjo varžytines ir pa
sakišką sumą, kurią ne Finansų; 
ministerijai perdavė, bet min. 
pirm. A. Voldemarui.- Pagalvo
jau — nusikaltimas ir pagal 
įstatymus baustinas.* * *

STATE St., Rm. 1717. Mes kai 
bame lietuviškai. 782-3777 oi 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro 
'Igers. (Pr.) ->

— Dengiame ir" taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA, 434-9655

— Patyręs lietuvis kirpėjas 
atidarė kirpyklą Marquette Par
ke, 69-ta (Lithuanian Plaza Ct.) 
jr Artesian. (Pr.)

Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

NEIGHBORHOOD
REALTY GROUP

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago; miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai >r sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

■ ' - ■ ■n/

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVB. 
523-8775 --

Dgametiš patyrimas — sąžiningas darbas
Jej ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau į
9727 S. Western Ave., Chicago, Ill. 60643

Telef. 312 238-J787 |
Nemokumas patarnavimas užsukant lėktuvų, traukinių, laivų kelio 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduodi 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kaštus;' 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
macijps visais. kelionių reikalais < 4

e Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik relaia rezervuou vietas 
3 anksto — prieš 45 - 60 dienų. <

1 '■ 3

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus. >

Darbas garantuotas; -

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

Palaidotas savanoris 
Stasys. Or entas

Spauda pranešė, kad Clevelan
de mirė savanomis Stasys Čiren
tas. Prieš kurį laiką buvo pa
gerbtas šeimos ir savo bičiulių 
jo_80_ nietųzproga___

Jis drauge su Kybartų miesto 
burmistru J. Prapuoleniu (mi- 
rusio- Leono tėvu) įsteigė Kybar
tų Ūkininkų draugiją. Būdamas 
kvalifikuotu prekybininku, jai 
sumaniai vaddvavo. Drauge su 
pirmininku J. Prapuoleniu ko
munistų buvo areštuotas ir išsė-5 
dėjo kalėjime iki karo pradžios. 
Išlaisvino.- vokiečiai. Abudu grį
žo į- sėiias pareigas. ’ '

Ilgus metus dirbęs kooperaty
ve “žiedas” ir Palemone direk- 
toriavęs, buvau generolo K. Mus
teikio paskirtas Vilkaviškio aps;

!>»*»»»», U.3.A.

We'll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
Bebūnant. Vilkaviškio aps. ko-Į PTRKTT AR PARDTTCTT

operatyvu sąįungc’s pirmininku.! oti „ 
teko eiti sunkios ir nedėkingos j Chlcagoje ar bet kur 
pareigos. Pnėš visuotinį aps. į Amerikoje, prašome skambinti 

ar užeiti j mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
Independently owned and.operated

- --------- PASKUTINĖ PROGA----------
turėti savo bibliotekoje pilnus komplektus abiejų lietu
viškų enciklopedijų. L. E. buvome pritrūkę kai kurių 

tomų, tad ryžomės papildyti.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARU A NOREIKIENf

2608 We»t St, Chicago, m. 60629 • Tel WA

mi:iim

Lietuvių Enciklopedija, 36 tomai .... ...............  $350.00
Encyclopedia Lituanica, G tomai .................... $125.00
Vinco Krėvės Raštai, 6 tolnai ..............   $30.00
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas .........— $12.00

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

Kreiptis: J. Kapočius, P.O. Box 95, So. Boston, MA 02127 
Telef. dienų (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.

----------—. ................ ■' į

V

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS

Cosmos Parcels Express Corp. i 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 6M* SL, Chicago, H 60629. — Tet WA B-27I7

suvažiavimą atvyko Lietūkio 
kadrų skyr. viršininkas Petras 
Raguotis. Jiš padarė gan’ pavirs 
šutinę inspekciją. Suvažiavime 
metu atvyko komunistų partijos 
sekretorių® Malininas ir Pakal- 
ka. Po ataskaitinio mano prane
šimo, Maiminas perskaitė f; Ra
guočio raportą: “Aš esąs anti
semitas, einu su buožėmis ir. 
svarbiausia, savo kabinete pasi
kabinęs Nepriklausomybės aktą 
Jis turi būti ištremtas į Sibirą.” 
Ūkininkai mane gynė. Bet Mai
minas mane nušalino po ilga? 
meičo darbo koop. “Žiede ’ ii 
aps. pinnininko pareigų.

Berods, ant rytojaus aps. vir- 
I šininko Skrebūno padėjėjas Per- 

gočidvas nuvyko į Kybartus ii 
pranešė dir. St. Orentui, kad aš 
būsiu areštuotas; St. Orentas at
vyko skubiai j mano namus ir 
liepė slėptis. Slapsčiausi kurį 
laiką. Nusibodo. , . v

Vėliau gavau naują, tarnybą. 
Perėmiau dėduko paJivaitka; Gi
žų ir Aprtliaus dvaro centrus. 
Susiformavau tarnautojus, bet 
neteko darbo pradėti — gyvulių 
priėmimo, nes prasidėjo karas

Telaimina Gerasis Dievulis 
mano bičiulio Stasio Orentd po 
mirtinį gyvenimą, nes jis ėjo per 
gyvenimą gerą darydamas tiek 
tarnyboje, tiek prtvečiame gyve-, 
nime. ; - K. Paulius

Prie 70-tos ir Maplewood mūrinė 
7 kamb. rezidencija. Labai gera sta
tyba, nauja šilima gazu, garažas. Sku
biai parduodama už $39,900.

VAINA REAL* ESTATE
Tel. 925-6565

LITHUANIAN PLAZA

70th & Maplewood, well kept 
5 room brick bungalow with full 
attic & 2 nice rooms plus bath 
in basement. Lovely yard & ga
rage. Priced to sell quick, in 
the 40’s.

VIZGARD REALTORS
3500 W. 79th St. 585-4242

MISCELLANEOUS t
Įvairūs dalykai

SAVININKAS DUOS PASKOLĄ
Labai švari ir patraukli 3 miegamųjų 
pakelto Ranch stiliaus rezidencija 
Oak Lawn apylinkėje su vonios ir 
pilnu įrengtu beismantu. Virš 80 tūks
tančių dolerių.-10218 "So. Karlov. Tei
rautis angliškai. 1
/ M TeL 636-3547 .

SAV. ZITA IR RIČARDAS 
SHLAUSTAS

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.
Skambinkite Zitai arba Ričardui.

Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antyg 

ir kitokie patiekalai.
Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto Iki 2 vai. po vidurnakčio.

3321 W. Columbus Drive, Chicago, Ill.
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie)

Tel. 925-1678

LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS 
Sunny Hills, Floridoje, bus 9 metų įkūrimo 
sukakties proga, birželio 7, 8 ir 9 dienomis.

Suinteresuoti šia kelione prašomi kreiptis 
j Sunny Hills lietuvių komiteto narius:

M. P. Kiela Chicagoje — (312) 737-1717
V. Beleckas, Sunny Hills — (904) 773-3333
R. Kezys, New Yorkas-New Jersey — (212) 769-3300
D. Dūla i t is Detroite — (313) 280-2969
J. Mikonis Clevelande — (216) 531-2190

'f

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

SPIRITUALIST
Indian Reader & Advisor. 

Advises on all affairs of life.

735-3447
Chicago

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

NAUJAI DEKORUOTAS 4 kambarių 
butas su kilimais, krosnim ir šaldy
tuvai; suaugusiems be Vaikų, be gyvti- 

I lių. $295 į mėn. Skambinti po 7 vaL 
i vakare — 925-9116. k

LIVE-IN HOUSEKEEPER 
FOR INVALID.

NORTHEAST CHICAGO
PHONE 381-7627

REIKALINGA
Mokanti siūti vyresnio amžiaus lietu
vė moteris. Dalino laiko darbas. Aš 
kalbu lietuviškai ir išmokysiu siūti 
užuolaidas. Gera transportacija, arti 
lietuviškų apylinkių.

. Tel. 247-4434

pirkite jav taupymo bonus

(l

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai- 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedziė Avenue 

. Tel. 776-8505

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Sfrest 
TsL REpublic 7-1941

Siuntiniai į,Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. TeL YA 7-5980

M. ii MX U S

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tol. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimini y 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208/1 W. 95th St 
Everg. Park, III. 
60642, - 424 8654

Į State Farm F Te and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. čEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. Šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai d.
Ir pagal susitarimą. t|

Tel 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, BĮ. 60629

DENTURE WEARERS
j A major - 

advancement

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

Mtadienis-pirmadienlj — Saturday-Monday, May 31-Jun< 2į‘į98§




