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t SEKRETORIUS E. MUSKIE PAKVIETĖ 
LIETUVOS ATSTOVI DR. BACKį

Valstybės sekretorius, p. Ed-kun. A. Bunga, iš Vokietijos,
Žaund S. Muskie 1980 m. birže- r
lio 11 d..surengė priėmimą dip
lomatinių misijų šefams Valsty
bės departamente, j kurį buvo 
pakviesti ir Lietuvos,; Latvijos, 
Estijos dipl. atstovai.
‘ Ta proga Lietuvos atstovas dr.

kun. Dennis W. Morrow su tė
vais iš Grand Rapids, vyr. skau
tininke Irena Kelerienė, Petras 
S. Odinis, dr. Raminta Larnpsa- 
tytė, Bernardas Brazdžionis, 
Jurgis Jankus, Gaila Klimaitė, 
Vaivorykštės grupės iš Kanados 

S. Bačkis turėjo galimybės susi- [nariai — p. Staškevičienė, K. 
pažinti su Valstybės sekretorių-j Toliušis; dr. J. P. Repečka su 
mi. ir norą trumpai pakalbėti su 
juo1- primenant Lietuvos padėtį. 

* « *
Tą pačią dieną Lietuvos, Lat

vijos ir Estijos atstovai — dr. S. 
A. Bačkis, dr. A. Dinbergs ir E. 
Jaakson buvo susirinkę pasitar-j

sūnumis, skulptorė Nijolė Sivic- 
kas-Mockienė, iš Kolumbijos;! 
prof. dr. Br. Vaškelis, JAV Liet. 
B-nės krašto valdybos pirminin
kas V. Kutkus, V. J. Paukštelių 
šeimos bei kiti. ,

Taip pat pasiuntinybėje lan- 
ti ir. pasikeisti informacijomis kėši Dėtuvių jaunimo iš Chica- 
bei nuomonėmis- apie tarptauti- gos, Detroito, Los Angelės, San 
nę padėtį bei jų žygius. ' ~5 * *’

Kapų puošimo dieną, š.m. ge
gužės 26-ąją, Lietuvos atstovas 
ir Oi. Bačkienė padėjo gėlių iš 
pasiuntinybės darželio prie tni- 
nisterio P. žadeikio, Lietuvos ąt- 
stovO J. KajeėkfHr O. Kajeckie-

Francisco — jų tarpe Grasilda 
Reinytė, A. Grakauskaitė, T. 
Mačiulytė, Rūta Burnytė, Būtė
nas ,ką tik grįžęs iš Filipinų, Ar. 
Pemkus, Darius Daugirdas bei 
kiti. * * *

š.m. -balandžio 26 d. pasiunti-
.5 nes kapų bei priė ltn- Samuel J,, nybėje^atsilaukė FijadeŪijos. Li-

Harris, žuvusio už Lietuvą, pa
minklo Arlington National ka 
pmėsę. : • - ' ■ •

J A V Kongrese /š. m. | biržei i o 
12-21 d.d.D Šėna^^ai'if^7 kon- 
gresmanai pasakė kalbas, pami
nėdami Sovietų Sąjungos agre
siją 1940 metais prieš Lietuvą, 
Latviją ir ’Estiją! Savu interven
cijose ~ daugiaušia' kalbėjo 'jie 
apie LaetU-v^ primliidaihi ir So
vietų Sąjungos agresiją prieš 
Afganistaną. ' i ’ ?- 

•" • ' >• ;• ■ ;'■

Kai kurie i kalbėtojai pateikė 
197 9-VI11-23 d. Aa. Pąbaltiėčių 
Memorandumą,, . paskelbtą?5. iš 
Maskvos, H. Cdnc. Res; 200 teks- 
tą; bei priminė, kad.. Madrido 
konferencijoje .tųfĮątų būti pa
liesti žmogaus teisių paneigimai 
Baltijos kraštuose, ir Baltijos 
kraštų laisvo apsisprendimo rei
kalas. Atstovų Rūmuose kalbė
jusiųjų tarpepaminė tini — At
stovų Rūmų speakeris Thomas 
P. O’Neill, Jr>, ir Užsienio reika-

tuanisfinės mokyklos' abiturien
tai su savo vadove mokytoja po
nia L. Balten. ,

Be to,-gegužės 15 d. nasiunti- 
nybėjė'ląhkė^ameriki^^-.stų-- 
dent^ -kuri^^ųnisi 
politikos . klausin^i^ ir.', 
grupj^ /^anįėuoja^Cloše^Up

~ lųliomisijos pirmininkas Clem- Į 
ent J. Zablocki.

♦ * *
Pastaruoju metu Lietuvos at

stovas ir O. Bačkienė dalyvavo 
Tuniso, Burundi ir Malavijos ' 
ambasadorių ir jų žmonų reng
tuose priėmimuose, bei Protoko
lo šefo ir Washington© Preky- , 
bos tarybos pirmininko rengta- ' 
me priėmime Blair House.

š. m-, pavasario laikotarpyje 
Lietuvos. pasiuntinybę aplankė 
daiig lietuvių ir amerikiečių. .Tų 
tarpe buvo: prof. kun. S. Yla,

kalendorėlis
Birželio 27: Ema, Vladislovas, 

h Nendrė,' Ndrgailė, Gediminas.
SauH teka 5:17, leidžiasi 8:30.
Oras šiltas, tvankus, lis.

Valstybės dęįiartament^Vamba- 
sadose, pj&unti^fese:: pasiin- 
formuoti tąrptautiniais} klausi
mais. Lietuvos pasruntinybėje 
jie teiravosi apie padėtį .Lietu
voje ir.}okup<jyetuvo's gyvento
ju nuotaikas- ir -troškimus. Jiems 
buvo1 įteitka medžižgos apie Lie
tuvos padėtį.* * *

Obscarškių šeimos gražios 
dovanos pasiuntinybei

Naujųjų 1980 metų proga dai
lininkė Emilija Obscarskaitė 
Somberg, gyv. Minnesotos vals
tijoje, atsilankė su dukra pa- 
siuntinybėn ir padovanojo pa- 
siuntinybei vieną savo' paveikslą 
“Prisiminimai iš Lietuvos”. Jos 
brolis Antanas Obscarskis, gyve
nąs Kanadoje, lankymosi proga 
pasiuntinybėje gegužės 29. dieną 
įteikė šimtą kanadietiškų dole
rių pasiuntinybės išlaikymo rei
kalams.

Lietuvos atstovas reiškia gi
lią padėką p.p. Obscarskaitei 
Somberg ir A. Obscarskiui už 
jų taip'gražius mostus Lietuvos 
pasiuntinybės atžvilgiu.

* *
Ponia Bronė' Martin, gyv. Hot 

Springs, Arkansas, padovanojo 
Lietuvos pasiuntinybei 20 egz. 
savo kūrinio Dreams and Reali
ty, kurį į anglų kalbą išvertė 
Jonas Zdanys.

Lietuvos atstovas nuoširdžiai’ 
dėkoja poniai Bronei Martin už 
šią taip gražią dovaną, skirtą 
įteikti pasiuntinybės svečiams 
amerikiečiams bei diplomatams.

— Niekur -prez. Carteris ne
matė tokių didelių demonstra
cijų, kokias matė Madride. Jis 
pastebėjo, kad demokratija Ispa
nijoje stipri.

Ispanijos karalius Juan'Carlos ir jo žmona labai šiltai 
priėmė prezidentą Carterį. Prezidentas patyrė, kad kara

lius dažnai pasitaria su socialistų demokratų vadu 
Felipe Gonzalez.

SOVIETU DARBININKAI KELIA BALSĄ 
DĖL MAISTO TRŪKUMO

DARBININKŲ BALSĄ IŠGIRDO NE TIK KOMPAR
TIJA, BET IR UŽSIENIEČIAI

SSSR. — Los An
;-geTeS'-*^fhes' korespondentas 
i^kvdjė Dan Fisher pranešė, 
.kad kompartija, politbiuras ir 
vald^^susirūpino pasireiškusiu 
nų^tč/?^ trūkumu industrijos 
centruose ir Sibire, taip pat su 
tuo trūkumu pasireiškusiais dar
bo trukdymais bei streikais. 
Maisto trūkumą Sibire pripaži
no kompartijos organas Pravda. 
Aukšto rango partiečiai pakarto
tinai lankėsi negando vietose, 
esančiose į rytus nuo Maskvos. 
Po šių vizitų buvo pristatoma 
daugiau maisto iš slaptų san
dėlių.

Dėl maisto trūkumo, birželio 
viduryje keturias valandas buvo 
nutraukę darbą garsus Kama 
Rivert automobilių fabrikas, gi 
sunkvežimių dirbtuvė Nabe
rezhnye ChelnyT, esanti už 550 
mylių nuo Maskvos, ir traktorių
dirbtuvė Cheliabinske, Uralo 
kalnuose, streikavo beveik visą 
dieną.

Pačių Sovietų šaltiniai patvir
tino' žinią, kad dviejų dienų 
streikas įvyko Togliatti automo
bilių dirbtuvėse prie Volgos, taip 
pat dirbtuvėse Gorkio mieste. 
Pagrindinė streiko priežastis — 
maisto trūkumas.A - - < t* 'f 9

Yra Žinių, kad darbininkai 
buvo pasiryžę steigti jų reikalus 
atstovaujančią uniją, bet parti
ja ir vyriausybė judėjimą nu
malšino, vadus ir aktyvistus už
darydama į kalėjimus ir į psi
chiatrines ligonines.

Neramumai pasireiškė ir To
torių autonominėje respubliko
je. Raminti gyventojus buvo nu
vykęs politbiuro narys Andrei P. 
Kirilenko, kandidatas į Brežne
vo vietą: Jis taip pat buvo ir Na
berezhnye Chelny sunkvežinių 
dirbtuvėse, ramindamas darbi
ninkus bei gyventojus.

Tačiau- didžiausią maisto ir 
aprangos trūkumą kenčia kolek
tyvinių ūkių darbininkai — kol-

choznikai. Kada jų balsas 
išgirstas?

bus

KINIEČIAI GALI KIRSTI 
VIETNAMUI-

PEKINAS,. Kinija. — Kinijos 
vyriausybė pasmerkė Vietnamo 
karo jėgas, įsiveržusias į Tailan
do teritoriją ir užpuolusias ten 
laikomus didelius skaičius Kam
bodžos komunistų.

Tailando pasienyje dvi dienas 
ėjo smarkūs mūšiai, daug karių 
žuvo iš abiejų pusių, bet stovyk
lų įsiveržusiems vietnamiečiams 
nepavyko užimti.

Vietnamiečius galėjo paveikti 
Kinijos užsienio reikalų minis- 
terio rimtas įspėjimas. Vietna
mas patyrė, jog Kinija pašaukė 
karo tarnybon 20,000 vyrų pa
sieniui saugoti. Be to, vietna
miečiai patyrė, kad Kinija šau
kia karo tarnybo'n 100,000 vyrų, 
kurie rengiasi pamokyt f riet na- 
miečius už įsiveržimą į Tailan
do teritoriją.

Kinijos užsienio reikalų mi
nisterijos kalbėtojas pažymėjo, 
kad šiuo atveju komunistai viet
namiečiai nusikalto, įsiverždhmi 
j prieškomunistinį Tailandą ir 
Kinija niekad negalės būti agre
soriaus pusėje.

SICLO SUDARYTI TAIKOS 
DALINIUS AFGANISTANE
Prez. Carteris, skrisdamas iš 

Jugoslavijos į Ispaniją, pareiš
kė korespondentams, kad Sovie
tams Vienoje Valstybės sekreto
rius Edmund S. Muskie ųe tik 
siūlė ištraukti savo okupacinę 
kariuomenę iš Afganistano, bet 
ir įtaigojo sudaryti ir ten pa
siųsti taiką palaikančius dali
nius, kad nebūtų žudynių per
einamame laikotarpyje.

Tą pat sekretorius Edmund S. 
Muskie pakartojo ir Sovietų am- 
basadoriui’Washingtone Anato
ly F. Dobryninui. Taikos dali
niai būtų sudaryti iš neutralių 
valstybių.

TARĖSI SU PORTUGALIJOS PREZI- 4 
DENTU, OPOZICIJOS VADAIS

MADRIDE BUVO RAMU, BET PROVINCIJOJ 
VAŠKAI SPROGDINO BOMBAS

LISABONA, Portugalija. —
Prezidentas Carteris, labai nau
dingai praleidęs dieną su Ispani
jos vyriausybės atstovais ir sū- 
demokratėjusiu Ispanijos kara-

BANDO NUSTATYTI 
GAISRO PRIEŽASTIS

NEW YORK, N.Y. — Pirma
dienį New Yorko dangoraižyje 
kilęs gaisras padarė pastatui 
daug nuostolių ir sužeidė 136 
žmones, daugiausia gaisrininkų. 
Iki šiol gaisro' priežastys dar ne
nustatytos ir po pirmųjų inves- 
tigacijų atrodo, kad gaisras bu
vo visai atsitiktinas. Gaisras, 
manoma, prasidėjo nuo grindų,
kur buvo atviros knygų spintos, liumi Juan Carlos, Ispanijos 
oro vėsintuvų įrengimai ir elekt- premjeru ir opozicijos vadu, at- 
ros vielos.

Spenialistai nustatė ,kad 20-me 
aukšte, kur buvo Bank of Ame
rica bendrovės vykdomosios raš
tinės, užsidegė viena knygų spin
ta. Nenustatyta, kas galėjo minė
tos spintos gaisrą sukelti. Nusta
tyta, kad nuo spintos užsidegė 
kambariosiena-4rpo-jo-jaupra-'-partijos^vaxlu.Prez.. Cauterispar 
dėjo plėstis, nuo' didelio karščio reiškė savo džiaugsmą, kad Por- 
subyrėja langai, pro kuriuos pra- tugalija, išgyvenusi tokią sun- 
siveržė liepsnos. ! kią ir politinę krizę, sugebėjo

’padėti pagrindus demokratinei 
krašto sistemai. ,

Prez. Carteris džiaugėsi, kad 
portugalai trumpu laiku pajėgė 
priimti demokratinę konstituci
ją, suvaldyti suvažiavusius ko
munistinius 'agitatorius ir vėl 
pastatyti ant kojų krašto ūkį. 
Prezidentas supranta tas sunkias

skrido į Lisaboną, kur buvo gra
žiai sutiktas ir pradėjo svarbius 
abiejų valstybių pasitarimus.

Portugalijoje prezidentą Car
terį priėmė Portugalijos prezi
dentas Antonio Ramalho Eanes, 
kartu su dabartiniu premjeru ir 
opozicijos atstovu, so'cialistų

TURĖS PIRMA IŠAIŠKINTI 
PADUOTĄ SKUNDĄ

U.S. Distritko teisėjas P. H. 
Marshall uždraudė 65 Čikagos 
policininkus pakelti seržastais, 
kol nebus išaiškintas diskrimi
nacijos skundas.

Advokatai yra padavę tam 
teismui 400 policininkų skundą, 
kad jie tarnauja nuo 1973 mėtU 
ir turi teisę tam pakėlimui.

Trečiadienį name dirbo apie' 
šimtas specialistų, kurie pravedė 
naujus elektros vairus, pataisė 
sienas, paruošdami viską naudo
jimui, kai tik investigacija nu
spręs, kad jokio pavojaus iš nau
jo nekils. ■ ~ L-į -

Kada vydeo- apvalymo darbai 
42-jų aukštų Westvaco pastate 
(daugiausia apie 20-tą aukštą),’dienas, kurias teko pergyventi, 
buvo prašyta žmonių kooperacįs kada reikėjo aptvarkyti'koloni
jos, siekiant išvengti susižeįdimų- 
krintančiais stiklais, stątybos 
ir remonto medžiaga bei ;pan.

ĮSAKYTA DEPORTUOTI 
18 KUBIEČIŲ >

TALLADEGA, Alabama (UPI)
— Federaliniame Pataisos Insti- se, nutarė padėti tvirtus pagrin- 
tute yra laikomi 396 pabėgėliai dus

— Prezidentas Carteris; padė
jęs vainiką ant Jugoslavijos pre
zidento“ Titorkapo, pareiškė^kad“ 
jis buvo protingas valstybės va
das, ryžtingas kovotojas už Ju
goslavijos laisvę.

— Teherane kažkas iš prava
žiuojančio automobilio apšaudė 
kairiečių Muchadin Chalk orga
nizacijos centrą. Aukų nėra.

gahJą. 'Tai buvo pirmas'Ameri
kos prezidento'vizitas Portuga
lijoje. Portugalija įstos į šiaurės 
Atlanto Sąjungą ir bendromis 
jėgomis gins Europą nuce galimo

jąs, grąžinti pavojun patekusį Sovietų karo - jėgų įsiveržimo, 
didoką kolonistų skaičių, surasti Prez. Carteris, aptaręs valstybės 
jiems darbo ir leisti įsikurti nau-■ reikalus su prezidentu Ramalho 
jose vietose. Visa tai labai pa-'Eanes, vėliau išsikalbėjo su opo- 
veikė-visus Portugalijos gyven-' zicijos vadu, socialistų demo- 

Portugalai, ilgus metus! kratų partijos lyderiu. « - 
Prezidentą Carterį labai šiltai 

iš Venecijos ir Belgrado lydėjo 
visa laisvos Europos spauda ir 
džiaugėsi, kad jis pareikalavo 
atšaukti visas Sovietų karo jė
gas iš Afganistano. Tačiau Ispa
nijoje opozicija sugadino nuo
taikas. Pačiame Madride buvo 
ramu, prezidentas galėjo kalbė
tis ne tik su vyriausybės atsto
vais, bet ir su opozicijoje esan
čiais Ispanijos socialistais^ de
mokratais. Pietinėje Ispanijoje 
vaškai išsprogdino kelias bom
bas. Vaškai reikalauja, kad da
bartinė vyriausybė duotų vaš
kams autonomiją. Vaškai pasi- 
rinko prez. Carterio vizitą pro
testui pareikšti.

Poriugalijoj viskas praėjo la
bai ramiai. Prezidentas Carteris, 
pats būdamas jūreivis, panoro 
aplankyti jam pasiūlytą pama
tyti garsaus jūreivio Vasco da 
Gama centrą. Prezidentas buvo 
skaitęs apie garsaus jūreivio ke
liones, penkiolitkame šimtmety
je pasiekusias Indijos pakraščius 
ir įsmeigusias įvairius atramos 
punktus Portugalijos prekybos 
ir karo laivynui. Indija prieš ke
lis metus atsiėmė iš Portugalijos 
Goa, o dabartinė Kinijos vyriau
sybė dar ir šiandien leidžia Por
tugalijai administruoti Macao 
salas, kurios naudingos Kinijai 
ir Portugalijai. ,

Prezidentas, trumpai pailsėjęs 
ir padėkojęs portugalams už vai
šingumą, sėdo lėktuvan ir iš
skrido į Ameriką.

Vokiečiai, britai, prancūzai, 
italai, japonai ir kiti pripažįsta 
prezidentą Carterį kaip gerą ir 
gabų politiką, paprastais argu
mentais mokantį paveikti kitų 
kraštų politiku#. -

tojus.
gyvenę fašistinio režimo šąlygo-

demokratinei santvarkai.
iš Kubos,. įtariami buvę kalėji
muose už kriminalinius nusikal- 
tius. Valdžia juos išleido vykti 
į Ameriką kaip nepageidauja
mus asmęnis. Visi šie institute gų štabo viršininkas, pajėgęs 
esą asmenys prisipažino buvę Lisabonoje apsupti sukilėlius bei 

komunistuojančius agitatorius ir 
atėmęs iš maštininkų ginklus.
' Prezidentas Ramalho Eanes 
labai nuoširdžiai padėkojo prez. 
Carteriui už atvykimą į Portu-

Kubos kalėjimuose, tačiau dau
guma nurodė politines priežastis. 
Tik 18 prisipažino papildę kri
minalinius nusikaltimus. Jiems 
įteikti deportacijos pranešimai.

Prie Portugalijos sudemokra- 
tėjimo labai daug prisidėjo da
bartinis krašto prezidentas, tuo 
metu buvęs Portugalijos karo jė-

Respublikonų vadai patarė Rcfnald Reaganui 
dabar oficialiai pasiūlyti sumažinti mokesčius, 

bet Reągan sutiko imtis tokio žingsnio 
tuojau po rinkimų. ■



tesėjo;? Pamatysime valiau. .
Pirmas žingsnis j agresija, taiKRISTIJONO DONELAIČIO MOKYKLOS ■

MOKINIU MINTO
(Tęsinys)

Kiekviena karta, mėgindama šyti, darosi liūdna. Mano nuo- 
išlaikv’ti savo tautos tradicijas p 
ir kultūra, kartu ieško stipres
nės ideologijos ir turi pati nus
pręsti, kas yra moralu, o kas ne. 
Tai, ką ji dabar išmanys ir tikės, 
vėliau gyvenime išgyvens.

Trumpai pažvelkime į kliu-1 jimo savimi, savo idealu ir gy-Į 
tis. kurias*Amerikos kultūra pas venimo tikslu. Jeigu viso to 
tato dabartinio jaunimo dvasiai, trūksta, tai jaunuolis stovi vie- 
entuziazmui ir kūrybiškumui.

Pirmiausia reikia pagalvoti 
kaip dvasia kenčia. Šiuo metu 
Amerikoje virš pusės visų ve
dusiųjų išsiskiria. Skyrybos yra- 
jau dažnos ir lietuvių tarpe. Tai 
atsitinka, nes skyrybų procesas 
yra lengvas ir priimtinas Ame
rikoj. Išsiskyrusjų šeimų vaikai 
negauna tos meilės ir šeimyniš
kumo, kurio būtinai reikia jiems 
kad užaugtų sveiki dvasiškai ir J tuziazmas yra sumažėjęs. Jau-1 
protiškai. Jaunimas užauga gal- nimui tik reikia tinkamų gairių, 
vodamas, kad pirmą kartą vedy
boms nepasisekus, visuomet ga- rinkama kryptimi- Jaunimas Vi
limą jas panaikinti ir pradėti vė] 
iš naujo. Kitas šeimyniškumai norėjo veikti. Stasys Šalkauskis 
pažeidimas tai yra nepilname-J yra pasakęs: “Jaunystė mėgsta, 
čių, netekėjusių merginų neštu-1 ’tas nauja ir nepaprasta. Taip ] 
mas, išplitęs, kaip niekad anks-1 ->at mėgsta eksperimentuoti ir 
čiau Amerikos istorijoje- Kodėl • nori viską žinoti”. Didelė dalis 
ne? Abortus labai lengva gauti J 
o moralės dėsniai jaunimą ma
žai varžo. Visa tai suteikia Ame
rikos jaunimui gana negatyvias { 
pažiūras į gyvenimą ir _ 
Labai daug jaunimo yra išauk-1 
lėti be tikėjimo. Didelė dalis toj kaip ir daug gėrio. Technika pa-

- jaunimo palieka-savo-šeimas ir J-prastai-išsprendžia vieną proble-_ 
išeina klajoti į pasaulį, “ieškoti Į mą, o tada atneša antrą į jos 
savęs”. Didelė dalis jaunų žmo-; vietą, kaip pavyzdžiui oro tarša, 
nių gyvena tik dabartimi ir ne-; vandenų užteršimas, per didelis 
sirūpina, kas bus vėliau. Jie Į žmonių pasitikėjimas .vien tik 
linksmai leidžia laiką, nesiekia ] technikos pagalba ir neišvysty- 
mokslo. Pasireiškia tikėjimas. I mas savo dvasinių jėgų.
kad jaunimas yra blogas dėl j Antibendruomeniška ir antik- 
amerikietiškojo gyvenimo anti- rikščioniška Amerikos kultūra 

veikia ne tik amerikietį jaunuo-j

Aš nemanau, kad jaunimo en-1 -

aunimo galvoja ir tiki, kad tech

KRISTUONAS DONELAITIS

apie Dievą. Ramunei tai labai J. JUREVIČIUS

mone, jaunimo kūrybiškumui! f 
kenkia: 1) aiškaus tikslo stoka; I 
2) per lengvai žiūri į viską, nors 
tikslą ir turėtų; 3) trūksta auk
lėjimo ir draugų, kurie skatintų 
dirbti ir padėtų; 4) trūksta tikė--j į

toje, jam trūksta- ir kūrybišku
mo. Kenkia dar ir sėdėjimas 
prie televizijos. Taip žiūrint į 
televiziją nereikia nieko galvo- 
i, nereikia vanoti savo vaizduo 

tės ir ji pamažu nyksta. Taip 
□at filmai ir televizijos progra
mos veikia mūsų galvojimą ir 
Airi didelės įtakos to galvojimo 
susiformavime.

kad tą entuziazmą nukreiptų

'ais laikais turėjo daug idėjų ir

inologija gali visas problemas 
Tprhnika vra reikalin-šspręsti. Technika yra reikalin- 

ncgavj * progresui, bet turime būti J
ir į ateitį Į itsargūs. nes jos vartojimas gali Į 

1 itnešti pasauliui daug blogio, j

bendruomeniškumo. Tas jauni-

ROMANAS “PAGAIRĖ”

Pagrindinė “Pagairės” mintis 
yra religijos reikšmingumas 
žmogaus gyvenime. Gintalo šei
ma yra moderni, šių dienų Lie
tuvos šeima. Ramunė Gintalie- 
nė yra iškili kultūros propagan- 

! dininkė. Jai labai svarbu komu-

nepatiko. Netrukus Tadukas su
sirgo vėžiu. Ulba norėjo jį gy
dyti maldomis ir tas labai iš
gąsdino Ramunę. Jos dukra tu
rėjo išaugti tikra komuniste. Ką 
kiti pasakytų, jeigu sužinotų, 
kad Ulba meldėsi?

MELO KOJOS TRUMPOS

junga privertė Lietuvos vyriau-

tarpio pagalbas sutartį, pagal 
kurią Lietuvoje buvo įsteigtos 
Sovietų S-gos karinės bazės. Tas 
pat padaryta ir su Latvija ir Es-

I

oenaruomeniSKumo. ras jatun- veiKia ne lik ameriKieų jaunuv- > uuiuuic. vai —---- _
-mas yra savanaudiškas ir dirba lį bet ir lietuvį. . Ji neigiamaii tjizmas ir, ji trokšta, kad visa Močiutė pakrikštijo Taduką 
•tik sau, bet atsisako tarnauti-vi Uf-ve£kia mūsų dvasią, mūsų entu- šeima būtų komunistiška. Gin- prieš jo mirtį. Ulbai buvo liūd
sos bendruomenės labui. Kita j ziazmą, mūsų kūrybiškumą, 
dalis jaunimo mėgina pabėgti j Mes, jaunimas, turime būti la- 
nuo pasaulio ir savo aplinkos • bai atsargūs ir stebėti, kas ap- 
reikalavimų, ieškodama ramy- j link mus darosi. Šiuo metu for- 
bės narkotikuose arba alkoholy-j muojasi mūsų ateities keliai. Ką 
je- 
" Jaunimo kūrybiškumas taip 
pat gerokai nukentėjęs. Jau tik 
pažvelgus į visus tuos studentus, 
kurie ateina į universitetus ne- 
Tnokėdami' gerai skaityti ir ra-

dabar įsigysime ir apsispręsime, 
vėliau vartosime ir įgyvendinsi
me.

Erikas Vasiliauskas, VIII B k!.* * *
JURGIO GLAUDOS

na, bet ji jau tikėjo į Dievą irtalas sutinka su viskuo, ką tik
Ramunė daro, jis nenori per buvo daug lengviau priimti bro- 
daug valdžios dėmesį į save at- liuko mirti. Ramunė išvažiavo 
kreipti, nes tėvas buvęs komu
nistų ištremtas. Jie turi dukterį 
Ulbą ir sūnelį Taduką. Gintalo 
motina yra labai religinga, bet 
ji gyvena kaime.

Ramunė buvo įsitikinusi ko
munizmo reikšme ir netikėjo 
nieku kitu. Ulba norėjo žinoti

propagandauti. Nieko kito ji ne
žinojo ir nenorėjo žinoti. Ulbą 
paliko pas močiutę gyventi, nors 
žinojo, kad močiutė gali visai 
Ulbą pasukti prie Dievo.

Gina KŪiūtė, VIII A kl.
* * * v..

Religija yra labai reikalinga 
žmogaus gyvenime. Mes tai ma
tome ir iš J. Gliaudės romano

Karo metu Sovietų gen. 
Pranas Petronis vado
vavo rusams tarnaujan
tiems šnipams, o dabar 
pirmininkauja Tėviškės 
draugijai, apmdkančlai 
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“Pagairė”. Komunistai persekio
ja katalikų bažnyčią ir jos na
rius, tačiau per visus tuos me
tus religijos neišnąikino ir ne- 
išnąikins. Viena iš pagrindinių 
romano veikėjų, maža mergaitė 
Ulba, parodo, kad religija reika
linga, ypač tada, kai kitos prie
monės žmogui negali padėti- Jos 
broliukas sirgo vėžio liga ir Ul
ba tikėjosi padėti Tadukui mal
domis. Jos motina Ramunė lai
kė komunizmą už savo religiją. 
Geras komunistas turi paklus-

kursus.

(Tęsinys)

1920 m. balandžio mėn. 2 d.

1 ti partijai visu 100 procentų. Ką 
partija nori, tą reikia daryti. 
Ramunė tikėjo, kad Dievo nėra 
ir Ulbai uždraudė apie tai gal
voti. Ulbos močiutė buvo tikin
ti. Ji pakrikštijo Taduką, pamo
kė Ulbą žegnotis. Po Taduko 
mirties Ulba tikriausiai tapo ge
ra katalike. Jeigu ji būtų anks
čiau žinojusi apie Dievą, gal ir 
broliuko mirtį būtų ramiau priė
musi. Jai dabar svarbu sužinoti 
daugiau apie tikėjimą. Nebebus 
daugiau ištikima pionierė. Ne
bus komunistė, kaip jos motina.

Dalia Kisieliūtė, VIII A kl- 
* * *

Mes žinome, kas yra Dievas. 
Jis yra mūsų Sutvėrėjas, kuris 
atsiuntė savo mylimą Sūnų mū
sų išgelbėti. Tas Sūnus, Jėzus 
Kristus, mirė, kad atidarytų 
mums vartus į dangų. Tačiau 
pereiti per tuos vartus, mes tu
rime pirma gyventi vertą gyve
nimą šioje žemėje.

Kyla klausimas: ar lengviau 
gyventi su tikėjimu, ar be jo? 
Daug kas sakytų, kad lengviau 
gyventi šiame pasaulyje be ti
kėjimo- Galima linksmintis, vog 

Ai, meluoti, gyventi tik pagal

savo taisykles, negalvoti apie 
nieką, tik apie save. O kaip apie 

•Dievą? Jeigu ir galėtume ap
sieiti be Dievo “šiame pasauly
je”, tai kas atsitiks “kitame”? 
Žmogui reikalingas tikėjimas, 
reikalingas Dievas. Tai geriau
siai įrodo tokia kultūra, kuri 
draudžia žmonėms tikėti. Dėl ti
kėjimo žmonės kovoja, kenčia 
ir miršta. O tai jau daug ką pa
sako tiems, kurie tvirtina, kad 
Dievo nereikia.

Algis Kazlauskas, VIII A kl.
♦ ♦ *

Tikėjimas - žmogaus ateitis- 
Komunistų didžiausias noras yra 
atimti iš jaunimo tikėjimą. Jie 
gerai žino, kad ateitis priklauso 
nuo jaunimo. Čia Amerikoje yra 
daug jaunimo ir žmonių, kurie 
netiki į Dievą. Dėl to įvyksta 
žiaurių nusikaltimų. Be tikėji
mo žmogus neturi jokios mora
lės. Lietuvoje yra neįmanoma 
žmonėms atimti tikėjimą, nors 
jie baudžiami. Jie turi slaptai 
melstis, nes nenori netekti dar
bo ir pragyvenimo. Rusijoje pil
ni kalėjimai tikinčiųjų. Nesvar
bu, ar jie katalikai, ar evange
likai, bet jie tiki į galingiausią 
ir aukščiausią Dievą. Mano nuo
mone, kiekvienas kraštas, kuris 
turi likėjirLš, yra galingas ne 
ginklais, bet' morale. Be tikėji
mo žmogus neturi jokio 
gyvenime. . , 
Ieva Zabarauskaitė. VIII

(Bus daugiau)

Sovietų . Sąjunga pripažino Lie
tuvą de jure, o tų pačių metų 
liepos mėn. 12 d. Maskvoje buvo 
pasirašyta tarp Lietuvos ir So-j 
vietų Sąjungos taikos sutartis. 
Pirmame punkte *• pažymėta: 

' “Remdamasi Rusijos Federainės 
Socialistinės Tarybų Respubli
kos paskelbtąja visų tautų teise 
laisvai apsispręsti ligi joms vi- 

? siškai atsiskiriant nuo valstybės, 
į kurios sudėtyje jos yra, Rusija 
be atodairos pripažįsta Lietuvos 
valstybės savarankiškumą ir ne
priklausomybę su visomis iš to 
pripažinimo einančiomis juridi- 

įnėmis sėkmėmis, ir gera valia 
I visiems amžiams atsisako nuo 
visų Rusijos suvereniteto teisių, 
kurias ji yra turėjusi lietuvių 
tautos ir jos teritorijos atžvilgiu. 
Kad Lietuva buvo kuomet pri
klausiusi Rusijai, tai tas faktas 

. neuždeda lietuvių tautai ir jos 
teritorijai jokių pareigų Rusi
jos link.

1926 m. rugsėjo 28 d. buvo 
pasirašytas nepuolimo paktas 
tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos, pagal kurą Sovietų Sąjunga 
įsipareigojo visomis priemonė
mis gerbti Lietuvos suverenumą 
bei teritorinį integralumą ir ne
liečiamybę, o taip pat susilai
kyti nuo bet kurių agresijos 
veiksmų prieš Lietuvos respub
liką.

Tai va, p. Petrdni, kaip Sovie
tų S-ga, pasirašydama taikos, su
tartį ir nepuolimo paktą, aiškiai 
pasisakė, kad visiems amžiams 
atsisako nuo Lietuvos teritorijos 
ir pasižadėjo nesiimti jokių ag
resijos veiksmų prieš Lietuvos 
valstybę. Ar ilgai tuos pažadus

tija. Tai buvo įvestas Trojos ark
lys į Pabaltijo valstybes. f

Be karo paskelbimo 1938. m. 
kovo 12 d. hitlerinė Ycddfitiją 
okupavo Austriją. 1939 m.
15 d. užėinė Čekoslovakiją, o tu 
pačių metų kovo 22 d. atėmė iš 
Lietuvos Klaipėdos kraštą, , Eu
ropos padangėje pakvipo karo 
grėsmė. . .

1939 m. rugsėjo mėn. irdį. Jdt^,. 
lerinė Vokietija užpuolė Lenki
ją, o rugsėjo 17 d. Sovietų Srga 
okupavo rytines Lenkijos žemes. 
Abu plėšikai — Hitleris-įr Sta
linas pasidalino Lenkiją. Angli
ja ir Prancūzija paskelbė Vokie-. 
tijai karą. ;;;.

Po karo, 1946 m. Nuembergo. 
Ttąrptaųtiniame kariniame tri
bunole teisiant hitlerinės Vokie
tijos karo nusikaltėlius, iš sup
rastu slaptų dokumentų paaiškė
jo, kad Hitleris, ruošdamąsis 
karui ir norėdamas užsitikrinti, 
saugumą iš rytų pusės, -1939 nv 
rugpjūčio 23 d. pasirašė su Sta
linu visai slaptą protokolą, pa
gal kurį Lietuvos valstybės (taip 
pat Latvija ir Estija) teritorija 
įėjo į Sovietų Sąjungos įtakos 
zoną, paliekant Vokietijai Suval
kijos trikampį ir nemažą dalį 
Suvalkijos. Gi pagąl antrą, taip 
pat visai slaptą, 1939 m. rugsėjo 
28 d. protokolą, Stalinui pasiū
lius, Vokietija 1941 m. sausid 
lO d. nuo to Suvalkų trikampio 
ir dalies Suvalkijos atsisakė ir 
Stalinas už tai sutiko sumokėki 
7,500,000 aukso dolerių ų^aiba 
31,500,000 reięl^arkįų^Mė abu 
slapti protokolai yrą prijungti 
prie tos bylos, nežiūrint Sovietų 
Sąjungos prokuroro Rudenkd 
griežto protesto. ;

Šie abu slap tai pasirašyti pro
tokolai rodo, kad Sovietų S-ga ir 
hitlerinė Vokietija 1939 m .susi
tarę ėmė vykdyti agresiją prieš 
laisvas valstybes. Vienas agre
sorius yra nubaustas, bet antras 
— Sovietų Sąjunga dar ir šian
dien tęsia agresijos veiksnius 
ne tik Europoje, bet taip pat Azi
joje ir Afrikoje.

Čia trumpai prisiminkime Lie
tuvos valstybės okupaciją.

Vykstant karui vakaruose ir 
1940 m. kovo mėn. 12 d., pasi
baigus Suomijos-Sovietų Sąjun
gos karui, Maskva pradėjo ne
draugišką kampaniją prieš Lie
tuvą, kaltindama, kad ji nesilai
kanti savitarpinės pagalbos su
tarties; kad Lietuvos vyriausybė 
nesanti prosovietinė; kad Vidaus 
reikalų ministeris ir Saugumo 
departamento direktorius aiš
kūs antisovietiniai, nes policija 
Organizuojanti Sovietų kareivių 
grabinius; taip pat dėl Pabaltijo 
karinės santarvės; dėl Generali
nių štabų pasitarimų, ir t.t

Po visų tokių išgalvotų absur
diškų kaltinimų ir-prasimanimų, 
1940 m. birželio mėn. 14 diena 
Maskvoje Sov. S-jungos'Užsie
nio reikalų ministras Molotovas 
(dar gyvas) pasikvietė Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerį J. 
Urbšį ir jam įteikė šio turinio 
ultimatumą:

(Bus daugiau)

dalį
JAV užima vieną šešioliktą 
viso pasaulio žemės ploto.

tikslo
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Vladas Šoliunas, Lietuvių Krikščionių Demokratų J 
Sąjungos Centro komiteto pirmininkas, suvažia- ' 
vųsiems sąjungos atstovams, tarp kitų žodžių, pa- 
darė glaustą savo veiklos pranešimą. ' .

mės atvirkščiai. Dviejų Centro 
i Komiteto kadencijų metu ban-

Tarptautinėįe veikloje buvo | dymai užmegzti glaudesnius ben 
bandyta užmegzti glaudesnius 
ryšius su kitų kraštų krikščio
nių demokratų sąjungomis- Po
no Venskaus pastangomis ‘ Cen
tro Komitetas gavo viso Pasau
lio Krikščionių Demokratų Paf- 
tiji) sąrašą su valdybų sąrašais 
ir ’adresaiš. šia informacija pa
sinaudodami išsiuntinėjome prof. 
dr.’^K Kaslo knygutę “The Lit
huanian ’Strip”, kur aiškinama 
kaip rusai ir vokiečiai dalinosi 
darĮ lajsvįeje, gyvenančiomis taū- 
tonįis. Įvadiniame laiške’ (kuris 
buvo eventualiai parašytas ke- 
turomis kalbomis) mes atkrei
pėme Krikščionių Demokratų 
Partijų vadų dėmesį į šių dvie
jų'diktatūrų nelegalias sutartis, 
palygindami su f Afganistane
- C* e -ii-
vykstančiais įvykiais, ir prašė
me šių vadų,; kaip ideologinių

»f
;i (Tęsinys)

dradarbiavimo ryšius su broliais 
Frontininkais neatnešė teigiamų 
rezultatų ir po paskutinių VLI- 
Ko Valdybos rinkimų net pa
blogėjo. Centro Komitetas, ei
damas į pasitarimus, nestatė jo
kių sąlygų ir tik ieškojo būdų 
Sugrąžinti vienybę krikščioniškų 
politinių ir rezistencinių grupių 
tarpe. Mės nebandėme spręsti 
ar lyginti ideologinių skirtumų, 
bet norėjome ieškoti praktiškų 
ir gyvenimiškų atsakymų dabar
čiai. Įdomu, kad šis bendradar
biavimo būdas pasirodė priim
tinas ir teisingas beveik visoms 
kairiosioms ir dešiniosioms VLI
Ką sudarančioms grupėms, bet 
atmestas mūsų ideologijai arti
miausios grupės ir keletos jos 
sąjungininkų. Ar neatėjo laikas 
ir šiai grupei pergalvoti savo nu-

i

• 1938 METU ULTIMATUMAS
Kai kurie istoriniai įvykiai,; pasiūlymą susitarti su Lenkija, 

metams tolinant mus nuo jų, į pareiškęs, jog esą geriau kalbė- 
pamažu pradedami užmiršti. Ką, tis “su pačiu j¥>nu, negu su jo 
pavyzdžiui, bežinome apie 1938 bernui Jis bevelijo derybas su 
metus kai Lietuva užmezgė dip- hitlerine Vokietiją ir pabrėžė, 
lomatinius ryšius su Lenkija? f jog su Lenkijos vyriausybe ap?

Dabar, ypač kai Sov. Sąjunga 
susidorojo su Afganistanu ir Va 
karų pasaulis ne tik pasmerkė 
rą žygį, bet ir tam tikras bau
džiamąsias priemones dėl to pra 
dėjo jai taikyti, propagandinin
kai ir Lietuvoje gyventojams 
turi įrodinėti, kękia taikinga vi
sada yra buvusi Maskvos politi-1 
ka Tokiems įrodinėjimams skim 
tą R. Žiugždos straipsnį “Nuo
sekli kova prieš fašistinę agresi
ją (Tarybų Sąjungos kova už 
taiką ir saugumą Rytų Europo
je Antrojo pasaulinio karo išva
karėse ir Lietuva”) išsispausdi
no “Komunistas” Nr. 4. Apie 
pusę to straipsnio kaip tik už
ima pasakojimas, kaip tie santy
kiai tarp Lietuvos, ir Lenkijos 
buvo užmegzti. Tą dalį čia ir 
persispausdiname.

kolegų, pristatyti Lietuvos klaū- Į sistatymą ir stoti į vieningą dar 
. i . i _ xrr tbą aktyviai prisidedant prie VLI 
■K’o darbų. Nors pasikalbėjimai 
praeityje neatnešė tikimų vai- ■ 
šių'mes ir šiandien neuždarome 
durų kalbėtis, nes be nuomonių 
pasikeitimo tarpusavio kova tik 
didės, Jo. ne mažės-.

simą savų valstybių» galvoms. 
Yra paruoštas memorandumas 
Madrido -konferencijos dalyvau
jančioms valstybių galvoms, ku- 
rįsĮ bus heūžil^) išsiuntinėtas. Pa 
rašytas, laiškas Vidurio Euro
pos KrikščiOnių Demokratų Unį 
jąi ■ prašant- šios organizacijos.) šįmet švenčiame šešiasdešimt 
veiklos atg^vihimo. Bendrai tarp ,metų steigiamojo Seimo sukak- 
tautinėje arenoje buvo palaiko- įtį. p0 šimtmečio vergijos metų 
mi glaudūs ryšiai su ponais 
Venskais, aplankytas mūsų ats
tovas Vokietijoje Dr. Jonas Nor

daugumoje užsienyje išauklėti 
įvairių pažiūrų žmonės pajėgė 
atkurti valstybę su politinėmis

gaivinti ryšiai su LKDS atsto
vais; visliose Kontinentuose.
.. KO MES-SIEKĖME

.i z* ■ į : . i -a į -. • v 5

Didžiausia grėsmė šiandieni
niame lietuvių išeivijos gyveni
me yra didėjanti poliarizacija 
tarp politinių, višuomeninių ir 
kultūrinių organizacijų. _ Kada 
darnaus ir koordinuoto laisvini- 
mo darbo visi siekiame spaudos 
puslapiuose, tai praktiškai elgia-

įgaliotinius., kurie išsiaiškintų 
kovo 11d. incidentą, taip pat pra 
dėtų derybas dėl priemonių 
užkirsti kelią tokiems inciden
tams ties administracijos linija 
ateityje. Lenkijos vyriausybė at
metė šį pasiūlymą — Lenkijos 
valdantieji sluoksniai rengė pla
nus, sudarančius rimtą pavojų 
taikai.

Kovo 16 d. J. Bekas grįžo į 
Varšuvą. Tą pačią dieną jis da
lyvavo pas prezidentą M. Mos- 
-rįękįįįYyki j si a me pasitarime, ku- 
•fįųnet-hį^ nutarta įteikti Lie- 

Y fu vai' ifltimątijimą, Kovo 17 d. 
_ rytą viėiSiherVąrgivos laikraš

čių buvo paskelbta, kad; esą nu
matyta pareikalauti iš Lietuvos 

i nedelsiant atnaujinti diplomą-; 
tis, neteisėtai perėjęs adminis- i bnjuvs 'J ,^onsi!bn^s

to ryšį, sudaryti sutartį tautinių 
mažumų klausimu, prekybos ir 
muitų konvencijas, pašalinti iš’ 
Lietuvos konstitucijos straipsnį, 
kuriame Vilnius vadinamas Lie
tuvos sostine, ir duoti visišką 
satisfakciją dėl įvykusio inciden
to. JAV žurnale “Current Histo- 

i ry” tuo metu buvo rašyti, jog 
toksai ultimatumas “nemaloniai 

ultimatumą

■ lamai negalima yesti derybų, kol 
i jos valdžios organai persekioja 
Vilniaus krašto lietuvius. Taigi 
oficialios Lietuvos ir Lenkijos 
derybos taip ir neįvyko. <z.

Tokiomis aplinkybėmis 
jos reakciniai sluoksnio ryžosi, 
pasinaudoti 1938 K irūTkova- 1 li
ti. anksti rytą Alytaus apskrity
je ties Trasnykų kaimu įvyku
siu incidentu. Jo metu buvo mir

Į tinai sužeistas lenkų pasienie- 
j tię npfAioAtai rtprpipc odminio-

Dar 1938 m. sausio ir vasario 
mėnesiais, žinant abiejų šalių 

l vyriausybėms, Kretingoje vyko 
{ slaptos neoficialios derybos, ku- 
j riose Lietuvai atstovavo kun. 

Pris Vilniaus katedros, dabar paverstos į meno paveiksiu galeriją i V. Mironas ir prof. M. Biržiš-

tracijos liniją per 17 metrų į Lie- < geležinkelio susisiekimą ir paš- 
tuvos pusę. Lenkijos užsienio ( 
reikalų ministerijos politinio sky 
riaus vedėjui T. Kobilianskiui 
kilo mintis įteikti Lietuvai ul
timatumą. Pasiūlymas susilaukė 
pritarimo vyriausybės sluoks
niuose. Kadangi užsienio reikalų 
ministras J. Bekas tuo, metu bu
vo Italijoje, sutarė galutinį j 
sprendimą atidėti iki jo grįžimo..
Bet jau kovo 12 d. reakcinė Len prime*13 Austrijos 
kijos spauda ir radijas pradėjo Serbijai lemtingą 19±4 metų va- 
plačią kampaniją prieš Lietuvą-,sar^ •

siektus laimėjimus du žmonės, 
be kurių šis Centro Komitetas

Lietuvos vyriausybė, siekda
ma sureguliuoti incikentą, pa
siūlė Lenkijos vietiniams admi-

Tačiau agresyviausiems Len
kijos sluoksniams ir to- buvo ma 
ža. Jie norėjo, kad į ultimatu-ka, Lenkijai — grafas St. Tiške

vičius, Varšuvos viceburmistras, 
Kretingoje gyvenusio grafo A. 
Tiškevičiaus sūnus. Įvyko kele
tas susitikimų, apie kurių eigą 
abi pusės reguliariai informucį-

nistracijos . organams sudaryti mą būtų įtraukti taip pat reika- 
mišrią komisiją- įvykiui ištirti
Kaip ir anksčiau panašiais atve- į siems Lietuvoje gyvenantiems 
jais, buvo pasiūlyta, kad abiejų I lenkams, nutraukti diplomati-

čių pirmasis laisvai ir demo
kratiškai išrinktas Seimas susi
dės iš daugelio politinių partijų, būtų beveik negalimas įsivaiz 
o ne bespalvių, vienodai galvo
jančių individų.

Šįmet taip pat minime dešimt. ralinis sekretorius ponas Ado- j davo savo šalių užsienio reikalų 
mas Viliušis. Kada pirmininkui ministrus.

duoti, tai gerbiami vice-pirmi- 
ninkas Pranas Povilaitis ir gene-

davimai suteikti autonomiją vi-

į metų Aleksandro Stulginskio,
-partijbmis^kodėLmums.šiandi.en ^’e^v7S R^pnblikos
yra taip peršamas bepartyvišku- prezidento, mirties sūkaktį.~~Te- 
mas? Laisva ir demokratiška būna šio Sibiro kankinio šviesi 
valstybė yra įmanoma tik su I asmenybė pavyzdys, kuris kaip 
daugiau negu vienos pažiūros ! Sabus agronomas, pasirinko ne
partija. Lietuviai gyvenantieji Pining0 profesijonalo gerą gy

šalių atstovai susitiktų kovo 13 
d. ant ėjusio per administraci
jos liniją Varėnos tilto. - Tačiau 
Lenkijos atstovai neatvyko. Ta
da kovo 14 d. Lietuvos pasiunti
nys -Taline— perdavė .. _ Lenkijos, 
pasiuntiniui pasiūlymą, kad abie 
jų šalių vyriausybės paskirtų

nius santykius su Tarybų Są
junga- Kai kurios nacionalisti
nės opozicinės grupės netgi rei
kalavo, kad Kaune būtų sudary
ta nauja vyriausybė, priimtina 
Lenkijai,-nustatytas, glaudus-abie. 
•jų šalių generalinių štabų ben-

(Nukelta į penktą puslapį)

pritrūkdavo jėgų ar koks nors 
asmeniškas ar- visuomeninio vei
kimo nepasisekimas jį nuvildavo 
tai vienas telefoninis pasikalbė
jimas su Pranu Povilaičiu tas 
problemas paversdavo stiprybė
mis ir noru vėl toliau dirbti irvenimą, bet kaip gilus ir išsi

lavinęs krikščionis nuėjo dirbti sielotis.- Atrodo, kad pas poną 
simkų krikščionio politiko 
ba.. : J

KAS MES ESAME
Trumpai noriu supažindinti 

žmonėmis, kurie šį sunkų darbą 
dirbo per paskutiniuosius tris 

,; . __ _ r įmetus. Pradėsiu nuo mums vi-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO J AMS
?UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

į ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo . asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa-

užsienyje turėtų domėtis, studi
juoti ir aktyviai reikštis politi
nėje srityje. Mūsų noras ir sie
kimas yra, atremti užsienio lietu
vių tarpe vedamą antipolitinę 
propogandą, nes esame tikri, 
kad ir po dabartinės vergijos pan

dar-

I siems gerai žinomo ir gerbiamo | iams 
X TZ *X A ViĮ-ri i

Povilaitį žodžiai kaip nusimini
mas ar nepasisekimas iš viso ne 
egzistuoja? Be ' jo' darbo- įnašo 
šiandieninis LKDS biuletenis bū
tų sunkiai įmanomas. Ačiū Pra
nui už tiek daug pasiaukojimo 
ir darbo Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Partijai ir jos tiks-

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati- 
nimo vajaus talką!

i Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bd galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpom iv

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.

Centro Komiteto vicepirminin
ko VLIK’o reikalams, pono Sta
sio Lūšio. Turiu prisipažinti, 
kad be jo pagalbos, patarimų 
ir tėviškos priežiūros šioCentro 
Komiteto darbai, ypatingai kas 
liečia VLIKą, būtų buvę daug 
mažesni. Nesvarbu ką jūs girdė
jote apie tariamus šiuo klausi
mu nesutarimus, ponas Lūšys 
buvo ir lieka tas ramstis, be ku
rio mes būtume daug dažniau 
klupę. Nuo pat šio Centro Ko
miteto veiklos pradžios ponas 
Lūšys buvo mums nenuilstamas 
darbininkas, kuris pajėgė atsta
tyti Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Partijai prideramą įtaką 
Vyriausiame Lietuvos Išlais-

Kada po Tarybos suvažiavimo 
Clevelande . LKDS Biuletenio 
klausimas pasidarė vienas is 
aktualiausių ir reikalingiausių 
krikščionių, demokratų akimis 
žiūrint uždavinių, tai šios idėjos 
pagrindinis įgyvendintojas bu- 
;vo ne kas kitas kaip ponas Ado
mas Viliušis. Šis pavyzdys pa
rodo tikrąjį pono Viliušio, kaip 
centro komiteto nario, veiklos 
bruožą. Kada ateidavo laikas ką 
nors įgyvendinti tai didžiausia 
darbo našta dažniausiai ir tek
davo ponui Adomui. Ačiū tau, 
Adomai, kad kartais, nors ir 
sirgdamas, padėjai įgyvendinti 
tiek daug idėjų, apie kurias pra-

Kaip galima spręsti iš turimų 
dokumentų,'' Lietuvosatstovai 
sutiko palaipsniui normalizuoti 
santykius su Lenkija, užmegzti 
diplomatinius santykius, kartu 
pareikšdami, kad Vilniaus klau
simą jie ir toliau laikysią ginčy
tinu. O Lenkijos atstovai siūlė 

! užmegzti draugiškus santykius 
tarp dviejų šalių, pripažįstant 
esamą padėtį, t. y. pripažįstant 
Vilnių Lenkijai. Nepaisant to
kių didelių nuomonių skirtumų, 
matyt, žinant savo šalių užsie
nio reikalų ministrams, neoficia 
lieji atstovai pradėjo tartis dėl 
galimybių surengti oficialias de
rybas tarp vyriausybių paskir
tų delegacijų.

Vasario 26 d. Kaune pas pre
zidentą A. Smetoną įvykusiame 
pasitarime užsienio reikalų mi
nistras S. Lozoraitis apibūdino 
susidariusią tarptautinę padėtį. 
Nurodydamas, '■ jog reikalai aiš
kiai krypsta'į karą,?S- Lozorai
tis pareiškė nuomonę, kad sa
vo . saugurrto sustiprinimo inte
resais Lietuvai reikėtų sudaryti 
nepuolimo sutartį su Lenkija 
ir Vokietija./ Kartu jis papasa
kojo apie slaptų derybų Kretin
goje eigą. Ą Smetona atmetė

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Volare Premier Coupe }

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

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 dovanų savo 
yra naujas skaitytoj as. Priede  dol. 
Pavardė ir vardas ______________________
Adresas ___________ ____________________

„ kuris

Sponsorians pavardė, vardas ir vietovė

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

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa* 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardas _—_____------------------------------------------------
Adresas _ , . - --------------

vinimo Komitete, užtat jam no-, eityje galėjome tik kalbėti. 
~iu asmeniškai ir viso Centro j Krikščionys demokratai yra lai

mingi, kad savo Centro Komite-
nu asmemsKai ir viso uemiu j rsuiKsciunys
Komiteto vardu tarti didelį ačiū. . mingi, kad savo Centro Komite- 
Kalbant apie darbo įnašą ir at- ■ to eilėse turi Adolfą Venskų.

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

» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI * EANNIB MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Išėjusi U spaudos ir galima gauti knygų nukopi.

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerika* lietuvių pastan
gas daryti Įtakot J kraite politiką. 102 pat Kaina f 1-50. 

Knygos bus išsiųsto*, Jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS, .
1731 So. Halsted SL, CMcare, K. .

Ponas Venskus,. kaip LKDS 
Centro Komiteto vice-pirminin- 
kas užsienio reikalams, puikiai 
atstovauja mūsų interesus Eu- 
ropope. Jis sų Ponia turi daug 
pažįstamų ir įtakos daugelyje 
krikščionių demokratų sąjungų 
Europoje ir už jos ribų. .Jie abu 
su dideliu pasiaukojfmų darbuo 
jasi gindami Lietuvos interesus 
daugelyje tarptautinių forumų 
kaip Lietuvių Krikščiortių De
mokratų Partijos atstovai. Nuo
širdus ačiū tau, Adolfai, ir Po
niai.

(Bus daugiau

Helps Shrink 
Swelling Of • 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases fives 
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, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės/ Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, V. Štankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tiniu šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

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

• LIET UVIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina §6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės alsi* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko 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 sąmejingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienctse, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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taktais užsienių reikalų minis-

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
orio 9 vaL ryto iki 5 vai popiet Šeštadieniais — iki 12 vaL

Kitose JAV vietose: 
metams - - -

$45.00
$24.00
$12.00
$5.00

. — Illinois Komercijos komisi
ja paskelbė, kad; draudžiama’ rū
kyti geležinkelio keleivių laukia
muosiuose ir. priestatuose, ma
žesniuose, negu 3,000 kvadrati
nių. pėdų;

— Ispanijos komunistai-, pa-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Telet 421-6100.

Pinigu* reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

do. kad vos tik kokiems ketu
riems mėnesiams likus iki Ma
drido konferencijos pradžios, 
neįmanoma butų suorganizuoti

Nuo sausio pirmos dieno* 
Dienraščio kainos:

Jhicagoje ir priemiesčiuose: 
metams_______
pusei metų_____
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

-S- - -------------- -rt’ V - —, ■/».
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DR. K. ŠIDLAUSKO PRANBMAS
VEIKSNIŲ KONFERENCIJAI

Pranešimo pradžia . tilpo trečiadienio,
25 d., Naujienų pirmame puslapyje. Dabar eina

porcija, kad lig tos akimirkos jis visai nebuvotoje, įr tuojau* pamėgino pravirkti. Jis susiraukėPETRAS T ARELIS

4 — Naujienos, Chicago, 8, 111. Friday, June 27, 1980

išlaužyti krūmai Sis vyrukas porą kartų žvė- 
rėno gudrumu mirktelėja ir, .reikia spėti, jam to 
laiko pakako sumesti, kas dabar darytina. Jis

ašaras. Ir vis mirksėjo iš tos baimės, tarytum jį 
kas tuojau per galvą pradės mušti.

— Ai ponas, ai ponas! Alkanas buvau! Alka-
dviem liežuvio judesiais sutvarkė, kas buvo bur- nas! Ai ponas!.... - , •

APŠAUDĖ KAIRIŲ 
( IRANIEČIŲ CENTRĄ

TEHERANAS, Iranas. — Ti 
heranoęe'ntre jaji. ištisus metus 
včikia Muchadin čhalk organį-_ i’ » . ,---  ------ : j -.f* *
'zacija, kurios cęntrąs iš’ .prava
žiuojančio ąjitomobllio rankiniu 
kulkosvaidžiu buvo apšaudytas. 
Laimė; kad didelių nuostolių 
.kulkosvaidis nepadarė.. Išdaužė 
Jangus, suraižė duris, bet neuž
mušė nė vieno žmogaus, nes tik
tai keli žmonės partijos centre 
buvo; ____ - —

SOVIETŲ ŠNIPAS 
PABĖGO MEKSIKON

LOS ANGELES, CaL — Prieš 
šešis mėnesius dingęs Christo
pher John Boyce, pardavinėjęs 
slaptus dokumentus Sovietų šni
pams, atsidūrė Meksikoje. FBI 
agentai jo atidžiai ieškojo JĄ V, 
bet dabar nustatė, kad jis jau 
yra atsidūręs Meksikoje. ____ -

Pasirodo, kad FBI apklausinė
to apie 1’40 asmenų, kurie pąži- 

mo John Boyce, ir.su kelių pa
galba nustatė, kad jis saugiai 
slapstosi Meksikoje, kad* jis ne
būtų- sučiuptas ir parvežtas- į I 
JAV. John Boyce buvo sučiup
tas Amerikoje ir padėtas į kalė
jimą, bet jam pavyko pabėgti iš 
Kalifornijoje esančio Lompoc 

■kalėjimo šių metų sausio 21 d.
Jis vienas nebūtų galėjęs- pa

bėgti-, jam turėjo padėti kitas 
kalinys, kuris visą laiką turėjo 

.sekti sargų judėjimą.

rėjusi ir ružavai tiems atstovams to optimizmo nesėjušt 
Jie net suvažiavusiems tvirtino, kad Lietuvos okupaci
ja dar galėsianti būti ilga ir kad naujos partijos nariai 
greitai dar negalės savo lagaminų pakuoti ir į Lietuvą 
važiuoti. Konferencija patarusi suvažiavusiems daly
viams, vietoje optimizmo, pažiūrėti “veidu į Lietuvą”,, 
o Draugo redakcija, “nesiimdama sau kreditų”, jau nuo 
birželio 2 d. patarusi veidu žiūrėti į Lietuvą^ nepasaky
dama kuo ji žiūrėjusi į gimtinį savo kraštą dar prieš 
birželio 2-ją. Ten pat Draugas savo įžanginiame dar ši
taip rašė:

t “Konferencijos metu taip pat išryškėjo, kad 
turime daugiau pasitikėti savo jėgomis, kaip sveti
mųjų pagalba, nes tie, kurių pagalbos mes bando
me tikėtis, kaip jie gali padėti. Vadinasi, ir laga
minus pakrauti dar neatėjo laikas. Nėra duomenų 
tikėtis, kad jis greitai ateitų”.

(“Draugo” š. m. birželio 2 d. įžan.)
Jie netik nepatarė lagaminų neiškrauti, bet patarė 

netikėtijeigu toki reiškiniai pasirodytų ir ateity.Jie patys 
nevažiuoja, bet savo dukroms įtakingiausieji vadai pa
taria visdėlto ten nuskristi ir pasinaudoti Prano Petro
nio, ištikimiausio okupuotos Lietuvos bendradarbio tei 
kiamomis malonėmis ir pasimokyti Kapsuko universi
teto kursuose.

Seni Amerikos lietuviai, krašto nelaimės metu pra
moko tolerancijos ir pajėgė bendromis jėgomis dirbti 
atliko gana daug svarbių darbų. Jie, be jau paminėtų 
dalykų, jau įtikino JAV administraciją nepripažinti 
Sovietų — Nacių pasirašytos sutarties Pabaltijo valsty
bes pasidalyti, nepripažino Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos įjungimo į Sovietų Sąjungą, pranešė tą žinią pa
vergtiems lietuviams, latviams bei estams ir praetais 
metais pareikalavo Brežnevą panaikinti Stalino — Hit
lerio paktą, kurio Sovietų valdžia iki šio meto ne
panaikino. . ■ ■ ■

■Amerikos lietuviai, žinojo, kad karo metu kova ei-
vestą darbą. Jęigu: L. Bendruomenės politinė ; konferen-1 na kovos laukuose, mūšius veda atskiros divizijos’ir pa
čija ras Amerikos, lietuvių tarpę- didesnio pritarimo, tai
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Halas prieš Iraną ir bandė sūši- 
dėti su nuverstų šachu Pahlevi.

Atrodo, kad kasdien vis dides
nis iraniečių skaičius nori pa
leisti- visus suimtuosius ir ieš
koti taikos su JAV. Iranui labai 
reikalingos lėktuvų dalys ir įšal
dyti pinigai. Prezidentas Cartė- 
ris niekę neprižada, kol ųpbųs, 
paleisti visi suimti amerikiečiai. 
Prezidentas atŠaldys Irano auk-, 
są,’bet jis nori, kad butų mokai-, 
mos Irano skolos.

Politinė partija be vilčių
Amerikos lietuviai žino, kad inž. Algimantas Ge

čys pajėgė Washingtone įsteigti naują politinę partiją, 
kurios patys įtakingiausieji šulai, pasirodę vienumoje, 
buvo inž. Vytautas Kamantasr JAV Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas V. Kutkus, Amerikos demokratų ta
pęs nepriklausomos Lietuvos Jaunimo rajono vadas 
Dr. Bronius Nemickas, A. Gureckas ir visa eilė Wa- 
shingtonan suvažiavusių JAV L. Bendruomenės atsto
vu. Nelegaliai naująją partiją rėmė ir visi Fronto Bi
čiuliai, jau seniai ardę visuomeninį Amerikos lietuviu

čiuliams įsakinėjantis frontininkas. Jeigu nieko prak
tiško Gečio vadovaujama politinė partija, nepa
jėgs padaryti, tai ji išgaruos, ' kaip savo laiku iš
garavo Kalifornijoje veikęs “rezoliucijų komitetas”.

/Didžiausiais naujos politinės partijos rėmėjais ta
po dabartinė Draugo redakcija, bandžiusi padėti pa
grindus savo skaitytojams apie naują politinę grupę,

vieniai asmenys, bet paliaubų metu reikia vadovautis 
.teisinėmis -sąvokemis.- Jie-įtikmo -amerikiečius--laikytis- 
itarptautinės teisės, nepripažinti nacių padarytų konce- 
cijų sovietiniams naciams, bet ginti pavergtos lie
tuvių tautos pagrindines laisves ir nepriklausomybes" 
teises.

Draugo redakcija giriasi, kad Washingtono politi
nėje konferencijoje buvo apie trečdalis senių, o du treč
daliai jaunimo. Ne bet kokio jaunimo, bet' aukštus mok-

kurios priesakui pastatyta&- inž. Algimantas Geey&- sjus baigusių ir Amerikos -kolegijose dėstančių mokslo 
žinias. Bet tų aukštuosius mokslus baigusių tarpe ne
atsiranda jaunimo, kuris ryžtųsi savo žinias naudoti 
kovai už nelaimėn patekusią lietuvių tautą.

— Kas iš jūsų mokslo, jei savo žinias nemokate ar 
nenorite pritaikyti kovai už pavergtą lietuvių tautą, — 
paklausė bemokslis Povilas Mileris į konferenciją susi
rinkusius jau aukštus mokslus laibusius ar Amerikoje 
bebaigiančius studentus.

Amerikos bemoksliai suorganizavo ALTą, BALFą 
ir visą eilę stambių lietuviškų įstaigų, tuo tarpu naują 
partiją kuriantiems aukštus mokslus baigusiems lietu
viams dabar atima viltį padėti pavergtiems išsilaisvin
ai, bet kalama jiems į galvą mintis, kad nieko iš to ne- 
:bus; kad naudingiau su okupantu bendradarbiauti, ne
gu kovoti. Apie jaunimui kalamą neviltį dar teks pa
kalbėti.

Naujos politinės grupės organizavimas jau seniai pra
dėtas, bet viešumon jis iškeltas tiktai Washingtone dvi 
dienas vykusioje konferensijoje.

Inž. Gečys, bendradarbiaudamas su buvusiu VLI- 
Ko pirmininku, jau prieš dešimtmetį pradėjo niekinti 
politines Lietuvos partijas, o paskutiniame Draugo 
įžanginiame išniekino visus Amerikos lietuvius, kurie 
mokėjo suorganizuoti Amerikos Lietuvių Tarybą, ap
ginti pabėgusius dabartinės Draugo redakcijos narius 
■nuo Sovietų-žvalgybos,-siautusios- Europoje- ir norėju
sios juos pagrobti ir išvežti į Sibirą, kaip gaudė ir vežė 
į rytus ukrainiečius, rusus-, gudus, kaukaziečius ir ki
tus, Sovietų pavergtų tautų žmones. Sudarė jiems gali
mybes atvažiuoti į Ameriką, atiduoti jiems lietuviškas 
Amerikos organizacijas, laikraščius, o dabar žada labai 
negražiai nuvertinti.

Vlikininkus ir altininkus išvadinę dideliais op
timistais, pripasakojusiais nebūtų dalykų (žinoma, ne- 
■nurodydami nei vietos ir laiko, kada jie galėjo sėti mi- 
nėtą optimizmą}, patys pradėjo tvirtinti, kad’ Washing-- 
tonane buvusi konferencija optimistinių minčių

■ VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
net- SKELBKITE S NAUJIENOSE

Dr. Kazys Sidlauskas, 
ALTos pirmininkas

(Tęsinys)

• Todėl netenka stebėtis, kad to
ki mūsų tarptautinės teisės ir 
politikos ekspertai, kaip Dr. B. 
Nemickas, kurie buvo anksčiau 
gana skeptiški dėl Helsinkio Ak
to naudos, paskutiniu laiku pri
pažino, kad šiuo metu pats ge
riausias tarptautinis forumas 

-kelti Lietuvos laisvinimo bylai 
esąs tik Helsinkio Akto signata- 
-u susirinkimas, kuris turi šį. ru
denį įvykti Madride. Tik jis sa
ko, kad mūsų pasiruošimas Ma
drido konferencijai nesąs pakan
kamas. Todėl tenka mesti bent 
trumpųžvii^nį pasiruo-' 

-Šimus sutikti Madrido konferen
ciją.

___ fi. Pasirengimas Madrido-----  
konferencijai

: Tuoj po Belgradu konferen
cijos, kurioje buvo sutartas se
kantis Helsinkio Akto signata- 

j^susitildmas_MadrideJ980_xn^ 
Amerikos Lietuvių Taryba pra
dėjo ruošti tentatyvinius plr- 

’nus, ką mes tos Madride- konf e 
rencijos proga turėtumėm- at
likti. Tuomet buvo-Tarybos nuo- 

i monė, kad- vykstant Helsinkio 
Akto signatarų konferencijai 
-laisvame Vakaru krašte Ispani- 
f joje;- lietuviams ir kitiems’ lais
vojo pasaulio- pabaltiečiams rei
kėtų suorganizuoti didelį pabal- 
tieeių sąskrydį Madride^ kad pa
demonstravus Helsinkio Akto 
valstybėms laisvųjų pabaltiecių

- :laisvės troškimą savo kilmės 
i kraštą ’ns.

Gaila, kad praeitų metų pa
baigoje įvykęs Sovietų Sąjun
gos karinių jėgų įsiveržimas į 
Afganistaną buvo taip įtempęs 
santykius tarp Sovietų Sąjun
gos ir JAV-bių bei Vakarų Eu
ropos kraštų, kad per eilę mė
nesių išvis nebuvo aišku ar Ma
drido konferencija įvyks. Atro-

dį į Madridą. Vienok būtų vi
sa eilė kitokių pasiruošimų, ku
riuos mums reikėtų atlikti.

1) Pirmiausia, mes turime 
JAV-bių Kongreso rezoliuciją 
dėl Pabaltijo valstybių laisvės 
bylos iškėlimo Madrido konfe
rencijoje. Šios rezoliucijos vyk
dymą mums reikėtų bandyti už
sitikrinti per visus tris politi
nius židinius:

a) ’ Baltuosius Rūmus,
b) Valstybės departamentą ir
c) Europos Saugumo ir Koo- 

oc-acijos Kom:siją.
Kaip Belgrado konferencijos 

patirtis paro je, šitokiais jaut
riais klausimais visos kitos Hel
sinkio Akto Vakarų valstybės 
laukia i’j’ciatyvos iš JAV-bių de 
legacijo*.

2. Tę'.ti ligšiolinius žygius, kad 
i JAV bių delegaciją būtų įjung 
tas re tik koks Sovietų Sąjun
gos satelitų arba jos tautų- egzi- 
las, bet ir pabaltiecių atstovas, 
dėl visai skirtingos Pabaltijo 
valstybių politinės padėties nuo 
kitų Rusijos tautų ir jos sateli
tu. V . •

3) Kreiptis- gana anksti su me
morandumais į- visų-kitų Hėlsiri-.

. ±io -Aktą—pasirašiusių—Vakarų 
valstybių- vyriausybes, galbūt 

. iškaitant Jugoslaviją ir Rumiini- 
ia. kad jos Madrido konferenej- 
joje iškeltų Pabaltijo tautų lais
vės klausimą. Po memorandu- 

:mų įteikimo reikėtų pasirūpin-

jVCXJJVDC, AVMUS- U-UViaiRŲS- ir iiu- 
.sistatymas mūsų keliamais klau 
Simais.

4) Pasirūpinti, kad vistik ne
mažas skaičius pabaltiecių po
litinių aktyvistų nuvyktų j Ma- 
;drido konferenciją, kad galėtų 
.užmegzti kontaktus su Helsin
kio Akto valstybių delegacijų 
nariais ir juos aprūpinti: infor
macine medžiaga.

Praėjau pusvalandžiui^pro- tą; 
patj namą pravažiavo dar vienas 
automobilis: ŠĮ kartą jis paleido 
kelias bombas- į tą patį centrą. 
Bombos nusirito toliau. Jos pra- 
sirito pro kairiųjų centrą, spro
go ties Irano aviacijos* transpor
to bendrove. Kitos dvi bombos 
dar toliau nusirito, išsprogdino 
kitas įstaigas. Vietoj kairiųjų 
centro, išsprogdino nieko dėtas 

-biznio įstaigas;
GALI PALEISTI KELIS 

} AMERIKIEČIUS
TEHERANAS, Iranas. — Mu

lų vadas parlamente M. Behešti 
.pareiškė, kad keli amerikiečiai- 
gali būti parlamento išleisti iš
važiuoti. Dabartiniu metu yta 
suimti 53 amerikiečiai. Vieni jų 
yra visai nekalti. Naujai išrink- j gyvenę kelis metus Rusijoje, 
tas parlamentas gali juos bet j tapo demokratais. Dabar jje 
kurią dieną išleisti. Bet jis pats nieko nenori žinoti apie komu- 
norėtų teisti tuos, kurie šnipi-į nizmą, visiškai klusnų Maskvos 
.Dėdami Amerikai, rinko slaptas diktatams. >

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
(Tęsinys)

ĮVYKIAI VERANDOJE
Bet čia jo tokias malonias mintis šiltoje lovoje 
staiga nutraukė bildesys greta esančiame, prie 
pagrindinės namų sienos pristatytame sandėlyje. 
Jam tuojau toptelėjo galvon mintis, kad ten šal
tame sandėlyje sukrauti vaišėms paruošti valgy
mai Lyg ir ką negerą nujausdamas, jis susirū
pinęs ir nieko nelaukęs atsikėlė, užsimetė paplū
dimio apsiaustą, įsiavė šliures ir dar mieguistas 
per virtuvės duris išėjo- į kiemelį; o- iš ten į san
dėliuką.

Sandėliuko durys tikrai buvo kiek pravertos.
Tutulas, kiek išmanydamas, atsargiai, negir

dimais žingsniais prisiartino, pražiūrėjo pro at
viras duris ir vos neaiktelėjo nustebęs, f jį nu
garą stovėdamas kažin koks apdriskęs vyrukas 
skubiai rijo paršiuko gabalą, laikydamas jį visoje j 
saujoje. Tutului vienu metu kilo mintis, kad tuo
jau ”eikia pasiieškoti pagalio. Bet nebeiškentė ir 
pats išsigandęs, net pusę žingsnio atsitraukęs, 
suriko:

— 0 jūs,* ką Čia darote?...
Vargšelis, matyt, taip buvo užimtas paršiuko

.Tutulo pastebėjęs. Tad efektas susidarė nepa,- 
prastas. Jam lept žemėn iš rankos toji mėsa, o 
pilna burna taip ir liko, nes jis nebedrįso nei to
liau kramtyti, nei nuryti kąsnio. Šitaip abu —-. 
Tutulas ir tas vargšelis - vagišėlis ir stovėjo ne
judėdami priešais vienas kitą. Jei kalbėti apie 
aną nelaimingą įsibrovėlį, tai jis buvo tikras 
“druskos stulpas”.

Tik po kokios minutės Tutulas, matydamas
neprašyto svečio išgąstį, jau įsidrąsino ir įėjęs | gos Tutului ramiai apgalvoti visą reikalą, tad sta 
į sandėliuką dar kartą pakartojo aną patį kvai
liausią klausimą!

— Aš klausiu, ką čia darai ,tu? — Bėda Tu
tului, kad nežiaojoį ką dabar pasakius, nors pats 
matė, koks beprasmis jo krausimas, nes užklup
tasis juk nieko doro ir atsakyti, kad ir norėda
mas, nesugebėtų-.
' Ų Tutulą žiūrėjo du juodi taškai, — beždžio
niškai arti viena kitos įbestos akys, — veidas 
skiausčias, vienas žandas smarkiai išpūstas — pa-

I tinęs (nušalo naktį, pagalvojo Tutulas). Kojos 
Tiesos, rankos — pagaliai. Burna didelė, kvailokai

kiek galėdamas, aiktelėjo ir ėmė pats save sma
ginti kuo greičiau ir kiek galima gailiau pra
dėti verkti.

— Ai, ponas, ai, ponas, ponas! — cypė ir inkš
tė jis, sužadindamas tiesiog nenugalimą pasišlykš
tėjimą Tutului, kuris dabar stovėjo negudriai 
spoksodamas ir tikrai nežinodamas, kas čia ge
riau padaryti.

Vagišėlis —vargšelis, matyt, bijojo duoti pro-

ga pasidarė judrus. Jis aiškiai dirbtinai verkė, per 
daug jau uoliai atvaizdavo persigandusį ir dre
bantį, siekė Tutulio ranką bučiuoti. Tutulas ga
lutinai supyko ir buvo jau ranką pakėlęs. Bet Tu
tulas dar nieko savo gyvenime nebuvo mušęs. Jo 
ranka šiuo syk greičiausiai iš ta pasršykštėjimo ir 
pasipiktinimo jam pakilo.

O vaikinas, dar labiau persigandęs ir many
damas, kad jį dabar Tutulas jau ims mušti, iš to 
susijaudinimo trypė kojomis, stovėdamas vieto
je. Jis spėjo mesti gudrų žvilgnį į duris, bet tuo
jau suprato, kad pasprukti nepavyks ir ėmė kaž 

ištysusi. Jis be kepurės. Ir plaukai suvirtę, kaip'ką sapalioti, šnirkštis, rankove šluostydamas 
J ’i. ‘ ’ * • • « a • « m . « • • a A__  " *

Staiga jis kaip ir pradžiugo, manydamas, 
rado išganingą mintį.

— Ponas, duokit man į snukį! Geriau* duokit 
man į snukį, tik policijos nešaukit! .. r. Ponas į 
snukį man!

To Tutuliui jau buvo per daug. Jis pagriebė 
vagilį už sprando ir nė nepagalvojęs ką daro, 
ėmė jį stumti durų linkui. 0 šis vis kartojo:

— Ai ponas, ai ponas! — ir neskubėjo eiti. 
Ne! Jis tarytum priešinos stumiamas, nes jau
tė, kad Tutulas jį besipriešinantį dar smarkiau 
stumia į duris. Jau daug vėliau tą įvykį apgalvo
damas šią aplinkybę Tutulas gerai atsiminė ir 
pats sau pasakė: •

— Gudraus būta... fru k to!... J
Tutulas išstūmė vagišėlį iš sandėliuko ir jau 

už durų jiems esant, kiek tik tuo metu- jėgų turė
jo, paspyrė jį, šiuo tarpu jau lengviau pasiduo- 

. dantį (kad net jis šnektelėjo. Vagilėlis kiemu ve
žimo siūbuojančiais žingsniais vis atsigrįždamas 
pažiūrėti, ką Tutulas veikia. O priėjęs prie var
telių jau mikliai šoko, atidarė juos, įšoko gatvčių 
vėl vartelius užtrenkė ir atsigrįžęs į Turtulą, 
bjauriausio pykčio perkreiptu savo raukšlėtų 
veideliu, parcelė jam liežuvį ir tris kart akiplėši
škai tiesiai Tutuliui į veidą suriko:

(Bus dausfany

ir.su


SVDfTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
tCEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

MARIJONA ZOLPIENĖ 
(Tęsinys)

TRYS SVARBOS DALYKAI
Rašydamas pirmąjį laišką Korintiečiams Ap. Povilas sako: 

“Taigi dabar pasilieka tie trys dalykai: “Tikėjimas, Viltis ir Meilė, 
tačiau didžiausias tarp jų yra męilė’’ (1 Kor. 13:13). Atkartotinai 
pasakyta, kad visi trys minėtieji dalykai yra svarbūs krikščio
nims, bet svarbiausia ir labiausiai re:kalinga yra meilė. Rom.

tymo įvykdymas“. Taigi galima sakyti, kad meilė yra paklusnu
mas visiems Dievo reikalavimams. Pats Išganytojas sako: “šitas 
yra mano įsakymas, kad mylėtumėt vienas kitą, kaip aš jus my
lėjau. Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kas guldo savo 
gyvybę už savo draugus” (Jono 15:12, 13). Rom. 12:9 skaitome: 
“Meilė tebūnie be veidmainystės”. Tikra, neklastinga, norinti da
ryti gera kitiems. “Meilė nepavydi, nieško savo naudos. Meilė ne
ieško pąsigiežti už pikta, ji nepasiduoda piktumui. Meilė nesi
džiaugia neteisybe, bet su džiaugsmu pritaria tiesai”.______

iV. RAITO TYRINĖTOJAI
j. Mudkąnt, 195 Van Pelt Ąvęnue, Staten Island, N.Y. 10303
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26U W. 71 St. TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
^CQOtBCt

VaL agd auiitarimv Uždaryta treč.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAI IB OHIKUMAS 

Bendra praktika, spec* MOTIRŲ life* 
Ofisas 265? WEST 39fo FrtflIT

.4 • Amerikos kareivis revoliu- 
tr penkt. 2-4 ir <-8 vaL T*k- fcštadir į cijos metu gaudavo $6.67 per 
■iaia 2-4 v*L popiet ir kita Udkr

OFISO VALj pim_ antrad-, tračUd

P ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOPKDAS-PBOTEZISTAi 

k Aparatai - Protezai Med. ban 
f dažai SpociaH paeaiba kDlaaar 
P (Arch Supports) ir L t

28M Wwt 63rd SU CW«w*. WL Mttt

FLORIDA
DR. C. K. BOBEUS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

PERKRAU5TYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna epdrauda 

2EMA KAINA

MOVING

16 įvairiu afofomv.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-IStt arba 176^9*4

AA0IJG HiMOi VALANDOS

ML A M

Lietuviu kalbe: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedėja Aldona Daukus 

Tele4: Hftmtock 4-2412 

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, ILL. 60629

£ “Lietuvos AidaT 
2E —KAZĖ BRAZD1IONYTĖ

iMąrijona labai gerai jį pažino, 
* I nes jis buvo tikras josios moky- 
, tojas. Jai patiko todėl, kad Jo- 
■P nas Zolpys buvo rimtas vyras, 

turėjo' gerą balsą, mokėjo vai
dinti ir turėjo labai didelių reži- 
sieriaus gabumų. Jissuradolai- 
ko į anglišką dramos mokyklą 
eiti ir mokėjo labai lengvai mo- 
kyti. Jonas Zolpys buvo geriau- 
sias Marijonos mokytojas.

Ne vieną kartą ji šių eilučių, 
autoriui papasakojo, kaip jis 
sugebėdavo mokyti. Artistui pa
rodydavo: “Žiūrėk, kaip tu da- 

’.-o-vėltau, patylėjęs^kurį lair 
ką, parodydavo: “Tu taip turį 
daryti”. J'onas Zolpys buvo ge
ras pedagogas. Jis pats į Ame
rika atvažiavo jaunas. Jis būtų 
galėjęs prapulti salūnuose, kaip 
tais laikais daugelis jaunų tie? 
tuvių nuskęsdavo. Jonas Zolpys 
kelis kartus su vyrais išgerdavo, 
bet jis pajėgė jiems pasakyti, 
kad reikia eiti į mokyklą.

Zolpys nuolat važiuodavo_ į
miestą mokytis. Pirmon eilėn 
makėsi angliškai. Pramokęs ang^ 
iiškai, gavo lengvesnį darbą, 
Kurį laiką vertėsi Real Estate 
bizniu. Bet kiek tai liečia ZoL 
pienę, jis įtraukė jauną mergaL 
:ę į Lietuvių Jaunimo Ratelį. Tai

■ proflraffs>t vedėja

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

Viioa laidos iš W0PA stotim, 
bansa 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties 111Ū--AM ban**

2646 W. 71st Street 
-—Chicago, Ulinoia 60629 

Telef. 778-5374

SUSIRINKIMŲ

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių drau
gijos pusmetinis narių susirinkimas 
įvyks penktadienį, birželio 27 dieną, 
6 vai. vak. Vyčių salėje, 2455 West 
47thSffėeC Nariai prašomi dalyvauti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Bus ir vaišės. E. Štrungys, sekr.

mėnesį. Unijos kareivis laike ci
vilinio karo gaudavo iki $11, gi 
laimėjus jį šiaurės teritorijoms 
bei valstijoms, kareivio alga pa
kilo iki $16 per mėnesį. Įvedusi 
savanorių kariuomenę, dabar ’ 
kareivis gauna $448.80 kiekvie
ną mėnesį, be to, gerą aprūpini
mą, pilną sveikatos draudimą ir 
$6,000 mokslapinigių.

—< -Visatoje yra apie 100- bili
jonų žvaigždžių, iš kurių apie 
6,000 galima matyli be prie
monių.

1914 metu
BUTKUS - VASAIHS

1446 So. 50th Ave^ Cicero, DL

Midland bavings iprar- 
^nauja taupymo *- 
"paskolų reikalus visos mū
šy apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytu 
pasitikėjimą. Mes norėtu* 
me būti jums naudingi n 
ateityje.

Sąskaitą apdraustos 
iki £40,000

2657 W. 69 STREET- 
Chicago, IL 6062

8929 SO. HARLEM AvB 
Bridgeview, IL 60455 

TeL 598-9400

Passbook Savings.
4 \ .*wnngs 

(Minimum $500)

Gentfieate

teko skaityti.

Marijona Zolpienė

Jonas Zolpys Marijoną Zolpip- galėjo likti abejinga, Lenkijos 
nę pądąrė artiste. Jis ne tik 14 
metų mergaitę išmokė vaidinti, 
bet ją ir padarė drąsia mote- 
rimi.

Jonas Zolpys Amerikon atva
žiavo 1903 metais, o Pirmo Pa-

pradžioje jis jau 
buvo įsitraukęs į vaidybą. Jis 
jau buvo baigęs anglų kalbos, 
dramos ir net lietuvių kalbos 

ųrsus. Tai buvo labai svarbus
dalykas. Amerikoje buvo daug 
žemaičių, dzūkų, lenkiškų lietu
vių, bet lietuviškai gerai kalbėti 
jie nemokėjo. Tuo tarpu Jonas 
Zolpys ne tik pramoko angliškai, 
bet pas mokytoją Mišeiką iš že
maičio jis lietuviu tapo'. Jis net 
ir teatro veikalus pradėjo rašyti. 
Zolpienė turėjo apie 20 Jono 
Zolpio parašytų teatro veikalų, 
kuriuose jai tekdavo vaidinti.

Be noro mokytis, pas artis
tus ateidavo noras kilus mokyti, 
— sakydavo Žalpienė, kalbėda
ma apie Joną Zolpį. — Mes pa

Marijona Zolpienė, gimusi ir 
užaugusi Amerikoje, įsitraukė 
į Amerikos lietuvių visuomeninį 
gyvenimą ir pirmuosius savo 
žingsnius pradėjo vaidyboje. 
Ji pažino ne tik to meto lietu
viškus veikalus, bet ir svąrbes- tyS mažai ką žinodavom, bet
nius režisorius.

Didžiausios įtakos į jauną mer- (US mokyti, kaip mes geriau tu- 
gaitę tada turėjo Chicagoje gy-|rime tvarkytis...
venęs.. ir_Yei.kęs_.Jonas Zolpys..—_ Man atrodė, kad panašiai 
Tai buvo nepaprastų gabumų galypĮo ir- Jonas Zolpys, — tęs- 
žemaitis. Jis buvo gimęs Kelmė- dąvo minti? M. Zolpienė. Jis 
j e, Mikuičių kaime 1887 metais. pats mažai žipių turėdavo, bet

mes, artistai, vis norėdavom ki

vis norėdavo kitus mokyti, ar 
ncirs tik tiek, kad kiti nepasi- 
lenkiptų nieko neišnipkę. Jo ne
galėjai prilyginti su dr. Šliūpu, 
kuris ątvažiuodavo į Chicagą 
kalbas sakyti, arba su dr. P. Gri- 
gaičniT'kurrs^keiias žiemas sėk? 
madieniais vis skaitydavo par 
skaitąs... Aš iš Jono Zolpio, re- 

mane nuvedė pas Laucevičių, 
bet tai kita istoriją, — pasakojo 
Zolpienė.

— .»eigu ne Jonąs Zolpys, tai 
aš ir Silvestro Zolpid būčiau nei 
gąvusį.,. Mudu, ęųsįpąžįnom. per1 y rj ą T-.-- «Jono Zolpio vaidybas. Tai buvo 
mūsų to Įneto. gyvenimo kursai, 
pradžios mokyklą, kolegija ir 
lietuviškas universitetas, — pa
reiškė kartą M. Zolpienė, prisi- 
minusi savo pirmuosius vaidy
bos žingsnius. Reporteris 

(Bus daugiau)

1938 METŲ ULTIMATUMAS 

(Atkelta iš 3-čio puslapio) 
dradarbiavimas ir Lenkijai su
teikta jūrų karinė bazė Klaipė
doje ar Palangoje.

Vilniaus krašte, prie Lietuvos 
ir Lenkijos administracijos linL

buvo lietuvių vaidintojų ratelis, i jos buvo telkiamos lenkų ka- 
xurio režisierius buvo Jonas Zol- ? riuomenės jėgos. Bet kuriuo mo 
pys, o jei reikėdavo, tai jis pats' mentu jos galėjo įsiveržti į Lie- 
ir vaidino. į-

Marijona, papasakojusi kelis 
vaidybos epizodus, vis žadėjo: 
apie tą Liet. Jaunime Ratelį pa-! 
rašyti atsiminimus, bet visi tie' 
atsiminimai, ko gero, tiktai ge-| 
rais norais-ir—liko. Kiekvieną — 
kartą, kai susitikdavom, Marijo
na tai vis apie režisierių Joną 
Zolpį pasakodavo, vis žadėjo pa
rašyti, bet nieko pasašyto ne-m
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION '
4040 ARCHER AVENUE j

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

Make Your Own 
Family Health Information Jar

Chicago!
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

Many accidents and health 
emergencies occur in the 
bone each year. And many 
complications can be avoided 
by takinc preventive steps for 
yoar family's health and safe
ty One such step is keeping 
a ‘Family Health information

It's important that family 
medical information be read- 
By available to emergency 
medical personnel or whoever 
Tint arrives at the scene. A 
brief medical history of each, 
family member will quickly 
alert rescue squads, para
medics or other individuals 
to handicaps, afleTgies cr 
other special family health 
problems.

Just HU out a Family 
Health Information form.

tavą-
TSRS vyriausybę, rūpindama

si savo šalies saugumų ir ginda
ma lietuvių tautos interesus, ne- 

reakciniams sluoksniams suda
rius karinio konflikto grėsmę ne 
tolį TSRS valstybinės sienos. 
Dar kovo 15 d. užsienio reikalų 
liaudies komisaras M. Litvino
vas kalbėjosi tuo reikalu su An
glijos ambasadoriumi Maskvoje 
Čilstonu ir paprašė JAV am
basadorių atkreipti Vašingtono 
dėmesį į padėties rimtumą. Ko
vo 16 d. 15 vai. M. Litvinovas, 
priėmęs tik prieš valandą grįžu
sį iš Kauno į Maskvą Lietuvos 
pasiuntinį J. Baltrušaitį, pain
formavo jį apie savo pokalbį 
su Čilstonu ir pranešė, kad tuoj 
telegrafuoja į Paryžių.

Tą patį vakarą M. Litvinovas 
pasikvietė Lenkijos ambasado
rių Maskvoje V. Gžibovskį ir 
pareiškė jam, jog, nesiimdama 
vertinti Lenkijos ir Lietuvos gin 
čo, Tarybinė vyriausybė yra 
suinteresuota, kad jis būtų iš
spręstas tik taikiu būdu, ir nu
rodė, jog prievartiniai veiksmai ' 
gali sukelti pavojų taikai viso
je Rytų Europoje. Padėties rim
tumas verčia atkreipti Lenkijos 
vyriausybės dėmesį į tai, jog Ta
rybų Sąjunga, būdama suintere- 
suota išsaugoti ne tik nominali
nę, bet ir faktinę Lietuvos ne
priklausomybę, negalėtų likti 
abejinga įvykiams, jeigu Lietu
vos nepriklausomybei kiltų grės 
mė.

Kovo 17 d. M. Litvinovas spau 
dos konferencijoje padarytame 
pareiškime atkreipė dėmesį į 
naujo pasaulinio karo grėsmės 
padidėjimu-ryšiuirr str "Vokieti-; 
jos įvykdytu Austrijos užgro- , 
bimu ir pabrėžė, kad kyla grės-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

jo, jog “po to pavojaus, dėl ag
resijos užkrečiamumo, gresia 
peraugti į naujus tarptautinius 
konfliktus ir jau reiškiasi susi
dariusia nerimą keliančia padė- 

^j timi Lenkijos-Lietuvos“ pasienyj’(

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

je”: j
Tą pąčią dieną M. Litvinovas 

davė nurodymą TSRS įgaliota
jam atstovui Paryžiuje J. Suri- 
cui, kad jis nedelsdamas pasi
matytų su Prancūzijos užsienio j 
reikalų ministru Ž. Poliu Bon- 
kūru ir sužinotų, ar Prancūzijos 
vyriausybė imsis kokių * nors 
priemonių, “kad sulaikytų Var-i 
šuvą nuo beprotiškos avantiū-1 
ros, kuri gresia gaisru visoje Ry- ’ 
tų Europope ir atsilieps padėčiai 
Centrinėje Europoj e' \ Į

Griežta TSRS vyriausybės po-. 
zicija atvėsino Lenkijos valdan
čiuosius sluoksnius. Lenkijos į 
vyriausybė nutarė apsiriboti rei
kalavimu užmegzti diplomati
nius santykius.

(Iš Eur. Lietuvio)

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

■BHFb

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArdi 7-3401

Tel: Olympic 2-1003

getting label, cap the jar, md 
then put the jar in your 
refrigerator. Some of tftx 
information will be instantly 
readable through the jar. A 
second label should be placed 
on or near your telephone 
indicating that your Family 
Health Information. Jar it in, 
the refrigerator.

If you want to make a 
Family Health Information 
Jar, write for 2 free labels 
and a Family Health Informa
tion farm. You will also 
receive a Kitchen Safety leaf
let from Owetx<-HJiDoU with 
helpful tips on purchasing 
and storing foeda in gku» 
container* and information 
on food spoilage signa Ad
dress: Kitchen Safety, DepL 
10, P.O. Box 361, Madison 
Square station, New York- 
NY 10010.

PETRAS BIELIŪNAS
TeL: LAfayette 3-3572 I

8354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL 974-441S 

'■ ’ j- .

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArdj 7-H3S-I139

5 — Naujienos, Chicago, 8, Ill, Friday, June 27, 1980

t

* 4348 So. CALIFORNIA AVE.
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DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio

sirinkimą. Visus pasveikino ir

ta. Mirusiu narių šiame periode ' rosios padėties apie nuosavybės
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jos salėj?. Prašo parinkti fantų. <jgius jr dar keletas pasisakė ei- rjos ir deportacijų metinių proga > £

&

P. \ ileišis. Kai jis baigė kalbė“ j Maplewood. Labai tinka giminingoms
$

valstybiųlikimu ir pasirūpino, >riu čia priminti įvykį, kuris!
1 Parke, 15 metu. Reikia skubiai par-

L
t-

ŠIMAITIS REALTYLaisvė %

Notary Public & š

TRUMPAI i
% &

or<T numery atspausdintas

?<■

ogus, ką jis pataria, žino,:

gegu-
iu-katt^-jau išleistas' penktas | Lietavių-Pensiirinfar^ąjTm^ I

prancūzų kalbomis.anglų ir

%ne-
sario 16 gimnazijos mokinių tybių atstovybes, — sakoma ta-sirgęs ir išbuvęs kelias savai* i

me Baltųjų Rūmų Etniniams > i

Reikalams Įstaigos biuleteny.
lankyti savo sūnft laikoma jkai- nopadarė. Jis nesutiko tartis su, .^-1 prK!id(!ntas
1 _ _ Z I S — I- . _ I _   _ t  VI ir- . Al MArv le, r A l L r.

(ALT Informacija)
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Well help you make the right move.
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2951 West 63rd. Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

nebūtų suteikta proga plėši
mams kartotis.

P. Ankus yra mūsų reprezen
tantas 8-me policijos distrikte. 
Ten duodami nurodymai, kaip
saugotis nuo. vandalizmo. Kon- fjjen 
lak^uokit policiją ir saukite Spauda prt 
telefono- numerį 911. saj jj.ąja gatve pradės kursuo-

namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos. r ......

• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir

ną dol.) vyko akademinė da
lis. Iš širdies tartą kalbą, kuri 
buvo daugelį kartų nutraukta 
gausiais plojimais, dėstė -Dr.

i
i

j

!

tautiniu organizacijų i pakomi- 
.sijoje; i ;

-Taip pat stiprų pareiškimą

•: o

mėjo V. Gudienė.
kad autobu-

sprendė Lietuvos atstovybės fi- 
riansavimd.reikalūs. Tai buvo iš
spręsta pertvarkius Baltijos

gonį, kuris patalpintas pas duk
teris. Jo pavardė J. Žilius. krjąiHes nuo 07 ir^Tl g-vių T ripo

Liability apdraudimas pensininkams

“a. lauraitis 
4645 So. ASHLAND AVB.

523-8775

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Telman Ave. 
Tel. 827-3559

Saugumo Taryba ir Valstybės
Departamentas sėkmingai iš-

Jengva-viską sugriauti ir sunai 
kinti? .

Pasigirdo pirmame suole:
— Durnas senis!!

Prelegentui kalbant tpliaų ir.

JĄtstįovų Rūmuose padarė, kon- 
gresmanas E. Derwinski, pri- 
mindamas tero'rą, žudymus. de-

S“

jusią nuotaiką.

Prisiminus jani “Į Laisvę” 
žurnale jauno žmogaus pasi-

JAV Kongrese buvo priminti 
Lietuvos, Latvijos, Estijos reika
lai. Kongr-esmanas Fr. Annunzio

O

"ž;

Ruošos ^mitetuL vadovauja^ ti, plojimams nebuvo galo. No.’Į Girnoms.
’ riu čia nriminfi iwki: kuriai • MŪRI

★ __ ________ j..tas_A—Račkauskas — vicepirm.,
— Stasys Vanagūnas iš Mar

quette Parko, visuomenės vei-

~ ------------------------- - z Ow > e ___ -■ ------

palaikyma Naujienų ir jų platil jnąs_NIarguett.e_.Earke^ buvo-su-4-^11^11 -rpasiplktinimą Va- 
---  ' sirgęs ir išbuvęs kelias savarSari°16 gimnazijos mokinių PAIVAIATB

tęs Šv. Kryžiaus ligoninėje. Da lankymosi rusų pavergtoje Lie J C I U ALY U J A T t

į

■ i

Į-, 
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/J The Fir^t and GreaUįt XX.
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Doily Ncwi
Publisbed by The Lithuania Ncwi Pubmhing Co.. Inc.

1739 So. Halsted Street. Chicago, I1L 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian
In The United States ff

Jb.

i ?

■ i

mumas”. čia pranešama, kad 
Etninių Reikalų Įstaiga, JAV

telefono" numerį 911. * - — - - *
O. Ankienė teturėjusi vieną Ii- ti j puhski"nuo blizgio 22 d.

( Kilo neaiškumų dėl c’U.obusų
.eris. Jo pavardė J. Žilius. _ - - —

Pirm. J. Bacevičiui jau dabar California Ave. Pavesta valdy-

J

< j

prašo rengtis rudens banketui, baj išsiaiškinti su administra- 
n.VIUU AOlCl, V'rkU.|7LtO Idd \CILDI Y .... p.— ■> .
prijungimą Klaipėdos krašto prie KUr‘s spa 10 fallat-Kelpša, J. Ba;

Paminėjo, kad suėjo į kontaktą namuose reikaluose. Valdyba at-

NEIGHBORHOOD 
. realty gpoup .

U.S.AT

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. Keczie Avenue 

Tel. 776-8505 - :

(dem., Ilk) priminė prieš 40 m. 
_įvykusią|o_kupaciją, pabrėžė 
Amerik<^ susi<lomėįiiną Baltijos

LANKYS SŪNŲ TEHERANE

Barbara Timm iš Oak Creek, 
Wis., gavo leidimą antru kartu'aiškėjo, kad jis jokios nuolaidos!

MŪRINIS BUNGALOW Brighton

sudrumstė klausytojų susižavė NeaS'S

Prašė mokesti pakelti: vienam i

Marquette Parko Lietuvių Namų Savi
ninkų draugijos susirinkimas

š.m. birželio 20 d. 8 vaL vak.'Vėliau panašūs renginiai bus ir
phm. J. Bacevičius pradėjo su- kitose miesto dalyse.

St. Patlaba prašė, kad žmonės 
perskaitė dienotvarkę. Ji priim-'neleistų gandų, nežinodami tik-

•_ jS-* _ - i _ t _ j* - 11-i _■ t • _

nebuvo. Nors ne narys, bet a'.sl- įsigijimą nepageidaujamų asme- 
stojimu pagerbtas fotografas V. nų. Taip pat prašė apsisaugoti 
Noreika. Jis savo nuotraukomis nuo plėšimų ir taip elgtis, kad 
įamžino Lietuvių Namų Savinin
kų draugijos veiklą.

Pagerbti žuvusieji ir nukan- 
iiuli už-Lietuvos laisvę mūsų 
tėvynainiai. Muzikas A. Linas 
grojo- pianinu, o solistas V. Mon/ 
kus sugiedojo Amerikos ir LkZj 
tuvos himnus. N

40 metų Lietuvos okupacijos 
ir trėmimo dienas gana chrono
logiška tvarka nusakė K. Juškai- 
tis. Priminė 1939 m. Hitlerio su
keltą karą, okupuotas valstybes,.

Vokietijos, Lenkijos okupavimą 
ir sutartį su Sovietais, Amerikos 
įsijungimą į karą ir paliaubas, 
kurios sustiprino Sovielų galy
bę, dabar grasinančią visam pa
sauliui. Paminėjo Lietuvos pa
vergimą ir 10 metų vergiją. Gy
vendami laisvėje, turime_ sustip 
rinti tautiečių panstangas išsi
laisvinti ir informuoti laisvąjį 
pasaulį ąpie tautos prisikėlimo 
pastangas ir vilti iš naujo tapti 
nepriklausoma valstybe.

Pirm. J. Bacevičius dėkojo 
prelegentui už paskaitėlę. Visi 
plojome.

V. Kuliešius padeiG£mayo_§iLė.
rasti, A. šidagis padainavo- “At
sisveikinimą”. Dėkojome.

; A. Katelienė perskaitė 
žės 16. d, susirinkimo piutokuląT 
Priimtas be pataisų.

Kleb. A. Zakarauskas sveikino 
it prašė grupinių demonstraci
jų metu neišeiti Į gatves, 
kreipti į jas dėmesio._____

Pirm. J. Bacevičius pranešė, 
kad miesto administracija lie- 
po’s 5 d. 69-oj gatvėj (Lithuanian 
Plaza Court) rengs jomarką, pa
rodą. Valgių bus galima nusi-

National banko ir Savings and 
Loan Association bendrovės di
rektoriais. Jie užima po stalą 
banekto metu.

SL—Vanagūnas- -ir—J-. Baccvi-‘ vaisėmšrT>asIvaisinę, skirstėmės 
čius prašė vykti į B’alfo pikniką ir dėkojome valdybai už šaunias 
birželio 22 dieną Jonynų so- j vaišes. K. Baukus
dyboje. ----------------

Namų Savininkų draugija
Įsteigta 1937 metais. Nuo to lai-

su naujai išrinktais Marquette sakė.

Susirinkimas baigias po 10 va
landos vakaro. Dalyvavo apie 

, 150 narių.
Pirmininkas dėkojo ir kvietė 

* . _ _ ♦ w ■■ W —- 1 ——«—• v--- -—7—z ~

Mass., išvyko gyventi į Silver 
Spring, Maryland valstijoje.

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muziejaus metinis piknikas 
įvyks liepos- 13 d. 12 vai. vidu
dienį Balzeko sodyboje, New 
Buffalo, Mich. Bus lietuviškų 
valgių, gėrimų ir įvairių pikni
ko malonumų suaugusiems ir 
jauniems, šokiams vadovaus 
Intercontinental Dancers vedė
ja Elli Livčinas, Del Zūnas burs 
laimę pagal kortas ir žvaigždes. 
Bus galima įsigyti dovaninių 
prekių iš muziejaus krautuvės.

komunizmo grobuoniška reli
gija. Pamaldose dalyvavo daug 
žmonių.

Daiyvhf nuotaika_ iškilmių,
ga, puiki, lietuviška. Jausmas,
taip, kaip tėviškės laukų baž
nyčiose, it būtum Vilniaus, . 
Kauno ar Šančių bažnyčioje...

Antrą valandą Kultūros Ži- 
dinyje (kainavęs apie milijo- =

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su

BUTŲ NUOMAVIMAS į 
• NAMŲ PIRKIMAS « PARDAVIMAS • VALDYMAS _ 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KONGRESE KELIA LIETUVOS REIKALUS
Pabaltijo valstybių okupaci-

TURKIJOJE SUSIRINKĘ ATSTOVAI 
PRITARIA CARTERIO POLITIKAI

ko nepakeltas nario mokestis, j 
r...................J ’
asmeniui $3 ir šeimai $5 metams. 
Mokestis padidintas nuo naujų 
melų. Susirinkimas pritari. ’

Klu. J. Kuzminskas prašė pa

Juozas Kwain. Informacijai tel. 
523-5523 nuo 9 vai. ryto iki 3:30 
vai. popiet.

— Prof. Mečys Mackevičius 
' išrinktas. Lietuvių teisininkų 
draugijos centro valdybos pir
mininku, Algirdas Budreckas — 
vykdomuoju vicepirm., Vytau-

klu. j. KuzminsKas prase pa-i
remti Kronikų leidimą. Lietū-Į kė3as’ §abus organizatorius ir 
vnrtaftriau išleistas penktas | LiefaviųHPensmmkų-Sąjunggs- 
tomas, o po viena loma ispanu, Į pirmininkas, pratęsdamas pre-

_• prancūzų kalbomis, numeratą, parėmė Naujienų lei- 
Mūsų tautiečiai veda žūtbūtinę ^irną $5 auka. Dėkui. Taip pat
kovą už tikėjimo- bei spaudos dėkuj tos aPyh^kės ^utiečiui už 
laisvę ir už Lietuvon neuriklau-, ■-----------------
somybę. Neapvilkime jų! Val-įnimo vajaus užsisakant dien-

skirti. Remtinos ir veiksnių?ins-
tnucijos. t

dyba nuspręs kokią auką pa- raŠQ trečdaliui metų.
— J. Šardpnickas, St. Catha

rines, Ont., mūsų atstovas ir ko

pirkti. Bus Lithuanian Festival, metu daugiau nebedaryti. ^įan-

■ ___________,______________________ _____

Nutarta loterijų susirjn^įmo respondentas Kanadoje, atvyks

i;

TAUPYKITE PIRKDAMI E
FABRIKO" SANDĖLIŲ

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 29 D., NUO 8 VAL. RYTO 
IKI 4 VAL. POPIET

Specialus išpardavimas vasaros metui
• SPECIALŪS BARGENAI BUVUSIO IŠPARDAVIMO 
O TRUMPOS IR ŠILTOS SUKNELĖS — tik $2.50.
• DAUG NAUJOS ŠILTOS APRANGOS
e NAILONO IR BOVELNOS įvairiu dydžiu švarkeliai 

— $2.
e KELNAITES IR BIKINI — 50 ir 60 centų.
e CHALATAI, PIŽAMOS, KELNAITĖS, SUKNELĖS 

IR KITA

Nauja vieta antroje gatvės pusėje:

— 1033 W. VAN BUREN STREET 
PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS 

Didelė automobiliams aikštė veltui

w

PASSBOOK 
SAVINGS... 

ths best way to sameguhrtYl 
5/2 %5; c

įsi 
CcspotmM 

Quarterly
OUR SAVINGS _
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

dr. Petras Jokubka — ižd., ir Jo
nas Vasaitis — sekretoriumi.

Čikagos Vyčiu tradicinėL_ge^ 
gužinė-piknikas bus liepos 4 d. 
Vyčių salėje ir sodelyje, 2544 
West 47th Street.
— Petras Galinauskas, gyve-

see us for 
financing.

AT OUR I0W RATH
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

8
wyTHTT****1

tU

■ar. u
ItISUR.D

Mutual Fe^

riju/.y

Savings and Loan s r

232 WEST CERMAK ROAD
Frm Euaxaeso% PmOtnl

EDŲRSi Mon.Tua.Frl.9-4 Thur.9-8 Eat. 9-1

SEBYING CHICAGO AND SWBBS SINCE 1905

CHICAGO,ILUNCHS«JfflB
Phceei Mrgiata 74WT

sakymą, kad reikia visus veik 
snius panaikinti, sukurjant_vix 
ną, replikaVo taip:

— Ar žino šis jaunas žmo
gus, ką jis pataria, ar žino,: T 
kaip sunku sukurti ir kaip

spausdintų Atstovų Rūmų ir Se- 
(nato priimtą jungtinį rezoliuci
ją nr. 200, kuria ginama Lietu
vos, Latvijos ir Estijos laisvė. 

-Tam.e_P.at “Congressional Rec
ord” . numery atspausdintas' ir' 
kongr. Annunzio pabaltiečiams

valstybėms priklausomų sumų 
investavimą, kad palūkanos', bū- 
tų pakankamos Lietuvos atsto
vybės išlaikymui, nemažinant 
pagrindinių sumų, ir tai nerei
kalauja, kad Kongresas šiam 
reikalui skirtų fondus.

__ Rašte pabrėžiama, kad Lietu-

Čikagon i Tautinių šokių šven
tę, taip pat aplankys Naujienas.

— Tadas Normantas, Glen
wood, Ilk, pratęsdamas prenu
meratą, savo gerus linkėjimus 

J atlydėjo $5 auka. Dėkui. I
— A. Jakniūnas iš Arlington,

bar grįžęs iš ligoninės į namus, fov°je^tas pat balsas: 
kur yra žmopėlės Agutės prie
žiūroje. ■ ;

• Chicagos Anglijos-Britani- 
jos Lietuvių klubas rengia links
mą subuvimą — pikniką-gegu- 
žinę birželio 29 d-, sekmadienį, 
Vyčių sodelyje ir’salėje. Pradžia 
12 vai. popiet. Maloniai kviečia
me svečius ir narius atsilankyti.}

Klubo valdyba (Pr.>i tamsta ar jis?
_; . - - r t X • . • V - V

: į 1 PIRKTI AR PARDUOTI,
Idiotas, ar jis žino, ką Vai nuomoti ar apdrausti savo nuo* 

sario 16 gimnazijos mokiniai:savybę Čhicagojė ar bet km*■i

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MABUA N0REIKIEN1M IKI M

Tel WA 5-W2608 West S9th St, Chicago, HL 60629 
Dideli* piri rinki-m»« geroe rūšie* įvairių prekių.

MAISTAS H EUROPOS SANDILIŲ

f
IĮ!

vos pasiuntinybė yrą vertingas 
,,.... _ simbolis inkorporavimo nepripą-
labai naudingas Iiudiiimas'Tarp- xjn^jmo T,jet.„y(^_į,a

sįuntinybė yra atlikusi svarbų 
vaidmenį Amerikos diplomati
niuose santykiuose su Baltijos 
valstybėmis; JAV ■ niekada ne
pripažino prievarta įvykdyto 
neteisėto Lietuvos,..Latvijos ir 
Estijos inkorporavimo, Amerika *• 
ir toliau pripažins Baltijos vals-

...
K

PREZIDENTAS CARTERIS, TRUPUTĮ PAILSĖJĘS, 
PRADĖJO RŪPINTIS RINKIMŲ REIKALAIS

; ANKARA, Turkija. — Turki
jos sostinėje dvi dienas posėdžia
vo šiaurės Atlanto Sąjungos 
valstybių užsienio reikalų minis
terial, labai plačiai apsvarstė 
Sovietų karo jėgų įsiveržimą Į 
Afganistaną • ir pareikalavo, kad 
Sovietų valdžia tuojau išvežtų

j visas savo karo jėgąs_iš_Afga-P-" ______ __ —■ " nr<

CARTERIS KALBĖJOSI 
SU RAMALHO EANES

LISABONA, Portugalija. — 
Prezidentas Carteris, ' atskridęs 
i Lisabona, atliko oficialias svei
kinimo ceremonijas. Portugalai 
buvo labai patenkinti, nes prez. 
Carteris buvo pirmas. Amerikos 
prezidentas, įkėlęs koją į portu
galų žemę. Prezidentas Antonio 
Ramalho- Eanes labai daug prisi
dėjo prie demokratinės—Porta- 

"galijos sutvirtinimo. Jis mokėjo 
Portugaliją apginti nuo dešinių 
ir kairių ekstremistų.

Prez. Carteris džiaugėsi, kad 
per paskutinius šešerius melus 
portugalai sudarė demokratinę 
vyriausybę, aptvarkė ūkį ir pra
deda stiprinti krašto finansuš. 
Prez. Carteris prižadėjo sustip
rinti prekybą ir pareiškė pagei
davimą, kad Portugalija palai- 

rkytų glaudžius ryšius su buvu-

_ fitstanoTNutarimą, kad būtų at
šauktos visos Sovietų karo jėgos, 
padarė užsienio reikalų ministe
rial, bet jie prisilaikė prgzidpn-.

------- "~to Carterio logiškai išdėstytų 
minčių Venecijoje.

j Brežnevas ir kiti Sovietų val
džios atstovai tikėjosi šiokių to
kių nuolaidų, Ankaroje pada
rytas sprendTnias jiems atrodo 
labai griežtas. Pats Brežnevas 
buvo paleidęs gandus, kad pre
zidentas Carteris esą padaręs 
vieną svarbią nuolaidą, bet pa-

K . ■ 'y .:

Prezidentas Carteris, visą savaite su žmona Rosalynn praleidęs Romoje, 
Venecijoje, Jugoslavijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje, grįžęs Washing- 

tonan paprašė leisti jam pailsėti, kad galėtų būti kraštui naudingas.
portaeijas Lietuvoje, reikalau
damas Pabaltijo valstybėms 
laisvo apsisprendimo ir pabrėž
damas, kad JAV turi pareigą 
remti Pabaltijo^ tautų laisvės 
reikalą.

L ■ >

VIETNAMO KAREIVIAI TAILANDE 
SULAIKĖ DU AMERIKįEmA. T V E R A S 

Laikrodžiai ir brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymas ' 

2646 West 69th Street 
T«L REpublte 7-1941

tu Teherane. Jis yra 20 melų rusais, jeigu Maskva neatšauks 
marinų Sgt. Kevin Herineling, visų savo karo jėgų iš Afganis- 

| jauniausias iš visų įkaitų, laiko-! tano. ,
WASHINGTON, D.C "

* .• ■ ■- ■

PREZIDENTO PAVADUO
TOJAMS; ETNINIAMS 

REIKALAMS

Baltųjų-Rūmų ALTai atsiųs
toje- informacii6jeU;pažymima,

įPASIENIO INCIDENTĄ NORIMA BAIGTI DIPLOMA
TINIU BŪDU BEI PRIEMONĖMIS

reikalų mihistėriu Tach ir jam 
pareiškė susirūpinimą dėl inva
zijos.

labai daug patyrė iš Portugali
jos prezidento apie šių dienų gy
venimą Portugalijoje.

| Su premjeru Franciscb sa Car- 
zidentas Carteris labai šiltai at- į neiro' prez.': Carteris privačiai

nuvežė Lietuvon ir ką p arsi ve- j Amerikoje^ prašome skambinti 
z’l žė? Jei jis žinotu, taip nekal-Lr nžeiK i mfian

Mes visuomet pasiruošę 
___ jums patarnauti. ■

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

\Trš 500-tai namų pasirinkimui. '• 
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600 
fndepeudently owned and operated

žė? Jei jis žinotų, taip nekal-jar užeiti j mūsų įstaigą,
betų.

—Tokią dieną ir toki žodžiai,
•—atsiliepė vienas iš to paties 
suolo. — Man nesuprantama, 
katras dabar didesnis idiotas.

J šitas išsišokimas padarė,
I L'Airv ninrlAin,, WAVA..1... — _rt

I

SIUNTINIAI J LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
1501 W. 69th St, Chicago, IIL 60629. — TeL WA 3-2737 

V. VAL ANT INAS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE f

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė or-
ganisadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. /

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuof f 
pj dar-lriic t >. darbus dirba. _ r w K i

SLA — Išmokėjo dsugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu

SLA

apdraudų savo nariams.

fl
t

indžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- f

Siuntiniai j Lietuvą Į 
ir kitus kraštus I

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

,----------—-------—r

I PRANCŪZAI IŠBANDĖ 
NEUTRONO SVIEDINĮ

Ke

t

t
i
k

riama patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuviu Ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti Iki $10,000.____ j

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
aukštojo mokslo ir ju gyveninio pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už

Insurance, kuri ypač daud?nga jaunimui, siekiančiai*

51,000 apdraudoe suma temoka tflc $3.00 metama.

SLA —kuopą vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkite 
j savo apylinkės SLA kuopą veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA jsirašytL

Galite kreipti* ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N. Y. 10001 ’

>07 W. 30th SL .
TeL BID SAJ-2210

i savo apylinkės SLA kuopą veikėjus, jie Jumi

l

kaip girdėjau, nejaukų Įspū
dį, ypatingai, kad tai buvo vie 
nas iš vienuolyno sferų. Sako, 
kad pabaigoje buvę viskas 
sklandžiai išsiaiškinta.

Meninėje dalyje pianistė Ke 
palaitė paskambino keletą kū 
rinių. Rašytojai ir humoris
tas skaitė savo kūrybą eilėmis. 
Publikos minėjime buvo gau
su. Dalyvavo 7 vėliavos. Pui
kiai parengta scena. Lietuviš- 
kas kryžius, Kalantos paveiks
las, prie jo gėlių buketas, už
degtos žvakės. Tautinė vėliava 
su užrašu — LAISVĖS LIE
TUVAI!

L. B-nės apyg. pirm. Vakse. 
lis, atidarydamas 
pažymėjo., kad galėjo daly
vauti daugiau vėliavų ir žmo
nių. ALTos pirm. Ąuolas per
skaitė rezoliuciją su Jnterpre- 
tacija. Puikiai viskas .paruoš
ta ir tinkamai pravesta.

Garbė New Yorko lietu
viams, dirbantiems vieningai 
ir sutartinai. Daugelis kdloįi. 
jų galėtų vienubės pasimokyti: 
iš nevyorkiečių. Garbė ir pa
sididžiavimas. L-i~. \

Minėjimas baigtas Tautos

PRIE LITHUANIAN ..PLAZA. 
COURT IR CAMPBELL mūri
nis 6 butų. Geras investavimui. 
Tik 875,000.

VAINA REALTY
Tel. 925-6565

M. i I M X U S
Notary Public

INCOME TAX SERVICE .
4259 S. Maplewood. Tol. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankaL

HOMEOWNERS POLICY

minėjimą,

/[himnu. Puikp ,kad broliai lie-
J| tuviai ramia bendrą kalbą iiį 
įfį bendrą darbą, kovoje prieš 

| mūsų amžiną tautos priešą — 
J i rusą. Kad tu, gude, nesulauk- 

turn mūsų prapulties!
1^1 Kas norėjo, galėjo pasivai-
J, Sinti skaniais pietumis. Kurie 

-7 8:gi pasiliko ilgėliau, Dr. P. V-
1^, leisis pavaišino šampanu. ,At- 
J sirado kai kas ir stipresnio. 

, S Taip buvo baigtas Baisiojo Bir 
Ą želio minamas New Yorke.

Dipeliukas

mūsų amžiną tautos priešą —

Sinti skaniais pietumis. Kurie 
S gi pasiliko ilgėliau, Dr. P. V- 
^4 « • V • • v
M sirado kai kas ir stipresnio. 
JJ Taip buvo baigtas Baisiojo Bir

J

t

PROGA BIZNIERIUI
Edwardsburg, Mich., Highway 62 ir 
Elkhard Rd. kampas, savininkas par
duoda du akrus su 3 dideliais namais: 
krautuvės pastatas ir du namai po du 
butus, didelė daržinė ir darbui gara
žas. $155,000.

Tel. (616) 663-2986

MARQUETTE PARKE
Parduodamas beveik naujas 514 kam- į 
barių mūrinis bungalow su 3 miega-, 
mais, įrengtu pilnu beismantu, l^z ■ 
mašinos garažu. Centralinis oro vėsi
nimas, daug visokių įrengimų bei 
priedų.

O’ROURKE REALTORS 
Tel. 776-8855

SAVININKAS parduoda 6 butų 
mūrinį namą Bridgeporte. šildy
mas radiatoriais. Geros pajamos.7 
Kaina prieinama. Prie -32-ros ir 
Morgan. Skambinti 778-4690 |

___________________________ ..... <

CONSTRUCTION A REMODELING ;
— Statyba ir remontai —

Morgan.

F. Zapolis, Agent
JSOS/j W. 95th St 
Evarg. Park, UI. 
60642, - 4244654

State Farm F ir e 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.
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Skambinti 778-4690 •
l 
!

Advokatai t
GINTARAS P. CEPtNAS 

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. Šp^tadipnĮ nuo 

9 vaL ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimu 

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

Chicago, DI. 60629

iki 6 vaL vak. Šeštadienį nuo 
9 vai. ryto iki 12 vaL d. 

Ir pagal susitarimą.

S

J. D. ELECTRIC

New construction & remodeling. 100 
amp. services, 220 v. comm. & res. 
Immediate service, quality work, rea

sonable rates, free estimates.
Licensed — Bonded — Insured

482-3130, anytime

WANTED TO RENT

RAMI MOTERIS ieško 4 švarių kam
bariu antrame aukšte ramiame name 
Bridgeporte. - 14
Skambinti po 6 v. vak. 927-7414

DENTURE WEARERS
* J

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

A major 
advancement

*

■g ~ hauįiino* CH1CA0O * iix, fWa* gZ .

^ANGKOKAS, Tailandas, — . mu nuo praeitų metų lapkričio
mėn. 4 dienos. j : <

Egipto prezidentas Sacįatas sisveikiho? su Portugalijos prezi- i tarėsi apie valandą laiko. Jie 
pareiškė,, kad Trano ir Libijos dentu. Antonio Ramalho- Eanes.' 
diktatorių elgesys tinka fikcijų Portugalai b.uvo paruošę jam 
filmams. Irano- žinių agentūra labai ramią poilsio vietą, bet pas-

Pre-JSOTdoniįįb Kryžiaus atstovas 

-Angkoke, kad Vietnamo karei- 
viaL^etvirtadienį sulaikė du 
R^adonojo Kryžiaus pareigūnus 
ų?' du amerikiečius fotografus, 
apžiūrinčius išblaškytą Kambo- 
dijos tremtinių stovyklą Nong 
Chan kaime. Sulaikytas Brita
nijos pilietis Robert Ashe ir 
prancūzas Pierre Perrin, abu 
Tarptautinio RK pareigūnai. 
Taip pat sulaikyti Amerikos pi
liečiai George Lienamann ir 
Richard Franken, vienos garsi
nimų agentūros Bangkoke dali
ninkai ir fotografai. Jie neseniai 
užbaigė išsamią studiją Jungti
nių Tau tų komisionieriui apie 
pabėgėlius. Jų likimas nėra ži
nomas.

Pranimžįjbs^i^ž
Giscifd" d’Estalif^^,,___ ,
raštiiHiri^foš,. --kai^išban^ta 
neū^i^įsyiėdinio ^a^a. rTuyo

tarn JAV vyriausybės .ir Etniniu I- ;r. • , 1 minti tą galingą ^atominjiginkla,
grupių, perteikdama tautybių1— - - - - ■ -
pageidavimus prezidentui ir In
formuodama tautines ' grupes

kad prezidento' pavaduotojo et- 
niniamš' reikalams dr; Stephen 
Aiello. įstaiga... .palaikysryšius

grupių, perteikdama tautybių

apie atitinkamus vyriausybės 
veiksmus. • . t

C* -

;Dr. Ąįęllo stengsis ugdyti

Prancūzijos

raštimirkąniš,

^ęnta^^^įr 
pareiškė iluK- Tsj

Įranešė i Amerikos ambasadai
<

svarstdma'inę ’dį' metū^aę ga-

| tačiau galutinos išvados nepada- 
wttIa IVfnnnm <-» orimnrKrr» ne

bus padarytas po 2 ar 3 metų.
jyta. Manoma, kad sprendimas

bendradarbiavimą tarp tautinių
grupių.- Jo rūpestis bus, ' kad
JAV vyriausybės- įstaigos būtų

- t ■ .* J • - •

reikiamai informuotos apie JAV 
etninių grupių interesus ir tai at
sispindėtų. JAV politikoje ir veik-
los programose. Dr, Aiello taip 
pat tarpininkaus, kad etninių 
grupių amerikiečiai būtų įjun
giami į JAV valdines tarnybas.

' * * *

LIETUVOS PASIUNTINY-
, BĖS FINANSINIS NE

PRIKLAUSOMUMAS

Tai bus ilgų bandymų ir plana- 
vimęrimetai. Apie bandymą pre
zidentas. Giscard ',d’Estaing jo- 

i nepa-
1

kių davinių bei detalių 
teikė.

— Senatas rengiasi paskirti 
25 bilijonus dolerių Amerikos 
automobilių, jpramonei gelbėti. 
Nauji .JAV.. au totnobiliai vartos 
mažiau gazolino.

4- . .. r
. T ’

Etniniams reikalams įstaiga
Baltuosiuose Rūmuose savo bir-( 
želio mėn. biuletenyje “Foreign 
Policy Notes” įdėjo žinią, ant
rašte: “Užtikrintas Lietuvos at
stovybės finansinis nepriklauso-

• Birželio 28: Reda, Irenėjus; 
Gaudė, žvalga, Tulantas.

Birželio? 29: šv. Petro ir Povilo, 
Gedrime, Indrė, Mantigirdas.

Birželio 30: Emilijana, Teo- 
baldas, Novilė, Ganimedą, Taut
ginas, Vidgaudas.

Saulė teka 5-18, leidžiasi 8:29.

Ora.< vėsesnis, giedras.Ar

J"

II<
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SINTETINIAMS DEGALAMS 
PASKIRTA $20 BILIJONŲ 
WASHINGTON (AP).— Ket

virtadienį Kongresas patvirtino 
prez. Carterio planą skirti sinte
tinių degalų gamybai 20 bilijo
nų dolerių. Numatoma, kad sin
tetiniai degalai pakeis importuo
jamą naftą. Dabar Amerika per 
dieną importuoja apie 8 milijo
nus statinaičių naftos. Manoma, 
kad sintetinis kuras bus bran
gesnis vienu centu už galoną.

Įstatymas leidžia steigti septy
nių asmenų Sintetinių degalų 
korporaciją, kuri reguliuotų pa
skolas, pašalpas ir kainas, taip

palietė ekonominius ir šiaurės 
Atlanto Sąjungos reikalus.

Pars pranešė, kad likviduoti de- kufiniu momentu, kai buvo baig- 
vyni asmenys, jų tarpe du kari- tos kalbos prezidentui paruošta- 
ninkai, ruošę sukilimą prieš re-'me viešbutyje, jis panoro skris- dalinys, 
voliucine mulos Chomeini' vai- ti namo. Jis praleido ištisą sa-Į aviacijos ir artilerijos, įsiveržė 
džią. vaite įvairiose Europos valsty-: i Angolos teritoriją ir nužudė

— Angolos vyriausybė prane
šė, kad Pietų Afrikos 3,(MX) vyrų 

remiamas šarvuočių.

vaite įvairiose Europos valsty-1 i Angolos teritoriją ir nužudė

Senatorius Charles Percy 
birželio 17 dieną pasakė 
trumpą, bet gražią kalbą 
apie Lietuvoje rusų praves
tus baisius lietuvių areštus 

ir trėmimą į Sibirą.

Tailando sostinėje lankosi 
Vietnamo užsienio reikalų mi- 
nisteris Nguyen Co Tach. Jis pa
reiškė, kad jokio incidento ne
buvo, nes Tailando ribos nėra 
nusistovėjusios ir Vietnamo ka
riuomenė kovojo su buvusio 
Kambodijos premjero Pol Pot 
Khmer Rouge partizanais. Da- 

| lykams paaiškėjus, Vietnamo 
kariuomenė pasitraukė į Kam
bodžos teritorijos pasienį. Ta
čiau Tailando kariuomenės va
dovybės komunikate rašoma, 

I kad vietnamiečiai buvo priversti 
I apleisti švietimą teritoriją. Tai
lando kariuomenė kasa apkasus 
200 jardų nuo pasienio.

Vietnamo užsienio reikalų mi
nister} Bangkoke pasitiko apie 
150 demonstrantų. Viename pla
kate buvo įrašas: “šunų ėdike, 
važiuok namo”. ,

JAV kreipėsi į Vietnamo ir 
Sovielų Sąjungos vyriausybes, 
reikalaujant sustabdyti atakas 
Tailande. Tuo reikalu į Valsty-
bės departamen^ buvo iškvies
tas ambasadorius Anatoly F. 
Dobrynin. JAV ambasadorius 
Tailande Morton Abramcftvitz 
matėsi su... Vietnamo užsienio

NORI GAUTI 15 MILI
JONŲ DOLERIŲ

NEW YORK, N.Y.—Genevieve 
Gilles, buvusi ki.-o artistė ir 
dažna įvairių filmų darbų Dar- 
ry Zanuck bendradarbė, yra pa
reiškusi $15 miijonų pretenziją 
į paliktą mirusio Zanuck turtą

hėse ir savo- gimtinio krašto ži- 370 gyventojų.
nias sekė, tiktai iš didelio radijo - -- ?-.=—_----------
priimtuvo, kuris prezidentą ga- mą išstumti Sovietų karo jėgas 
na tiksliai informavo apie įyy- iš Afganistano. Sovietų valdžia

prezidento lėktuvas skrido' į Va- rų valstybių bet prezidentas pa
karus, bandydamas pasivyti be- reiškė, kad jis jokių nuolaidų 

____  ' 1 
' nuolaidos niekam nebūsiančicfs

kius. Žemė sukosi j Rytus, o! tikėjosi gauti nuolaidų iš Vaka-

sileidžiančią saulę. Prezidento nepasiūlė. Jis yra įsitikinęs^ kad 
lėktuvas pasiękė Andrews oro|------------ --------- ----------------
pajėgų bazės aerodromą Mary- naudingos. Prezidentas Carteris 

’ land valstijoje 6:15 vai. vak.pat sintetinių degalų kokybę. | P61' savo advokatą pareiškė,
' | Iteezidenlas pareiškė susirin-1 veržimo i Afganistaną dieną,Tikimasi, kad 1987 metais per kad nuo 1965 ligi 1973 metų ji 

. . — . y-, /V

jau pirmą Sovietų karo jėgų įsi-
I 12 1- , Ii V/.lUHl iao uaiumnu 111- * S II {L uiiioianą U1C11L

dieną bus pagaminama 500,000 gyveno ar u aip \e usi pora. |<usjenis |aiJ<ra§tininkains, kad t.v. praeitu metu gruodžio 24 d 
~ 1 nno Jani nrunpim? ^ircrri n crlnhmn n ’ ■ ~statinių sintetinio kuro, o 1992 Jam pradėjus sirgti, ji globojo jį

metais produkcija pakils iki 2 ’r Juo rūpinosi. Pirmuose jo tes- 
milijonų statinaičių per dieną.

Įstatymas apima ne tik sinte
tinių degalų gamybą, bet ir sau
lės energijos, taip pat žemės gel
mių šilimos išnaudojimą. Atski-

ji figūravo kaip

jo kelionė j Europą buvusi labai! griežtai 
naudinga. 1 ’ 
saulis nebuvo toks vieningas.! nime įvyko daug tragingų įvy- 
koks jis buvo Venecijoje vyku-; kių, bet Sovietų karo jėgos iki

prieš tai protestavo.
Niekad laisvasis pa-j Nuo to laiko Afganistano gyve-tamentuose

45% tūrio paveldėtoja, kas su-

šioje konferencijoje. Jie visi pri- šiol krašto nepavergė, afganis- 

eliminavo nuo buvusio bendri- 
rais paragrafais aptariama ga- ninko (su kuriuo gyveno kaip 
zohertio gamyba.

daro apie 15 milijonų dolerių. 
Tais pačiais metais jo sūnus ją

GINČAS DĖL AFGANIS
TANO NEBAIGTAS

ANKARA, Turkija. — Suva
žiavusieji šiaurės Atlanto Są
jungos valstybių užsienio reika
lų ministerial dvi dienas svarstė 
Afganistano klausimą. Ministe- 
rių debatus labai atidžiai sekė 
musulmonų valstybės, įskaitant 
Iraną, Indiją, Pakistaną ir k t.

Ministerial pripažino, kad pre
zidento Carterio reikalavimas, 
kad Sovietai ištrauktų iš Afga
nistano visas savo ginkluotąsias 
jėgas, yra pati aiškiausia ir vi
siems pricinamiausia priemonė 
Afganistano klausimui išspięstij

vyras ir žmona) ir ligi mirties, 
t.y. ligi 1977 m. sii juo neleido 

I pasimatyti. Ji yra tikra, kad D.
Zanuck pirmieji testamentai yra 
pakeisti ir nėra tikra jo valia, 
o jo- sūnaus sufabrikuota. Kiek 
ji žinanti, Zanuck ligi mirties 
buvo visai sąmoningas, todėl 
griauti pirmuosius jo leslamen- 

j tus, remiantis jo protiniu nusil
pimu, yra gryna apgaulė.

— American Civil Liberties 
Union padavė vyriausybę į teis
mą, kad sustabdytų registraci
jos kariuomenėn .įstatymą, dis
kriminuojantį moteris, taigi pra-
sižengiantį konstitucijai. 

rA,J r

ėmė prezidento Carterio pasiūly- taniečiai, nors nevieningai, bet

. Prezidentas grįžo i Washing-,
tolią, o Valstybės sekreto-

' rius E. Muskie išskrido į 
karo jėgas iŠ Afganistano, o lik- 

kitos valstybes sutinka priimti tai tada tartis su rusais dėl nau- ’ 
jos vyriausybės Afganistane.

Iranas, Pakistanas, Indija ir

pirmą žingsnį — atsiimti visas

Artimuosius Rytus ieškoti 
būdų taikai įvesti ir baigti 

larpusavio ginčus.

atkakliai priešinasi įsiveržėlių 
siekiams. Prezidentas Carteris 

! įtikino Venecijon suvažiavusius 
j ministerius pareikalauti, kad 
Rusija atšauktų visas Sovietų 

! karo jėgas iš Afganistano. Kol 
Sovietų divizijos nebus atšauk
tos. nebus galima pradėti pasi
tarimu su Sovietu vadais.

Prezidentas Carteris prašė 
leisti jam, grįžus po tokios ilgos 
ir sudėtingos kelionės, Baltuose 

: Rūmuose pailsėti. Jis priminė, 
i kad jau laikas ir jam pasirūpinti 
i artėjančių rinkimų
Kol prezidentas, rinkimų reika
lus padėjęs į šalį, Italijoje, Ju
goslavijoje, Ispanijoje bei Por
tugalijoje rūpinosi valstybės rei
kalais, politiniai priešai stengė
si palaužti pasitikėjimą prezi
dentu. Dabar jis bandys, kiek 
laikas jam leis, kreipti daugiau 
dėmesio j artėjančius rinkimus.

I 
į reikalais.

...



t

I

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Vystantis automatizacijai iri mechanizacijai, žmo-

IV metai

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

KADA SENOKAI ŠIAME KRAŠTE GALI GAUTI

Nepriklausomos Lietuvos karo laivas “Antanas Smetona

Redaguoja PRANAS ŠULAS
Birželio 28, 1980 Nr. 32 (131)

NUO REGULIARIŲ KAINŲ NUOLAIDĄ?
Šio krašto’spaudoje ne kartą buvo rašyta kad senio- 

rams kai kurios verslo bendrovės nuo reguliarių kainų su 
teikia tani tikras nuolaidas.

Jeigu kas iš seniorų keliaujate traukiniais arba au
tobusais, tai visada pasiteiraukite, ar jų adminisracija 
senjorams duoda nuo reguliarų kainų nuolaidą ir būtent, 
kokio dydžio. Iš praktikos žinoma, kad bet kurios verslo lcjją). Ji suteikė adresą ir telefoną Jurgio Žilinsko, kuris 
šakos tarnautojai patys nepasiūlo seniorams nuolaidų, nuomoja apartamentus, 
todėl mums patiems tenka tuo reikalu pasiteirauti.

^tai vienas iš pavyzdžių. Neseniai, mes, dviejų ve
dusių pora iš Chicaogs savo autombiliu nuvykomeį Pett- 
sburghą, Pa.Ten apžiūrėjus gražias kalnuotas apylinkes, Į Jeigu jūsų aplikaciją nedar- 
mokslo ir kultūros įstaigas, mums teko vakare paieškoti bingumo ą _ _
vietos, kur galėtume pernakvoti ir pasilsėti Pasirodė, Sec; islaiga atmetė, tai jūs ga- 
, , — , . , ,. , . . -i • „ T ilte -skustis į aukštesnę mstan-kad veisbucių kainos gana aukštos, tai mes leskjome mo-| .. 
telių, kur visuomet, kaip taisyklė, nakvynių kainos esti!C J4‘ 
beveik 50% mažesnės.

Pirmiausia mes,

i makštos jokiu būdu nepakanka..
Pati svarbiausia fizinės energijos eikvojimo prie

monė — dozuotas vaikščiojimas, iš pradžių ^—5, vėliau .8 
—10 km. Vaikščioti reikia kiekvieną kartą pavalgius, ne 
mažiau 3 valandas. Apskaičiuota, kad, einant lygia vieta, J 
3,6 km. kelyje netenkama 16 gramų riebalų, o kylant į 10: 
laipsnių pakilimo kalną 3 kilometrų kelyje — net 230 grj 
Labai gera, bet reikalaujanti specialaus paruošimo prie-’ 
monė — bėgimas, plaukimas, irklavimas, sportiniai žai-; 
dimai. Pasikonsultavus su gydomosios fizinės kultūros 
specailistu, rekomenduojama išmokti ir reguliariai at
likinėti pagal amžių, fizinį pajėgumą ir treniruotūmą^. 
pritaikytus pratimus.

Kvėpavimo gimnastina — svarbi, turinti tam tikrą 
patogenetinę gydomąją reikšmę, priemonę? Riebalai, re
zorbavęs! plonųjų žarnų epitelyje, resintezuojasi į trig-, 
liceridus, limfine sistema -patenka į ^bevardę veną, iš ten 
Į plaučius. Plaučiuose dalis trigliceridų .skyla, dalis ‘oksi
duojasi. Nustatyta, kad oksidacijos apimtis ir laipsnis 
tiesioginiai priklauso nuo kvėpavimo paviršiaus dydžio^ 
Vadinasi, giliai kvėpuojant, skyla daugiau riebalų. " ‘ 

Sanatorinis — kurortinis gydymas — sudėtingas 
Įvairiausių gydomųjų faktorių kompleksas. Čia gali veik 

Sherman Parke, 6440 South ti ir klimatiniai faktoriai,ir vertingos vandens,fiziterapi-

pirmininkė p. Gertruda Dargienė (SLA prezidentas P. lankysis Piet-Vakarių distrik- 
Dargis buvo išvykęs į New Yorke vykstančią konferen- te» kur >’ra C^Lago Public La- 

, brary ir atsakinės žmonėms 
apie RTA patarnavimus.

Tie atstovai atsineš foto ka
meras ir galės padaryti senjo
rams nuotraukas, su kuriomis 
išdavinės autobusais sumažin
ta kaina važiuoti korteles-fare 
cards.

Garfield Ridge bibliotekos pa
talpose, 6322 So. Archer, RTA 
atstovai bus liepos 17 d.

Magd. š-tienė

KUR GALIMA SKŲSTIS? Jeigu skundas teisėjo atme
tamas, ten pat ofise padedama 
paruošti skundą į sekančią in
stanciją—Appeal Council (Ape
liacijos Tarybą), kuri yra Wa 
shingtone.

Ir jeigu ši apeliacija atmeta
ma, tai galima ieškinį patiekti 
į vietos teismą procedūros ker 
liu iki Aukščiausio Teismo, bet 
tuo atveju apelantas suti skai
tytis su didelėmis išlaidomis, 
susijusiomis su advokato sam
dymu. pr. i.

*

pensijai gauti Soc.

Pažymėtina, kad Soc. 
See. Administracija į skundus 
rimtai kreipia dėmesį, čia ne- 

Pirmiausia mes, susiradę YMCA Įstaigą, pąsi- tiktai Soc. See. įstaiga nepyksta, 
teiravome, kiek kainuoja jų laikomame viešbutyje ketu-jiei aplikantas paduoda skun- 

- - - - * dą, bet pąti įstaiga padeda in-riems asmenims nakvynė? Vedėjas pasakė, kad vienam 
vyrui esant atskirame kambaryje nakvynė kainuoja 
$13.97; moterys tame veišbutyje negali gauti nakvynės, 
nors ir būtų”susiTubkūsios; joms yra uz~Pittsbūfgiio-nir 
upės kita Įstaiga WMCA, kur pavienės moterys atskiram 
kambaryje gali pernakvoti už toki ąpat kainą— $13.97. Į to ,kai tik savo aphkaciją už- 
Vėliau sužinojome, kad tokia tvarka yra užsilikusi nuc pildo, o likusiems atsakoma pen- 
kvakerių (relig. organizacijos) Įvestų griežtų gyvenimo I sija. Bet po skundo padavimo,: 
taisyklių — neleisti abiejų lyčių asmenims nakvoti vie- pensiją gaunančių,, skaičius pa 
nam kambaryje, nors jie būtų susituokę... į dvigubėja. Manoma, kad tai
- ----Neradę Pittsburghojn. apylinkėje- motelių, užsuko -į 
me kiek toliau Į Holyday-Inn viešbutį, kur neveikė“ tos į da padavė, kiek tuo 
kvakerių apsigyvenimo taisyklės, čia už kambarį r -1 
dviem plaučiomis lovomis pareikalavo $57, o esant mums s 
dviem seniorams ^ padarė 5% nuolaidą.

Taip pat sužinojome, kad už šio krašto nacionali < 
nių parkų lankymą seniorams taip pat nereikia atskirc. 
mokesčio mokėti; tik reikia turėti amžiui Įrodyti bet 
kurį pažymėjimą.

Iki šiol neteko patirti, kad seniorai bet kurioje šie 
krašto vietovėje -gautų nuolaidas .nekilnojamą turtą

teresantams parašyti apeliaci
ją, surenka reikiamus doku
mentus.

Tiktai trys aplikantai iš 
dešimties pensiją gauna iš kar- MENTŲ ĮSTATYMAS NEW ’ 

YORKO VALSTIJOJE

j dvigubėja. Manoma, kad tai

J faktu, kad aplikantas skun- 
; dą padavė, kiek tuo faktu, 
| kad būna pristatyta papildo- 

1 mų dokumentų. Tą gali atlikti 
; juristas, advokatas.
: Čia iškyla—klausimas, ko
kios yra instancijos, kurioms' 
įteiktini skundai? Bylas par- 
žiūri (reconsideration) dokĮu-

: mentus bei paties aplikanto val
stijos valdininkai. Jeigu skun
das patenkinamas, sprendi-

Racine Ave., atstovai bus lie
pos 19 d. 

* *
NUSISKUNDŽIA PER AUKŠ

TAIS HONORARAIS
Esant gražioms vasaros die

noms, mūsų ketvirtukas nuo-

Clevelandą, Ohio. Turėjome 
kelių bičiulių adresus, bet na-

nes procedūras, dietinis maitinimas; mineraliniai jran-
denys, dozuotas fizinis krūvis. Vertingi vietiniai kuror-
tai. Sergantiems nutukimu, kepenų ir skrandžio ligomis, 
rekomenduotinis specialūs kurortai, kuriuos jums nn- 
rodys šeimos gydytojas.

Kontraindikacijos kurortiniam gydymui: T) didelis 
kardiovaskulinės sistemos nepakankamumas; 2) steno- 
kardija f 3) postmfraktinis sidromas; 4) smegenų krau
jotakos sutrikimas; 5) hipertoninės krizės; 6) sunkus

Naujai susituokiant, tneišsi- 
kyrus iš buvusios santuokos, 
nežiūrint kurioje valstybėje; 
ta santuoka buvo sudaryta, lai 

i koma nuikalstamu darbu.Tuo 
atveju pati santuoka gali būti' 
pripažinta bet kuriuo laiku ne' 
galiojanti. t

Išsituokusiųjų turtas, kurį 
jie įsigijo gyvenami kartu, ne
žiūrint kTenąį vardįf-užregis
truotas turtas, jeigu įvyks gin
čas, tesmas ginčijama turtą 
jiems padalins^

SENIORAI BUVO PAMAI- - 
TINTI PER APSIRIKIMĄ 
KŪRYKLŲ ŠVARINBIŲ

i

perkant, ar apartamentą nuomojant. Be jo, Pittburghc Į nias iš esmės, tai būna per- 
mieste mažų namų (bungalow) kainos gana aukštos • 
$45,000 — §55,000; dviejų kambarių nuoma — $300— 
$400 mėnesiui. Be to, nuomojant per Real Estate Įstai 
ga, dar reikia mokėti— $40—$50 už “patarnavimą”.

Chicagoj veikianti J. Bacevičiaus Real Estate Įstai
ga, turi sutarti su Pittsburgh© R. E. istigoms tarpiniu J 
kauti nuosavybių pirkėjams - pardavėjams nekilnojamo 
turto reikaa’lis. Praktiškai J.Bacevičius kai kuriems mū 
sų tautiečiams jau nevienam lietuviui tarpininkavo 
Pittsburgh© mieste nuosavybę Įsigyjant.

Toki patį patarnavimą liepos 21 d. vienam jaunam 
lietuviui med. gydytojui padarė Tėvynės Mylėtojų D-jos

_ .j siunčiama pensijos komisijai, 
kad naujai pervarstytų.

Jeigu skundas atmetamas, 
tai gali būti paskirtas viešas 
administracinio teisėjo apklau 
sinėjimas (hearing). Dažniau
siai skundai šiame viešame ap 
klausinėjime pasibaigia skun
do klausimu gal būt dėl to, 
kad į tokį apklausinėjimą 
liečiami skundėjas ir jo at
stovas (juristas, pažįstamas, 
xurie gerai susipažinę su šios 
rūšies byla ir t. p.

se

čiulių šeimą.
Aplankėme dantų gydytoją 

Sabiną ir ekon. Viktorą (Rut
kauskus. Jiedu gana gražiai 
Cleveland© m. įsikūrę, nuosa- 
vuose namuose, Jie mus gra
žiai priėmė ir skaniai pavai
šino, ypač troškulį nuramino: lieka gydytojui prižiūrint • - :
dr. Sabinos paruoštais šaltais* M.asa-ža.s taip pat gera priemonė nutukimo gydy

mui Patyrusio specialisto atliktas masažas sudirgina 
simpatinę nervų'sistemą ir skatina lipolizę. .

Panašų poveikį turi ir paprasčiausias juosmens su
veržimas, todėl, pavyzdžiui, korsetas turi nevien esteti
nę reikšmę, bet ir poveikį Į svorio mažinimą

Nutukimo gydymas turii būti palaipsnis, kmpleksi- 
nis, kombinuotas, ilgalaikis individualus

Pradėjus gydytis klinikoje, esant galimybei, gydy-

Gydymas vandens procedūromis—^vie
na iš seniausių gydymo priemonių. Vanduo, veikdamas 
visų savo savybių , kompleksu, skatina simpatinės 
sistemos aktyvumą, tuo pačiu, pačiu, ir ’lipolizę, grū
dina organizmą Skiriami : apsitrynimąi, Įvairios, vonios, 
dušai Vyresnio amžiaus žmonės vandens procedūras at-

hww
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me gamisb.
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1 tablespoon cheese; top with 
fruit. Makes 6 servings.

Cheesy Eggs on Danish
6

Sud dov Sara Lee Individai 
Danish. will make ycxec momr 
Ogcwn better.

Wtea serving the

H>cn breakfast in bed for

Dantsfa a fa Frnit
Frozen Sara Lee
Individual Apple Oft 
Cheese OR Cuwamon . 
jRtastn Dtwish
(7 3/4 oe.>

mp shredded Cheddar 
cheese

find retam the *esL io the

Oanish. šfrto a balanced break*

m

Frozen Sara Lee 
Individual Apple OR 
Cinnamon Raisin OR. 
Cheese Danish 
(7 3/4 oz.) 

hard cooked e$Tgsf 
sliced

cup shredded Cheddar 
cheese . *

Hemave frozen YndnidtiaJ 
Danish from earton; place fo»? 
pan on baking sheet. Arrange 
egg slices on Individual Dan- 

Sprinkle each with about
1 tablespoon cheese. Heat m 

t ewi
Lfe wSii aLbuT’ jaaouteK. Makes 6 serrizu^

1
* 1

. Krvnovc frozen Individual 
Danish from carton- j lace ftnl. 
pan on bakrrrjt shee' iri 'pre
boated S5O°F. oven S 10 nae-

cut in baJT 
tianana. pe*1e4,*fi<v«rl 

and quartered

2

Westmister, Colo. •— 10 
niorų pacientų Asmens Care 
West gyvenančių senelių na-; 
muose per apsirikimą buvo pa 
maitinti “oper cleaner” milte
liais, kurie buvo pabarstyti' 
ant iškeptų kesnių(pankakes), 
vieton syrupo. Apie tai prane-; 
šė vietos admfnistracija.

Tie pacienai bematant susir. 
go, bet tikimasi, kad greit pa- 
sveiksią.

Pacientai, 96-98 m. amžiaus,, 
buvo paguldyti St Anthony li
goninėn..-----  -----— __ -

* * *
SENJORAMS TEIKIAMOS 

LENGVATOS
Patyriau, kad Chicagoje yra 

dvi taupymo ir skobnim© ben
drovės, kurios teikia senjo
rams, savo klientams, kai kurių 
lengvatų. Tai, pavyzdžiui, Grun- 
vald Saving and Loan Associa; 
tion, esanti Kedzie ir Archer 
Av., kampe, teikia skubų -ir 
gerą senjorams patarnavimą, 
be to ten gali gauti kasdieną 
nemokamai kavutės ir piragė- 
lį, be to turi -Retirement fon
dą.

Tokį pat senjorams patar
navimą teikia "Economy Sav
ing and tLoan Association, kur 
yra net Cheking account — ne-j 
mokamai, jei turi santaupų są
skaitą. ir čia seniorai gali ne
mokamai pasivaišinti kasdienį 
kavute ir užkąsti pyragaičiu.

10 metų aš turėjaa taupymo 
sąskaitą ir čekių knygelę Chi- 
cagos aniesto centre, Tas ban
kas už čekių patarnavimą iš 
manęs pareikalavo 
per mėnesį 

* ♦ * ♦
♦ SENIORAI GALI 
RTA PAPIGINTAI

mokėti $4 
‘ pr. ftrb.

GAUTI 
VAŽIAVI

MUI KORTELES
RTA atstovai liepos mėnesį

ir skaniais gėrimais ,
Jiedu užaugino ir išmokslino 

du sūnus: Bronių — mechani
kos inžinierių ir Algį — avia
cijos inžinierių ,kurie augina 
nuosavas šernas ir gražiai .gy
vena ir retkarčiais aplanko sa 
vo tėvelius ir jiems padeda 
namus remontuoti. į

Senioras Viktoras prieš ke-i , . .... . _______  , -
lis metus išėjo j pensjg. Jis nu[mas tęsiamas sanatorijoje, o po to būtinai ambulatonjo- 
siskundė, kad jo med. gydyto-1 J®’ normaliomis darbo ir buities sąlygomis.
jas už eilinį vizitą imąs aukštą | Klinikoje ligonis visiškai ištiriamas, nustatoma nu- 
honorarą ($20), jo ligos neiš- tukimo forma ir laipsnis, gretutiniai susirgimai, komjpli- 
gydęs, nuolatos prirašydams kacijos. Gydoma taip, kad trumpiausiu laikotarpiu špa
tuos pačius vaistus. Dabar šei- prastais 35—45 dienas) ligoniai . maksimaliai numestų 
mo a-d^ojas dr. Mačiulis jam. bent 10_15 e£anTO Stengiamasi maksi-

ropaialogijos klinik,, kurion m?hai sureguliuoti neuroendokrminę reguliacija, nu-

mo gydytojas dr. Mačiulis jam. 
padedąs patekti į garsią neu-

sunku patekti, nes daug yra 
pacientų užsiregistravę. Da
bar Viktoras turi vilties grei-- 

. čiau ton klinikon patekti, kur 
, esą specialistai surasią jo li- 
’ gos .prieža ti ir jį pagx dysia. _.

Tos pačios dienos vėlyvą va 
karą mūsų keturiukė laimin-. 
gai grįžome į Chicagą. :

M. Matjošaitytė.
* ♦ *

JŪS KLAUSIATE, 
— MES ATSAKOME

KL. Skaičiau spaudoj, kad 
Tre Parkways past- tag remon 
tuojamas, esantis South Shore 
ir 67, 68 ir 69 gatvėse, tarp Sto. 
ny Island ir Aidgeland Ave- 
Aš noriu sužinoti, kur aš galiu 
kreiptis, kad įsirašyčiau į lau
kiančiųjų sąrašą (waiting list)/ 
Ar jūs galite padėti?

L R. B., Chicago,
ATS. Kreipkitės į RESC(®-; 

Pa, The Parkweys remontus! 
atliekančią įstaigą. Tos jstai-į 
gos vedėjas ,pranešė, kad apli-‘ 
kacijos pirmiausia priimamos 
iš tų žmonių, kurių namai nu
matomi atnaujinti, į kurių skai 
čių įeiną 20 pastatų su 446 
apartamentais.

Sau Klibanow, RESCORP 
prezidentas, pranešė, kad kai 
pirmieji pastatų .pertvarkymo 
darbai bus .atlikti ((numato
ma, kad tai įvyks šią vasarą), 
ada bus iškabintas -praneši
mas ir paskelbta spaudoje, 
kur bus priimamos aplikacijos

i

teiktų ligonį psichologiškai ilgalaikiam nuosekliam rėži 
mo laikymuisi ir ambulatoriniam gydymui..

(Informacija paimta iš Kauno medicinos 1974 m.
(Bus daugiau)

iš tų žmonių, kurie dabar gy
vena The. Parkways apylin- • 
kėje.

Mr. Klibanow siūlo jums, kad 
atkreiptumėte dėmesį 
pranešimų ir tada 
kreiptis ten, kur bus

♦ ♦ »

KL. Mano tėvas mirė prieš ke
lerius metus. Aš noriu sužinoti,, 
ar galėčiau gauti iš Vokietijos 
kompensaciją, nes jis sėdėjo 
koncentracijos stovykloje II 
paaulinio karo metu. 1944 m. 
jis buvo išlaisvintas iš Dachau 
stovyklos. Jis turėjo POW nr. 
ant rankos iki mirties. Aš ži
nau, kad kai kurie nuo - nacių 
nukentėję gauna iš Vokietijos 
vyriausybės kompensaciją. Aš 
norėčiau sužinoti, ar mano tė
vas priklauso tai kategorijai? 
Kur tuo reikalu man reiktu 
kreiptis? Jūsų skyr. sk.

Al'S. Tuo reikalu galite 
kreiptis į Vakarų Vokietijos 
konsulatą Chicagoje. Jis jums 
galės padėta.

leidinio)

i tok-j 
galėsite 

nu rod v-

DAILININKO DARBAS
Atsilankęs Į dailininko stu

diją, Pranaitis klausia meni
ninką: .v:. .

-— Kiek tamsta nori už tą 
piešinį? .

— 600 dolerių.
— Klausyk, gerbiamasis, tai 

beprotybe.

— Atsimink tamsta, jog (ai 
yra mano dešimties metų dar
bas. Septynias dienas' lurė.jau 
jį piešti ir dešimtį metų lauk
ti, kol parduosiu. . :

* ♦ * . .. ...

NESUSIPRATIMAS _
— Kodėl nesustojau kai švil

piau? 4- šaukia poticibinkas 
a utomobi I i u važiuo j angiai, jmct 
ginai.

— Todėl, kad lanwtta Jbc-rci- 
Aš esu jau

> Apie l.\000 JAV vietovių 
susisiekimui naudoja autobusus 
ir tik apie tūkstantis turi kito-,kalo laiką gaišti 
bias susisiekimo priemones. susiiadcjnsL

šeštadienis-pirmadienis - S^iurdny-Mondayl June 28-3(1^1^
A * •
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U f VLADO ŠOLIŪNO ŽODIS
Vladas šoliūnas, Lietuvių Krikščionių Demokratų 
Sąjungos Centro komiteto pirmininkas, suvažia- ’ 
vusiems sąjungos atstovams,’ tarp kitų žodžių, pa
darė glaustą savo veiklos pranešimą.

elementas yra turėjimas gero ir 
pastovaus a d m inistratoriaus. 
Centro Komitetas yra nepapras
tai dėkingas ponui Antanui Bal
čyčiui, ‘Tėvynės Sargo” admi-1 
nistratoriui, kuris mūsų įsitikini
mu yra ne geras administrato- 

kiek

(Tęsinys)’

Piniginius reikalus gerai ir są
žiningai tvarkė nenuilstanti iž
dininkė Dr. Aldona Rugienė. Fi
nansinius atsiskaitymus su vals
tybinėmis įstaigomis pavyzdin
gai atliko ponas Juozas Paskųs 
ir : Amerikoje užsienio reikalus 
tvarkyti padėjo ponas Leonas

velande Centro Komitetui pa
gelbėjo ponas Algimantas Pau- 
tįenius. Visiems jiems priklauso 
<iidelė padėka. Dėl asmeniškų 
ar j kitokių ? priežasčių ne visi 
Centro Komiteto nariai galėjo 
viefiodai prisidėti' prie. įvairių 
darbų, bet jų dalyvavimas Cent
ro Komitete buvo ir yra reika
lingas ir ‘ naudingas, nes be jų 
pagalbos nemažai Centro Komi
teto darbų nebūtų buvę galimi.

Prie šio Centro Komiteto dar- 
bų derliaus daug .prisidėjo ir, 
tikimės, kad ir ateinantiems 
Centro’ Komitetams taip pat pa
dės visų mūsų gerbiamas “Tė
vynės: Sargo’’ redaktorius,! ponas 
Petras Maldei kis. Yra malonu 
girdėti,' kada! kalbiesi su kitų 
organizacijų atstovais ir kurie 
tau dėkoja už' gerą, įdomų, tu- 
rįjiingą ir; reguliariai pasirodan
tį1 žurnalą;! sulaukti paklausimo 
kada ji pajėgia pasirodyti su to
ris. Nėklysiu tvirtindamas, kad ’
visa sąjunga yra daug pajėgęs- 
nę>: turtingesnė ir įtakingesnė, 
k'adajf pajėgią pasirodyti su to
kiu aktualiu ir turiningu žurna
lu tris kartus per metus. Ačiū

rius, bet pats geriausias kiek 
iki šiol “Tėvynės Sargas” yra tu 
rėjęs. Kada kiti žurnalai, ypa
tingai politinių vienetų leidžia
mi, vos vieną kartą į metus be- 
pasirodantys, turi daug finansi
nių sunkumų, tai mūsų “Tėvy
nės Sargas”, išeinąs tris kartus į 
į metus, ne tik, kad pats save; 
.šsilaiko, bet daugumas išėjusių Į 
.numerių atnešė įplaukų, negu 
išlaidų. Kuri kita politinė orga
nizacija gali didžiuotis tokiais 
rezultatais. Mes tikimės, kad po
ną? Balčytis dar ilgai galės šias į 
sunkias pareigas eiti. ’ J

Čikagos ir, pereitos kadenci-1 
jos metu įsikūręs, Cicero skyrius ; 
kaip vienetai ir atskiri jų nariai 
niekuomet neatsisakė padėti 
Centro Komitetui. Ypatinga pa- r; 
dėka tenka poniai Marijai Be- j j 
teraitienei už jos nuolatinę pa- zyį -.BobeŲš,. ’^u . žmpiiaC Dalia, 
galbą Centro Komitetui ir už dukra Rūta-.ir sūnum,.Algiu, 
jos pastangomis įkurtą Lietuvių Aėrodrpmę jų lauį^ĮJjSl. i K. 
Krikščjonių Demokratų skyrių A.! R. (Lietuvai Išlaisvinti Ko- 
Floridoje. Naujų politinių viene
tų atsiradimas yra beveik negir
dėtas įvykis, bet kelių nenuils
tamų žmonių jėgomis mes per 
paskutinius-tris metus , pajėgė
me įkurti du naujus skyrius. Ne 
galiu pamiršti ir ALTos pirmi-Į 
ninko Dr. Šidlausko, kuris su di- j 
dėlių pasisšventimu ruošė me- Į

Tolumoje matyti Vytauto bažnyčios bokštas, Kaune

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
DIENA

KRISTIJONO DONELAIČIO MOKYKLOS 
MOKINIU MINTYS

(Tęsinys)
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: YfclBtBiwininko dr. K. Bobelio 
Argentinoje

paląfrdžib **25 .d^^arvyRo y y- pietų tipiškame resetorane Bue- 
.iaųsįčįiLigtuvtS iiižisvSSilno {Ko1 nos Aires mieste.
m^eto^ūyLięo). pirm. - j)r. Ka-

ga suruošė antras išleistuves sa
vo namuose Temperley mieste.

Lietuva labai ilgai kovojo dėl 
nepriklausomybės ir ją atgavo 
1918 m. vasario 16 d. Tą dieną 
Vilniuje Lietuvos Taryba pas
kelbė Lietuvą nepriklausoma, o 
po paskelbimo aktu pasirašė: Jo 
nas Basanavičius, Saliamonas 
Banaitis, Mykolas Biržiška, Ka
zys Bizauskas, Pranas Dovydai
tis, Steponas Kairys, Petras Kli
mas, Donatas Malinauskas, Vla
das Mironas, Stanislovas Naru
tavičius, Alfonsas Petrulis, An
tanas Smetona, Jonas Smilgevi
čius, Justinas Staugaitis, Kazi
mieras šaulys, Jokūbas šernas, 
Jonas Vailokaitis ir Jonas Vi
leišis. , .<

Prieš Lietuvos riepriklausomy 
bes paskelbimą, lietuviai daug 

i kovojo dėl savo laisvės ir nepri-

mitetas Argentinoje: pirm. A. 
Mįčiūdas, sekr. inž. A- Rastraus- 
kas ir ižd. A. Jasuitis). Taip pat 
laukė radijo, spaudos ir Televi
zijos atstovai.

Balandžio 27 d. Dr. Bobelis 
Į ir jo šeima 10 vai. dalyvavo 
j Mišiose lietuvių parapijoj Avel- 
; lanedoje, po kurių apie 35 žmo-nr u -i • • i x i laneao e, po auuu apie ou

poliui Mąldeikiųj . uz jo tnusą | morandumus ir įvairius kitus Į niu susirinko “Vyčių” kamba-
• * . . . . i ** { ryje, kur svečias padarė platųsuj.visais, sąjungos nariais. Į Reikalui esant, jis įvairius ras-j nitenešima anie VLIKo veiklą,

Nors" ir puikiausiai paruoštas ’ Paru°šdavo vienos dienos
žurnalas, kad jis būtų efektyvus a’k°tarpyje.
skleidžiant Lietuvių krikščionių
demokratų idėjas ir darbūs, jis
turi būti tinkamai išplatinamas- ^
Šioje srityje pats kritiškiausias mano profesinis ir visuomenimis

Pagaliau padėka tenka žmo
nai ir šeimai, kurie dažnai turi 
gyventi našlinį gyvenimą, nes

Dr. K. Bobelį pristatė susirin
kusiems LIKAR pirm. A. Mi
čiūdas, o vėliau jam padėkojo 
už turtingą pranešimą apie VLI- 
Ko veiklą-

Balandžio 28 d. svečiai ap
žiūrėjo Bs. Aires miestą, apsi
lankė baltiečių parodoje Kana
dos banke, kur Dr. Bobelis do
vanojo Lietuvos žemėlapį, lan
kėsi tarpt, knygų parodoje, ten 
pasimatė su Kinijos amabasado- 
riumi (parodoje ta diena buvo 
skirta Kinijos resp.).

Balandžio 29 d. dr. Bobelis 
apsilankė “TELAM” agentūroje 
ir padėkoje už talpinimą žinių 
apie Lietuvą. Ten buvo priim
tas Coronel De1 Piano ir Coro
nel Ardissorie,- 9TELAM” pre
zidento ir viceprezidento, Spe
cialus pasikalbėjimas su “Te-

Dalyvavo SLA mergaičių dainų’ klausomybės. Dr. Vincas Kudir- 
grupė “Žibutės”, jų vadovas dr. ka . leido patriotinį laikraštį 
J. Simanauskas su ponia, Kaz. “Varpą”, kuriame ragino lietu- 
Kliauga su žmona, J. Deveikis, siekti laisvės. V. Kudirka 
A. A. Mičiūdas ir kiti p. Kliau- taip pat parašė Lietuvos himną, 
gų draugai. kurį ir šiandien giedame. “Var-

Gegužės 2d. — 11 vai. iš ry- pas” buvo antrasis 'lietuviškas 
to svečiai išskrido į Urugvajų,! laikraštis, pirmasis vadinosi 
iš kur vėliau vyksta į Braziliją j “Aušra”. Jį leido ir redagavo 

dr. Jonas Basanavičius. Laikraš

vius siekti laisvės. V. Kudirka

ir Venecuelą. Aerodrome sve
čius išlydėjo inž. J. Čekanaus- čiai,mors spausdinami; slaptai 
kas, inž. A. Rastauskas, A. Ja- Prūsuose, prisidėjo prie Lietu- 
suitis, Lilė ir A. Mičiūdai, Gar- vos atgimimo ir nepriklausomy-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS I
- - ■ / -jt p; ’ - i - ' . : . :■

- UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-
: ■ ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

' Yisi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-
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NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati- 
nimo vajaus talką!

■ Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų įkaitytųjų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

NAUJIENOS < | .TT- -f
1739 S. HALSTED ST. ’ 
CHICAGO, IL 60608

pranešimą apie VLIKo veiklą, 
ruošiantis dalyvauti Europos 
Saugumo Konferencijoje Madri
de. Taip pat atsakinėjo kai ku
rių klausytojų ‘klausimus.- Po to 
p. Čekanauskai pakvietė svečius

| lam” vyr. sekret.1,1 didėliu Lietu
vos draugu, Martin Alika.

Balandžio 30 d. Dr. Bobelis 
buvo priimtas Vyriausio Argen
tinos Kariuomenės Vado jo ka
binete ir sekretarijoje, kur dir
ba šiuo metu lietuvis Karo va
dovybės paskirtas leitenantas — 

i pulkininkas Faustinas Švenčio
nis. Apsilankymas “La Nacion”, 
“La Razon” dienraščių redak
cijose. Pasimatymas su visų 
Argentinos lietuvių organizaci
jų veikėjais: ALOS Tarybos, 
SLA, liet, parapijos, Z. Jukne
vičium, L- Sruoga, J. Mičiūdu, 

’V. Survilene (pakvietė, svečią 
pietums), J. šiušiu ir kt. Apsi
lankymas liet. Parapijos, Susi
vienijime, A. L.. Centro patal
pose. Ponams Bobeliams buvo 
parodytas “Buenos Aires noc- 
turno” — Argentinos folkloras 
ir pavaišinti tipišku asado.

Gegužės 1 d. — svečių išleistu 
vės p. A. A. Mičiūdo namuose 
(pietūs). Vakare inž. G. Kliau-

darbas palieka labai mažai laiko 
pasidžiaugti šeimyninio gyveni-- 
mo malonumais. Ačiū, kad jūs 
mane remiate ir. Lietuvos lais
vinimo reika’us pastatome virš: 
asmeniško gerbūvio.. ..

A.čiū ii? v-? i dėmesį

r

SOMENTijM® Tablets
??ron(jsr than Doan
yev take Doan’s RHs fer 

rxsOL’Iar backache, remember this: 
.’y’CMEk’TUM Tablets are 5C% stronger 

Doan’s. That means MOWfTUM 
g;vcs you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
sb muscles loosen-you can move more 
freely in minutes' There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

No. 79

■— —r — -—i,— - — —- —* — —,

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyde-j 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol. I
Pavardė ir vardai _____________1_________________ I
Adresas

*
i

1

• Užsakau Naujienas kaip dovanų savo___ .
yra naujas skaitytojas. Priede  dol' 
Pavardė ir vardas________________________
Adresas _________________________________

t kuris

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

Sponsoriau* pavardė, vardas ir vietovė)

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus____doL
Pavardė ir vardas________________________________________
Adresas _--------- ----------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardas_______________________ __________________
Adresas ............................. .......... .... .. ---------- --------

173J So. St, CMc*C«, DL •<*♦*«

bingo svečio, VLIKo pirminiu- įės atstatymo, 
ko Dr. Kazio Bobelio vizitą Ar- _ V ’ į ’X - . o r
gentinoje, plačiai komentavo laikraščius nešė _

’Radio EI; Lietuvą., Daug knygnešių buvo
J nubausta uz sį darbą, nes rusų --- į caro valdžia nenorėjo, kad lie- 

Radio Municipal”. Te- ] tuviai skaitytų savo kalba. Bet 
levizijoje: per Canal 9 ir Ca- knygnešiai nešė labai daug kny- 
nal 2 davė p. Bobelio pranešimo gų baisių bausmių nebijojo, 
ištraukas-------------------------------Tuo metu Lietuvoje visos kny-

Dienraščiai — ---------
“La Razon” ..patalpino plačius 
aprašymus.

Dr. K. Bobelis pranešė
VLIK-ą Argentinoje atstovau
ja LIKAR, (Lietuvai. Išlaisvinti 
Komitetas Argentinoje). • 

LIKAR.

ko Dr. Kazio Bobelio vizitą Ar-

“Radio Excelsior”,
Mundo”, “Radio Belgrano”, “Ra į 
dio Splendid”, “Radio Rivada-i 
via” ir “!

Iš Prūsų knygas ir lietuviškus 
. knygnešiai į

‘La Nacion” ir Sos buvo spausdinamos rusiško- 
' mis. raidėmis- -i

. Ir .šiuo laiku Lietuvoje yra 
jęa(j knygnešių. Jie knygas neneša 

į Lietuvą, bet išneša iš Lietu
vos į laisvąjį pasaulį. Viena to
kia knyga yrą “Katalikų Baž
nyčios Kronika”. Tos knygos

Vasario 16 d. 1918 m. Lietuva 
atgavo nepriklausomybę bet ją 
vėl prarado II-jo Pasaulinio ka
ro metu. Lietuvą ir šiandien val
do komunistai rusai.

Trys lietuviai, mano nuomo
ne, pasižymėjo kovoje už Lie
tuvos laisvę ir už žmogaus tei
ses šiais laikais: Romas Kalan
ta, Nijolė Sadūnaitė ir Simas 
Kudirka.

Romas Kalanta taip brangino 
tėvynę Lietuvą, kad jis galėjo 
žūti dėl jos laisvės. Jis pats su
sidegino, užpylęs ant savęs ga
zolino. Man tai įsivaizduoti yra 
taip baisu. Jis taip mylėjo kraš
tą, kad nebijojo nusižudyti dėl 
jo laisvės.

Nijolė Sadūnaitė taip pat ko
vojo už Lietuvos laisvę^ Ji nebi
jojo kalbėti prieš rusų neteisy
bę ir demonstruoti. Už tai ji bu
vo ištremta į Sibirą. Iki šiolei ji 
ten dar yra. JAV lietuviai rašė 
laiškus ir prašė, kad ją paleistų 
iš kalėjimo, bet prašymai nieko 
nepadėjo. -

Simas Kudirka taip pat pasi
žymėjo laisvės troškimu. Lietu
voje buvo labai sunku gyventi. 
Jis norėjo gyventi laisvame kraš 
te. S. Kudirka beveik prarado 
savo gyvybę, kai mėgino pabėg 
ti iš rusų žvejų laivo prie Ame
rikos krantų. Kad Simas Kudir
ka nebijojo taip padaryti, man 
parodė, kad jis turėjo užtekti
nai drąsos ir kad jis labai myli 
savo kraštą. Jis norėjo pasau
liui parodyti, kad labai sunku 
gyventi Lietuvoje-

Viename Maironio eilėraščio 
“Senovės daina” posme yra to
kie žodžiai:

Ten už upių plačių žiba mū
sų pulkai,

Jie mylimą Lietuvą gina.
Kam nusviro galva, tam dan

gaus angelai
Vainiką iš deimantų pina.
šitas posmas labai tinka vi

siems tiems, kurie kovojo už 
Lietuvos laisvę. Maironis sako, 
kad. tie, kurie turėjo tiek drąsos 
kovoti ir žūti, už mūsų kraštą, 
tikriausiai gaus aukščiausią vie
tą Danguje.;

(Bus daugiau)

persekioja lietuvius tikinčiuo- 
būti laibais. To- sius ir kaiP žaviai kovoja dėl 

savo laisvės. Lietuviai nori pa
rodyti visam pasauliui, kaip ru- 

; sai elgiasipavergtuose kraštuo
se.

Darius Pavilionis, VIII A senovės egiptiečių.

• Vasarą daugelis nori nu
mesti svorį ir 1---- ---------
kiems bus gerai žinoti tokius da
lykus gaminant maistą:

— Prieš verdant, nuimti nuo 
paukštienos • odą. Tuo sumažin
si 20 kalorijų porcija:

— Verdant daržoves, vietoj i

• šių dienų pagrindiniai ris- 
tynių veiksmai buvo naudojami

pūtį acto 'arba sutrintas pries
konių žoles. •

— Naudot seperuotą pieną, 
vadinamą skim milk.

--  Kepant kiaušinienę, 
naudoti daug riebalų.

ne-

• Važiuojant, mašina 55 my
lias per valandą, mašina nuva
žiuoja api.e 56 pėdas, kol vidu
tinis vairuotojas perkelia koją 
nuo benzino pedalio ant stab
džių.

• Garsioji Kinų siena, staty
ta prieš 2,200 metų, yra 1,500 
mylių ilgumo.,-■ .

WISE

Išėjusi U spaudo* ir galim* gauti knygų nnkoji

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikon lietuvių padan
gas daryti {tako* j kraite politiką. 102 psl. Kaina flJO.

Knygos bus Išsiųsto*, Jei >1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

D. KUHLMAN, B.S., RųlMtuotM ratatlmnkM

TeL 476-2206
I

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studij'cfs, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. Lileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoj'a tik $3.

• DAINy ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ducftnenimis 
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 laikotarpio 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 apskričiu duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdriardžių pavadinimai ir jų"vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• 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 Jašinsko 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.

• SATYRINES NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina S2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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Bando primesti pakištus vadus
Jeigu Draugo redaktoriai atidžiai būtų perskaitę 

Washingtone vykusios politinės konferencijos vertinimą, 
tai jie būtų radę netikslių faktų. Jeigu tie redaktoriai 
būtų turėję savo galvas ir drąsos pataisyti pastebėtas 
klaidas, tai- visas tas vertinimas būtų išėjęs truputį 
kitaip.

Bet redaktoriai to nepadarė. Paruoštas įžanginis 
jiems buvo pakištas ir, matyt, be jokio protesto jis buvo 
paleistas. Mes birželio 21 dienos Naujienose jį visą at- 
spąudėme, kad kiekvienas galvojantis žmogus savo aki
mis galėtų paskaityti, kokius argumentus Draugas var
tojo inž. Algimanto Gecio steigiamai partijai įvertinti, 
f).. Ęe jau minėtų argument^, tame pačiame įžanginia
me yra toks paragrafas:

“Žinoma, kiekviena tautos karta skiriasi nuo 
kitos. Daug kur ir mūsų jaunieji skirtingai galvoja. 
Sakysime, jiems vis dar nėra aišku, kaip gali lietu
vių politinei kovai vadovauti buvusių Lietuvos poli
tinių partijų skurdūs likučiai, kai tos partijos jau 
seniai nebeveikia ir neturi savo šaknų nei Lietuvoje, 
nei išeivijoje, o jaunimas net jų vardų'nežino. Mūsų 
jaunieji neteikia pasitikėjimo ir iš tokių partinių li
kučių. sukurtiems veiksniams. Buvusios partijos, ku
rių net žymūs lyderiai, gyvendami užsienyje, atsisakė 
nepriklausmos Lietuvos pilietybės, jiems nebeegzis
tuoja kaip vadai. Jaunoji mūsų karta, labiau dar kaip 
vyresnieji, daug anksčiau yra atsisukę veidu į oku
puotosios Lietuvos žmones ir nori su jais komuni
kacijos. ..” (Draugo š.m. birželio 11 d. įžanginis)

Jeigu tas “akademinis” lietuvių jaunimas, norįs ko
munikacijos su pavergta lietuvių tauta, net nežino lietu
vių politinių partijų vardų, nepažįsta veiklesnių tų par
tijų atsakingų pareigūnų, ir negali suprasti, kaip lietu
viai, netekę Lietuvos pilietybės, gali rūpintis lietuvių tau
tos likimu ir pavergtų lietuvių vedama kova, tai jie ne
žino, kaip lietuviams teko kovoti praeitame -šimtmetyje 
ir šio šimtmečio pradžioje. Jeigu jie būtų girdėję, kaip 
lietuviai 1903, 1904, 1905 ir net 1906 metais pačioje Lie
tuvoje ir kitose Rusijos vietose kovojo prieš caro valdžią, 
kaip Amerikoje leido lietuviškus laikraščius, kaip juos 
platino ne tik pavergtoje Lietuvoje, nekreipdami dėme-

310 į pilietybę, Bet nuolat besirūpindami pavergtos- lietu
vių tautos likimu, galimas daiktas, tada kitaip galvotų.

Jeigu aukštuosius mokslus baigęs jaunimas negali 
suprasti, kaip tie “skurdūs likučiai” gali pretenduoti į 
politinio darbo vadovybę, tai jie neturi jokios nuovokos, 
kaip tie Amerikos lietuviai galėjo suorganizuoti tokią 
pajėgią organizaciją — Amerikos Lieteuvių Tarybą, kuri 
karo metu bei jo pabaigoje atliko tokį didelį darbą. Jeigu 
ne ta ALTa, tai vargu Amerikon būtų patekę šio jauni
mo tėvai, visą laiką besirūpinę savo vaikų auklėjimu ir 
įsimokslinimu. Žinių Amerikos mokyklose jiems davė 
daug, bet lietuviško auklėjimo nepajėgė jiems duotu 
Vieni tėvai nepramoko angliškai, nepajėgė vaikams 
įkvėpti lietuvių tautos vedamos kovos ir neįtikino jų, kad 
kova už savo krašto laisvę yra politinė kova. Tas “aka
deminis” jaunimas, nesusipažinęs su lietuvių vedama po
litine kova, keliamas į vadus šitokiais metodais. Tame 
pačiame straipsnyje apie savo krašto politinės kovos ne
pažįstantį jaunimą šitaip pasakojama:

“Jų tarpe (turi galvoje Washingtone sušauktą 
politinę konferenciją) matėsi daug įvairių mokslo 
sričių darbuotojų, profesorių, mokslo daktarų, poli
tikų — specialistų, akademikų. Paskaitų, simpoziu
mų, diskusijų ir siauresnio pobūdžio pokalbių metu 
išryškėjo daug naujų, iki šiol mūsų visuomeniniame 
bei politiniame gyvenime nežinomų ar mažai žinomų 
veidų. Galima buvo stebėtis jaunų žmonių geru Lie
tuvos reikalų pažinimu, jų patriotiškumu, apsiskai
tymu, geru anglų ir lietuvių kalbų mokėjimu, iškal
bingumu, motyvacija bei logiškumu. Jauni žmonės 
drąsiai vedė aukšto lygio diskusijas su JAV-bių aukš
tesnio ir vidurinio rango politikais, Valstybės depar
tamento, Tautinės saugumo tarybos atstovais ir nie
kur nesuklydo, nepadarė mūsų tautai negarbės...” 
(Ten pat)

Kaip tie Washingtonan suvažiavę akademikai ir 
aukštų mbkšlų daktarai galėjo nepadaryti lietuviams jo
kios negarbės, jeigu jie apie lietuvius, kovojančius už 
savo gimtinio krašto laisvę, neturi jokio supratimo? 
Už Lietuvos laisvę kovojo lietuviai demokratai, priklau
santieji socialistams demokratams, krikščionims demo
kratams, tautininkams sandariečiams, nelaimės metu su
dariusiems galingą Amerikos Lietuvių Tarybą.

Kaip tas jaunimas viešai gali pasakoti, kad tie Ame
rikos seniai apie kovą už Lietuvos laistę neturi jokio 
supratimo, kada jie pajėgė atlikti tiek' daug naudingų 
darbų?

Kodėl apdairesnis lietuviškas jaunimas, norėdamas 
tęsti lietuvių vedamą darbą, įsitraukė įfjLmerikos Lietu
vių Tarybą, o dabar ir į Vyriausią Lietuvos Išsilaisvi
nimo Komitetą? Jeigu dr. Kazys Bobelis būtų galvojęs, 
kaip galvoja Washingtone, o anksčiau Chicagoje buvęs' 
“akademinis” jaunimas, tai dr. Bobelis nebūtų buvęs 
ALTos priešakyje, o dabar nepirmininkautų VLIKui. 
Jeigu dr. Kazys Šidlauskas nebūtų buvęs išrinktas ALTos 
pirmininku, tai jis nebūtų buvęs išrinktas ir Baltų Komi
teto pirmininku. Nei dr. Bobelis, nei dr. Šidlauskas nie
kur lietuviams gėdos nepadarė, nes jie niekad nesakė, kad 
politinės lietuvių partijos yra bereikšmės ne tik Lietuvoje, 
bet ir išeivijoje. Jiedu žino, kad šios partijos veda kovą 
už Lietuvos laisvę, o ne tuščiaviduriai akademikai, kurie 
nepažįsta lietuvių tautos politinių grupių ir jų vedamos 
kovos už nepriklausomybės atstatymą.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

bartinės Lietuvos rezistencinės 
spaudos originalų ir nuotraukų 
parodėlė, kurios eksponatus iš 
Chicagos atvežė “Draugo” red. 
Br. Kviklys... Mrs. Meg Dona-

BENDRUOMENININKŲ POLITINĖ 
KONFERENCIJA WASHINGTON

“Veidu į okupantą”. Politinių nesubrendėliu planai.
Dr. S. Račkio perspėjimas. Talkininkavimas KGB-istams

Jau Prieš keletą metų Santa-j ruošė. Dr. Bačkis, susijaudinęs 
ra-Šviesa, kur yra susibūrę vi
sokiausi liberalai, iki komunis
tų imtinai, paskelbė šūkį “Vei
du į Lietuvą”. Iš esmės tai reiš
kia “Veidu į okupantą”, kuris

kalbėjo: “Aš klausydamasis apie 
tuos klausimus, kurie buvo ke
liami, prisimenu, kad diplomati
nė tarnyba yra paprastai labai 
atsargi, ir gal būt dažnai mums

esąs toks galingas, kad su juo i tas atsargumas yra primetamas, 
nesą prasmės kovoti. Tad pa- j Bet aš norėčiau paprašyti, kad 
mirškime visas išsilaisvinimo mes per daug nesileistumėme į 
viltis, nutraukime laisvės kovą, tuos mūsų vadinamus rezisten- 
stenkimes bendradarbiauti pra- cijos klausimus, ar jos parėmi- 
mogų, mokslo ir meno srityse mo klausimus, apie spaudą ir 
(žinoma, tik tiek, kiek okupan- kaip ji patenką ir kaip ją ,pa-? 
tas leis, -.kiek- jam tas atrodys lenkti, ir visa kita, 
naudinga’‘ir. gafima panaudoti klausimus gink Dieve, mes ne

sileiskime į viešas diskusijas.
Po keletos metų ir nesėkmin- čia yra tokie opūs dalykąi ir 

go tokio bendradarbiavimo, tą 
patį šūkį .perėmė vienas “Drau-.
go" redaktorių, B. Kviklys, ir 

:birž. 2 d. parašė vedamąjį “LB 
politinė konferencija — veidu į 
kovojančią Lietuvą”. Santara- 
Šviesa susilaukė vieno pasekėjo, 
iš dešiniojo arba katalikiško 
fronto.

Konferencijos atidaryme Li
nas Kojelis išdėstė visą nesu
brendusių politikierių “credo”:

savo tikslams). !

į tokius

taip, jautrūs, ir mes,, kaip sako
ma, besidžiaugdami galime kar
tais daug pakenkti- Tai aš noriu 
prašyti to atsargumo ir vengti, 
kaip mes čia. visi gyvename 
“open society”, mes to negali
me vartoti mūsų tautos atžvil
giu, kadangi ten yra kitos sąly
gos. Tai viena mano pastaba ir 
vienas prašymas. Antra mano 
mintis yra ta — netikslų gal bū- ■ 
tų’ vadinti rezistencija, gal būt

šalin senas organizacijas (AL-f mes galim -vadinti opocicija, ga- 
Tą ir VLIKą), jaunieji viščiukai.) lim vadinti šitą spaudą kurią 
jau paaugo ir gali vištą mokyti; 
būkim karingi, spauskime Valst. 
dęp-tą, kad iškeltų Lietuvos by
lą Jungtinėse Tautose, su aiškia 
perspektyva pralaimėti ir t. t.

Rimta buvo V. Vardžio pas
kaita “Rezistancija Lietuvoje — 
žvilgsnis iš Vakarų” (ne “Žvilgs 
nis į . ateitį”, kaip klaidingai pa
rašė Draugas). Tokia paskaita 
galėjo būti skaityta -bet kuria 
proga. Po jos sekusios diskusi
jos ir paklausimai buvo įvairūs: 
kai kurie rimti, kiti nerimti, 
kaip V. Trumpos ir T. Remeikio. 
Vaišėms buvo vyno perteklius, 
matyt tikėjosi daugiau dalyvių.

Labai vietoje buvo po tų dis
kusijų “ex promtu” padarytas1 B. Kviklio ir kun. Pugevičiaus 
diplomatijos atstovo dr. S. Bač- k«.rščiausio noro pasireklamuo
ki© įspėjimas ir prašymas, ta- ti. “Draugas” parašė (birž. ii 
čiau jis nuaidėjo kaip balsas ty-1 d.): “Didelį dėmesį- sukėlė da-

gauname, pogrindžio spauda ir 
venkime ją vadinti rezistencine 
spauda. Čia yra termino daly
kas, bet yra labai jautrus daly
kas. Aš labai atsiprašau, kad in- 
terv.enųojų, bet noriu prašyti, 
kad tais klausimais, kas liečia 
mūsų pogrindžio veiklą, mūsų 
spaudą ir kas liečia kokius nors 
su ja susižinojimus arba ir klau
simus kaip ji patenka, kad mes 
vengtume tais klausimais per 
daug viešai ir kalbėti. Tai yra 
dalykai, apie kuriuos labai vie
šai ir labai plačiai kalbėti, man 
atrodo, nėra naudinga mūsų by
lai”

Tačiau tas visiškai nepaveikė

vąn paprašė redaktorių pateikti 
jai kai kurių dokumentų kopijas 
Madrido konferencijos reika
lams-” Aišku, tie tekstai bus 
duoti ir nuvežti j Madridą. Ten 
sovietai pasakys: “Duokite 
mums patikrinti, ar tai iš tikrų
jų disidentų spauda, o gal tai 
emigrantų ar ČIA pagaminti 
falsifikatai?” Amerikiečiai juos 
atiduos —kaip neduosi tokiam 
“rimtam reikalui”? Sovietai nu
siųs į Maskvos ar Vilniaus 
KGB laboratorijas, kad ir prasi
dės nauja kratų ir suėmimų

Reikia žinoti, kad kiekviena 
rašomoji mašinėlė turi savo 
‘‘braižą”. Laboratorijose tekstą 

J’gaclidįhą iki 300 kartų, tada ma
tosi,' kurios raidės- yra iškrypę, 
nusidėvėję,’. įskilę, turi tam tik
rus nęgjrąstųs' įr 'nuplat pąsikąĖ- 
tojąnčjus ” tarpus tarp dviejų 
tam tikrų raidžių ir 1.1. Lietuvo
je visos raš. mašinėlės yra su
registruotos ir paimti jų šrifto 
pavyzdžiai; Darant kratas visa
dos paimamos raš. mašinėlės. 
Jau buvo atvejis, kai Simo Ku- 
.dirkos.. teisme pasakyta kalba, 
atsiųsta į Vakarus, čia pateko i 
sovietų agento rankas. Tekstas 
buvo nusiųstas į Vilnių, ten nus
tatė, kieno mašinėle jis buvo pa
rašytas ir tą asmenį suėmė, 
Daugiau apie jį nieko negirdė
jome.

Ne tik dr. Bačkis, bet ir VLI- 
Ko atsakingi asmenys jau se
niai kai ką asmeniškai įspėjo la
bai atsargiai elgtis su pogrin
džio spaudos originalais,. Maž
daug prieš metus irgi viešame 
susirinkime Washingtone kun. 
Pugevičius smulkmeniškai pa
pasakojo, kokiu būdu “Kronika” 
pasiekia Vakarus ir. paleido per 
rankas jos ant plonos medžia
gos parašytus originalus, o so
vietų .agentai galėjo uos įsikiš
ti į kišenę. Baisus dalykas! Kaip 

, galima taip nesusiprasv’ ”

(Nukeltą į penktą puslapį)

PETRAS TARL’LIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
(Tęsinys)

ĮVYKIAI VERANDOJE

— Durnius, durnius, durnius!
Tutului kraujas tvyksterėjo į žandus, kad net 

suskaudo raumenys. Ir jis gal trim šuoliais atsi
dūrė prie vartelių. Bet jau bėgdamas kiemu ir 
pastebėjęs, kaip plevėsuoja jo apsiausto margi 
skvernai, suprato, kad taip apsivilkęs į gatvę ne
bėgs. Atsidaręs vartelius, jis pasekė akim jau bai
mingai bėgantį vagišėlį. Nebuvo ką daryti. Jis iš 
netyčių padėjo savo dešinės rankos iš nakties įši
lusį delną ant dabar rasoto vartelių stulpo. Kai 
tik jis padėjo delną ant to šalto stulpelio, tuojau 
viskas pamažu kažkaip ėmė aiškėti. Dabar buvo 
suprantama! Tas vagišėlis—vargšelis, matyt, 
tik neseniai iš kalėjimo už panašius žygdarbius 
paleistas. Tad taip jis ir bijojo policijos, drebėjo 
ir gudriai vartėsi, kaip žaltys, vaidindamas šlykš
tų nusižeminimą ir buvo toks gudrus, kad lošė 
neveik tikrą lošimą Jr numatė, kad Tutulas negi 
muš jį, tokį šlykštų, nežmoniškai nusižeminusį. 
Aišku, laimėjęs tą lošimą, vikriai Tutulą apgavo!

— Tegu sau! — nukirpo Tutulas savo abejo
nes. Betgi nemalonu ir labai jam nemalonu! — 

Gudrus jis, — galvojo, — bet koks gyvenimas -jį 
išmokė to gudrumo? Štai aš, jei tokioje padė
tyje. .. — net liūdnai nusišypsojo, — atsidlirčiau? 
Būčiau pražuvęs. O jis štai už mane gudresnis, 
miklesnis...

Toks sunkus, nemalonus visai dienai pasiliko 
Tutului pėdsakas, kad jis staiga susidūrė su anuo 
gyvenimu, apie kurio, čia pat, greta, buvimą sa
vųjų mažų rūpestėlių apdumtas, jis visai, rodos, 
nenumanė. Jis nematė kitokio gyvenimo, kaip tik 
savąjį ar į jį panašų.

Pasidarė šaltoka. Jis grįžta truputį drebėda
mas, susiraukęs. Dar užėjo Tutulas į sandėliuką, 
viską aptvarkė, pasišlykštėdamas išmetė apgrauž
tą kaulą.

— Su kuo čia kalbėjai? — užmiegotu balsu 
paklausė Monika.

— O kodėl tu palikai nerakintą sandėliuką?
— piktai jis paklausė, nusivilkdamas apsiaustą 
ir vėl guldamas į savo lovą,

— Palikau? Ką tu sakai? Negali būti— Nors, 
Itiesa, tiek kartų bėgiojau ten ir atgal... Kas, ar 
viskas tvarkoje? — pakėlė galvą Monika ir ne
gavusi atsakymo, patylėjusi, dar kartą paklausė:

— Tai su kuo gi ten kalbėjai, ar buvo kas?
— Katinas!...
— Kas čia tau dabar? Su katinu kalbėjai?!

— nesiliovė Monika.

— Sakiau gi — su katinu!... — taip piktai 
pataikė Tutulas atkirsti, kad žmona daugiau ne- 
siteiravo.

Yra žmonių, kurie nepripažįsta ir antausį 
gavę, jei tik niekas nematė...

* * *
Tutulą dabar erzino, kad Monika visą rytą 

ruošiasi vis tiems svečiams priimti. Jis nuobodžiai 
galvoja, kaip pats mintyse sau pavadino tą “ker
mošių”. Radęs nuošalesnę vietą dabar atviroje 
verandoje, atsisėdo su laikraščiu rankoje ir sė
dėjo neskaitydamas. Kaip tyčia atbėgo Monika 
ir nenorėdama nuogomis rankomis į orą išeiti, tik 
galvą pro duris iškišus, Susibarė:

— Tai ko čia dabar sėdi? Aš visą rytą minu
tės nerandu... Bent kavą sumaltum...

— Palik mane! Supranti?
Ir atsistojęs, kaip buvo, be skrybėlės, vienu 

Švarkeliu, išėjo sau į miestą. Vaikščioti? Žiop
soti? Nežinia ką veikti?

Po poros valandų Tutulas grįžo linksmesnis 
ir tiesiai nuėjo pas žmoną į virtuvę:

— Žinai, ateis ir Kojeliūnas. Visai atsitikti
nai sutikau jį eidamas. Tu; rodos, jį pažįsti, ži
nai, tas linksmas vyras, kuris- neseniai pas mus 
atsikėlė. Jį visi kviečia. Bent padainuos ką nors. 
Ką mes veiksime su tais visais kelmais?

Monika, matydama Tutulo pagerėjusią nuo

taiką, tik apsidžiaugė.
— Ak, ar svarbu: vienas daugiau —- vienas 

mažiau. Na, rodos, pas mane jau viskas paruošta. 
— Monika atėjo į kambarį bent kiek atsipūsti. 
Bet nepasėdėjusi nė minutės, vėl pašoko ir išbarė 
pati save:

— Ak, toji.mano galva! O gėlės?
Tutulas jau nebesipiktino tais visais menku- 

mėliais ir ramiai pradėjo laukti valandos, kada 
svečiai turėjo susirinkti.

— Ponas Tutulai, ponas TutulaiT — po kokio 
pusvalandžio Tutulas išgirdo iš gatvės balsą. — 
Jūs namie?

Jis skubiai priėjo prie lango ir pamatė'savo 
pirmuosius svečius.

± * * •

Tai buvo jo bendradarbis Niurna su savo 
stambia žmona. Niurna — ramus didelės šeimos 
tėvas, visokių viešų susirinkimų ir parengimų 
uolus lankytojas. Taip pat jis buvo didelis viso
kios valdžios gerbėjas, mat, savo valdininko tar
nybą buvo pradėjęs dar rusų caro laikais. Įsaky
mas buvo jam šventas dalykas, o tas, kas gali 
leisti įsakymus — nepajudinamas. Jam buvo vis
kas aišku ir ramu gyventi/Visi mėgo'jp nuolaidų 
ir sugyvenamą būdą ir nuolatinį palinkimą į kai
mišką jumorą.

(Bus daugiau) r 1 *
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAlSKlNimM
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

J. JUREVIČIUS

MELO KOJOS TRUMPOS
NAUJAS DANGUS IR NAUJA ŽEME

Izaijo 65:17,18 mes skaitome: “ŠtaLal sutveriu naują dangų 
ir naują žemę. Jūs džiaugsitės ir links minsitės per amžius tais, 
kuriuos aš sutveriu”, šitoje vietoje pranašas nekalba apie aukš- 
čiausį dangų, kuriame yra Dievo sostas,.kaip parašyta Iza. 66:1: 
“Dangus mano sostas, žemė gi mano pakojis”. Psal. 102:26,27 
skaitome: “Tu, Viešpatie, pradžioje įkūrei žemę, dangus tavo 
rankų darbas. Jie pražus, jie visi pasens kaip apdaras ir tu per
mainysi juos, tu gi pasilieki”. Čia kalbama apie padanges arba 
orą, kuriame dabar viešpatauja “oro kunigaikštis” šėtonas ir jo 
piktieji angelai. Žemė gi reiškia visuomeninę tvarką. Apie tą sim
boliškąjį dangų ir žemę kalba ižai j as 5:lfi: “Dangus sutirps kaip 
durnai ir žemė susidėvės kaip drabužis”.’ Dar skaitome 2 Petro 
3:12.13: “Dangus sudegintas pragaiš ir elementai ugnies karštyje 
sutirps. Bet mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, ku
riuose gyvena teisybė”. i

5 i
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“Darbo Sąjunga’* —darbininkų, ' 
valstiečių r darbo inteligentijos 

Ink minis Uokas, paskelbęs rin
kimų platformą ir iškėlęs kandi
datus j Liaudies Sebno atstovus. 
Liaudies vyriausybės priimtas 

11-12 dienomis. Tai pirmos ne i demokratinis rinkimų įstatymas 
kaltos tautos aukos. * panaikino visus fašizmo metais

Terorui ir areštams vykstant, galiojusius rinkimus. (...) Į L.S. 
buvo paskelbta Liaudies seimo buv0 įstatyto ir išrinkta 79 at
rinkimai. Jie įvyko 1940 m. lie- stovai. Jų tarpe Stalinas, Molo- 
pos mėn. 14-15 d. (Praėjus vos tQvas, Kaganovičus ir kit. Bal- 
mėnesiui laiko nuo įvykdytos 
okupacijos.)

ninkai, darbininkai ir t. f T e 
areštai buvo vykdomi liepos

*V. RAITO TYRINĖTOJAI

Karo metu Sovietų gen. 
Pranas Petronis vado
vavo rusams tarnaujan
tiems šnipams, o dabar 
pirmininkauja Tėviškės 
draugijai, apmokančiai 

Kapsuko universiteto 
kursus.

-MUŠBRUA IR MOTBRŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHtRURGUA

6449 -So. Pulaski Rd. (Crawford 
iMkal Building) TeL LU 5444S 
Jaugia ligonius pagal susitariu^*. 

Jei neatsiliepia, stambinti 874-8004

DR. PAUL V. DARGIS, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«rtch«rt»r Community klinikos 
Medicinos direktorius

TaU 562-2727 arba 542-2728

SOPHIE BARČUS
RADWC tftiMOk VAUAJtDOS

M MfDFA,
44W HL A M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
-’ai. ryto.

Vadėja Aldona Dauku*

T»!«*.: HBaHock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
GPBCIALYBt AKIŲ LIGOS 

3907 Wert 103rd Strart 
Valandos M*1 pw tyrimą

DR. FRANK PLECKAS
įOPTOMETRJSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W.71 St. Tat 737-514$ 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 43rd STREET

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

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAI |R CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ lipte.

Ofiso VALui pinu antracL. tročiad.

oiaia 3-4 ybL popiet ir Uta lafcm

OBTHOEEDAS-PBOTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban 
datai Spartai! pagalba ŽOJana 
(Arch Supper*) ir L t

MtWrt «M BUCWeaga. WL

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgijai

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200 •

-KAZĖ BRAZDŽIONYTt

Programos vodt|a

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

Viso* laidos ii W0PA. rtotiaa 
banga U90 AM-

St Petersburg, Fla., 12:30 vaL 3>.p. 
is WTIS stoties 1110—AM bang*

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60621

JTelef. 778-5374

BENDRUOMENININKŲ POLI
TINĖ KONFERENCIJA 

WASHINGTONE

Atkelta iš 4 psi.

Visa ta bendruomei įninku 
politinė veikla paremta n:°lu ir 
demagogija- Pvz. “Drauge”) 
birž. 11 d. parašė, kad konfercn 
cijoje dalyvavę netoli 150 as
menų. Tuo tarpu sekmadienio 
registracijos lape buvo pasira:

lyvių buvo dar mažiau. ReikiĮ 
įspėti mūsų pogrindžio veikėjui 
Lietuvoje, kad jei jų spauda par
teks į B. Kviklio ar kun. Puget 
vičiaus rankas, tai bus jiems 
kaip bilietas į Sibiro koncentra
cijos stovyklas.

Kada, o kada pagaliau nesul- 
brendę mūsų politikieriai liauį 
sis talkininkavę priešui, pade
dami jam pasiųsti į Sibirą ge
riausius mūsų tautos kovoto’uą? 
Ar dar mažai mūsų tauta sudė
jo aukų?

Cicero

• Kiekvienos dienos maiste 
turi būti keturi pagrindiniai 
produktai: pienas bei jo gami
niai, mėse, vaisiai bei daržovės 
ir javai. Geriausias būdas svorio 
kontrolei yra nevalgyti perdaug, 
o tik energijos ir kūno funkcijų 
palaikymui.

(Tęsinys)

Kad tuojau būtų atiduoti 
teismui Vidaus reikalų minist
ras Skučas ir Valstybės saugu-’ 
mo departamento' .direktorius 
Povilaitis, kaip tiesioginiai kal
tininkai provokacinių veiksmų 
prieš Sovietų įgulą Lietuvoje;

2) Kad tuojau būtų suformuo
ta Lietuvoje tokia vyriausybė, 
kuri sugebėtų ir būtų pasiryžusi 
laiduoti garbingą Sovietų Sąjun
gos ir Lietuvos savitarpinės pa
galbos sutarties įgyvendinimą ir 
ryžtingai sutramdytų sutarties 
priešus;

3) Kad tuojau būtų laiducrtas 
laisvas įleidimas į Lietuvos teri
toriją Sovietų karinių dalinių ir 
leista jiems išsiskirstyti svar
biausiuose Lietuvos centruose 
tokiame kiekyje, kurio pakaktų, 
kad būtų laiduotas Sovietų Są
jungos ir Lietuvos savitarpinės 
pagalbos sutarties -vykdymas ir 
užkirsta provokaciniai veiksmai, 
nukreipti prieš Sovietų įgulą 
Lietuvoje.

So'vielų Sąjungos vyriausybė 
laukia Lietuvos vyriausybės at
sakymo iki birželio mėn. 1 5d. 
10 vai. ryto.

1910 m. birželio mėn. 45 d., 
3 vai. popiet, Sovietų Sąjungos 
kariuomenė peržengė Lietuvos 
sieną ir okupavo laisvą ir nepri
klausomą valstybę. Prasidėjo 
areštai ir trėmimai į Sibirą. Bir
želio' 16 d. iš Maskvos atskrido 
Dekanozovas su uždaviniu įjung
ti Lietuvą j Sovietų Sąjungą ir 
įvesti komunistinę santvarką 
Lietuvoje. Prasidėjo teroras. Pa
leido iš kalėjimų .politinius ir 
kriminalinius kalinius. Legaliza
vo komunistų partiją, kuries 
narių skaičius siekė apie 700. 
Labai mažas skaičius kurių tar- 
oe "buvo daugiausia žydelių ir 
padugnės veikėjų. Visos kitos 
politinės partijos, visuomeninės 
bei kultūrinės organizacijos ‘bu
vo uždarytos. Uždaryti laikraš
čiai. Įkurta vienintelė profesinė 
sąjunga. Atskyrė Bažnyčią nuo 
Valstybės; .įvedė civilinę metri
kaciją; nacionalizavo bankus; 
švalė adminislracijos aparatą, 
policiją ir kariuomenę; visų 
“liaudies priešų” -turtą konfis
kavo ir t.t.

1910 m. liepos 7 d. Saugumo 
departamento direktorius A.! 
Sniečkus pasirašė NKVD parudš-j 
tą įsakymą, pagal kurį turėjo| 
būti areštuoti aktyvesnieji tau-; 
tininkai, voklemarininkai, liau-Į 
dininkai, krikščionys demokra
tai, jaunalietuviai, pavasarinin
kai, socialdemokratai, trockinin- 
kai. šauliai, ateitininkai, vyriau-; 
sybės nariai, seimo atstovai, 
spaudos veikėjai, stambesni ūki-

i)

savo 99,19%*’. Tai tipiškas ko
munistinėje santvarkoje balsuo- 

...... ... .tojų procentas, nes paduotų bal-
Pnesnnkimmėje kampanijoje fių niekas neskaičiuoja. “Liau- 

buvo kalbama tik apie artimus Seimas» nubrėžė veikimo 
santykius, bet ne apie įjungimą: prograrną proletariato diktatūrai 
j Sovietų S-gą; kad privatinė Tarybų Lietuvoje įtvirtinti, so- 
nuosavybė nebus paliesta; kad C1alizmm-konmnizmui sukurti, 
jokių kolchozų nebus; kad ran-, visai teisinga.
dono'ji armija atėjo į mūsų kraš-Į Po L g rinkimU) Uepos 21 d. 
tą ne mūsų gyvenimo santvar-’ išrinkti atstovai susirinko Kau
kai paekisti, o tik apsaugoti nuo; ne> vajstybės teatro rūmuose, 
aro pavojaus, kad nepriklauso-; svarstyti tik dviejų punktų, bū- 

niy ė nebus panaikinta ir t. t, į tent, “Valstybės santvarkos pa- 
Tokias melagystes prieš Liau- keitimą» ir “Deklaracijos dėl 
dies sęimo mkūnus skelbė Ged-. Lietuv;s įstojilrio j T bu s<> 
vila Mickis, Paleckis ir kiti. jcialistinių Respublikų Sąjungos 

Okupuodami Lietuvos terito sudėtį» L S išrinkd deIegacija 
riją ir fiktyvimu Liaudies seimo u 20 asmenų> kurioje dal av0 
nutarmu ją jungdami į Sovietų §ie; j; PaleckiS( M. Gedvilą, L. 
S-gos sudėti, Sovietai sulaužė^ Adomauskas? Mickis> A> 
pagrindinį tautų santykių prin-; Venclova, L. Gira, V. Vitkaus- 
eipą, pripažintą net paties Le-j kaS) šumauskas, K. Didžiulis, 
mno. Jis sakė: - Jeigu maža, silp-jp ,Cvirka) s. N€ris, K. Petraus- 
na valstybė inkorporuojama į di-ikaSj p ZibertaS; s> Vaineikienė, 
dėlę ir stiprią valstybę, tos ma-U-- - .......................
žos valstybės tautai nepareiškus]įį’tkevičTusI 
aiškaus, neabejotino noro būtai] 
inkorporuojamai, k ypač jei šiai. nas atsĮovas buvo ir ne ko. 
mažajai tautai neduodama pro J mnnistas 1940 m rugpiūčio. 
£os isspręsti šią savo politinės} mėn 3 d gi delegacija nuvyko 
egzistencijos problemą laisvų i - Masfc kad Uetuva
rinkimų forma — tuo atveju, ži
noma, visiškai atitraukiant in- Į1 
korporuojamos, sfiprios valsty-l goje ^Vaivos Ryk-tė„ 
bes krames pajėgas is mažosios cij tai a ^dino: “‘Stalino 
valstybes teritorijos - tai toks į poemos muzikantU) važiavusių 

į Maskvą “teisiškai” nukirsti 
galvą savo valstybės nepriklau-1 
somybei ir tėvynės laisvei”. i j 

Liaudies seimo posėdžio metu .

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS i
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME — 

1729 South Halsted Street, Chicago 

Tel. 226-1344

Mažeika S? Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

M. Kutraitė, B. Abdulskaitė, A. 
, I. Meskupas, J. 

Damskis. Šioje delegacijoje vie-

priimtų į TSRS sudėtį.
Br. Raila savo naujoje kny

inkorporavimas yra tik papras
tas aneksavimas, būtent, sveti
mos valstybės pagrobimas, ly
gus smurto veiksmui”.

Ką tik pacituoti Lenino žo
džiai rodo,' kad.Sovietų Sąjunga, Valstybės teatro rūmai ne tik iš . 
4940m-birželiojnėn. 15 d. oku- lauko pusės, bet ir viduj buvo, 
puodama Lietuvos valstybę, at- apstatytas enkavedistais. Posė- 
likd tarptautinį.smurto veiksmą, <džio metu, be numatytų kalbė- 
kuris tęsiasi jau 40 mėtų. tojų, niekas kitas neturėjo teisės

Apie klastingą “Liaudies sei-»pareikšti savo nuomonės ar pro-, 
mo” atstovų rinkimą labai aišl! testo. Balsavo visi, kas tik vi
kiai ir teisingai parašytaMažojel duje buvo. Ar visi seimo nariai 
Lietuviškoje Tarybinėje Encik-j pakėlė rankas balsuojant už Lie-1 
lopedijoje, n tom., 345 p. i tuvos įjungimą į TSRS, liko ne- ;•

“Rinkimai į “Liaudies Seimą” aišku. L.S. narių tarpe buvo vie- j 
įvyko 4940 m. liepos 44-15 d. nas kitas padorus lietuvis ir ne
rengiantis -jiems, L.K. (Lietu- komunistas.
vos Komunistų -Partija) inicia- (Bus d iau)
tyva buvo sudaryta Lietuvos

bout the 
ouse

——i  Sylvi. K. Low.. N.Kf.L^S^

SyJuiaJL Lowe, a member of the National Home Fashions 
j^eague, it Floor Fashion Specialist, GAF Corporation. ,

The ’Great Room’ Latest Trend In Interiors I

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 927-1741 —1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Tetef. 476-2345

&<■

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2533 W. 71st Street

Chicago®

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiMB 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAMCA AVE. TeL: 7 Ard, 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

PERKRAUSTYMAI

r

X

MOVING

K. JONUŠAS

■K.ĮRR—-T—*-

• 1652 metais Bostone buvo 
įrengtas vandens sukamas ratas.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL; LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1218 I

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-5672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos ffilla, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

ėcšzadienis-pirmadienis — Salurdav-Mondav. ,h

Ii 
ANTANAS VILIMAS 

TeL VAtttl
ADELEI ŠAJAUKIENEI, 

jos mylimai Mamytei amžinybėn 
iškeliavus, . f

didžio liūdesio valandoje reiškiu užuojautą.

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

The desire for something 
different from the two-story 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
war turned the new “ranch
style*1 houses into a trend. 
Climbing stairs became passe 
as all-one-level living was 
embraced by new families 
coping with the post-war baby 
boom.

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

food preparation activities in 
to one huge space.

The spacious “great room* 
shown here features an eclec
tic group of contemporary 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 

*by joining the kitchen visually 
with the living and dinin£ 
areas through the use of the 
same elegant brick-pattern 
floor covering. It is GAF’a 
handsome sheet vinyl in the 
“Newburgh Brick” pattern in 
White.

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



PIKETUOTA KOMUNISTU DELEGACIJA |
Nežiūrint d,dt-;ės šilumos, bir- licija teiravosi, kokios tautybės 

žtlio 25 diena, apie 3f0 žmonių vėliava k ką mes atstovaujame, 
su 55 plakatais, piketavo atvy- nekalbant jau apie kitų tokį pat 
kusius iŠ Maskvos aukštų ko- pasiteiravimą. Reikia pasakyti, 
munistinių institucijų pareigu- kad reporteriąj ir fotografai bū
nu delegaciją, kurių numatyta vo labai aktyvūs.'.žodžiu, daug 
misija skleisti ir propaguoti ap-į kas buvo galima pareklamuoti, 
gaufingą šūkį “draugystė ir tai-bet tam reikėjo: turėti patrau
ks”. į [ kianti objektą bei gero kalbos

Piketavimę dalyvavo šios et-^ mokėjimo. / I
nines grupės: ukrainiečiai, žyj| Neapscita ir be gražios reži- 
dai, baltgudžiai ir kiti, o taip; suros, nes iš pikėtininkų pusės 
pat visų, nusivilimui ir mūsų buvo suruožtas '‘įsiveržimas" į 
gėdai dalyvavo tik 9 lietuviai; būstinės vidų, ojpatį puo^jąią 
kurie nešė dvi lietuviškas ir dvi*• pradėjo moterys įbet stipri po- 
amerikoniškas vėliavėles- Paša-,j licijos užtvara atlaikė “ataką”, 
kytina, kad dėka tų “devynių Čia motomai buvo- tikslas sukel- 
savanorių”„ kurie pakluso kon- ti triukšmą, kad pasiektų “taT- 
;ulės J. Daužvardienėš per spau kos mylėtojų” ausis. Reikia ma-

.„m

sules J. Daužvardienėš per spau _ « .
lą kvietimui dalyvauti piketavi- nyti, kad atvykus^ems komuniz-

mo reprezentantre, buvo aimbolrskai parodytas
Sėtuvių prisidėjimas prie bend-/ vo pagadinta nuc

< gerokai bu 
alka. Žodžiu, 

o protesto dėSdeomunistų per-; piketo ruošėjai, taiįnė lietuviai,
ekiojimo, kankinimo ir žudymo 
lekajtų žmonių^-
Pats piketavimas įvyko prie 

WCA būstinės 37 So Wabash, 
liesto centre, kuris buvo gerai ;

kurie mano su malda pabaidyti 
šių dienų velnią-komunizroą, | 
kuris nebijo , maldės,J bet bijo 
lazdos, i 1

r Hi 1Ateity mūsų;vadovaujami as-. ‘ 
uorganizuotas ir pavyzdingai menys turėtų vfętdSrįvykius ati- 1 — S. Mockus is Santa Borbas 
— ^jiau sekti ir ^ctyfiai -prisidėti ra, Cal., atrašė tokį laišką: uŠu-l

prie bendros k<|yos įsu tautų pa- grįžęs iš ligoninės, kurioje išbu
vau apie 7 mėnesius, nuoširdžiai 
dėkoju už Naujienų siuntinėji-

K'S

rąvestas. Praeivių dėmesį at- 
reipė reikšmingi plakatų užra-
ii tr didelės nuotraukos asme-' vergėju-imperalistiniu 
j kankinamų kai ėjimuose,
jncentracijos lageriuose ir nu-. laukime, kad kiti iškovotų Lie- ma. Už gerą noriu atsilyginti 
įdytieji. Labai gaila ir nedo- 
motin 
idovybėms, ypatingai

rusišku 
komunizmu. Nenorėkime ir ne-

tuvai laisvę, o mums vien tik geru: siunčiu $100, pratęsdamas 
lietuvių organizacijų 1 bekanbant apie draugystę ir tai- ‘ savo prenumeratą dviem ir pu- 

Lietu- ką su okupantu.
ų b-nės besipešantiems vadei- 
►ms, kad nesuorganizavo skait 
įgą būrį piketuotojų su plaka- J. 
is ir neparodė kenčiančiųjų 
totrau.kas — Gajauskas, Pet- 
s, Sadūnaitė ir kitus.

Mes cik mokame savo tarpe 
damuotis uždaruose namuo- 
•patalpose ir jau manome, kad 
ie lietuvius ir mūsų aspiraci- f 
. dauguma svetimtaučių žino. | 
t taip nėra, nes teko šį kartą 
Siam įsitikinti. Kaip žinos, 
i lietuviai vengia ar bijo sve- 
itaučių eilinių žmonių tarpe 
drodyt ir apie savo kenčian- 
tėvynę suteikti žinių, tai yra 

imbasadoriauti. Gi pasirek- 
lavlmas katedroje esantiems 
įsiškiams bei davatkėlėms, 
ome iš patirties, yra lygus 
iui.
ik per tokius suėjimus-pike- 
imus daug žinių galima pa
ltį eiliniui svetimtaučiui, bet 
da turėti ’trumpų konspek- 
parašytų lapelių ir jų dalini- 

žmonių. Kaip ir visada, bu~ 
kitų grupių dalinami lape- 
o mes tik žiūrėjome ir bu-

le verti užuojautos. Net po-

I

{sei metų. Mano geriausi linkė- 
J. Tijūnus jjimai Jums ir Naujienoms. Laį> 

: kykitės stipriai ir ateityje”. Dė- 
kui už laišką ir už vaizdžiai iš-

I reikštą pasitikėjimą.

i — Vytautas Tomkus, Juno
. savi-

! ninkas, pardavęs juos geriems
• lietuviams, daug prisidėjęs prie
i lietuviškos apylinkės ir lietuviš- 

v . ku organizacijų įsteigimo, pra- zemiau .v ' .: tęsdamas prenumeratą, parėmė
! Naujienų leidimą $10 auka. Dė- 

veiius kui. - ,
kolom-

J j Beach, Fla., buvęs motelių

William "M. Kubilius-iš Mar 
quette Parko baigė su garbės 
pažymėjimais jauno jūreivio ap 
mokymą Naval Training centre, 
Lakes, Ill. -

— St. Xavier kolegijos vado-

wood, klubo vicepirmininkas ir- 
iždininkas, buvęs Alarisi aukšti 
mokyklos auklėtinis, baigė b?o-į 
logiją ir.studijuos fizinę terapi-į 
ją Northwestern universitete.: 
Edvardas L. Piggott is Scottsda-į 
le apylinkės baigė istorijos moks į 
lūs. Jis buvo Lietuvių klubo vi-į 
cepirmininkas, Studentų atsto-i 
vybės narys ir priklausė Politi-j 
■niam klubui.

— Illinois valstijos loterijoje 
birželio 26 d- Pot of Gold lošime 
laimėjo 742899. Lucky Stars lo- < 
Šime laimėjo 33, 29, 531, 786 ir 
17554.

— Onutė Cibulskytė iš Brid- 
geporto gavo Illinois valstijos 
$1,000 konkursinę stipendiją.

— Dalia M. Graužinytė iš Mar 
quette Parko baigė Vaistininkys 
tės mokyklą Ci Illinois univer
sitete, Circle campus. Ji yra veik 
Ii lietuvaitė, baigus Marijos 
aukšt. mokyklą, K. Donelaičio 
lit. mokyklų ir Pedagoginį Li
tuanistikos Institutą. Priklauso 
skaučių organizacijai,

—■ Frof, Aldona Ndsvytytė- 
ĄugustinaviČienė mirė bi

Vyčių sodelyje ir salėje. Pradžia 
12 vai. popiet. Maloniai‘kviečia
me svečius ir narius atsilankyti 

i ’ Klubo valdyba (Pr.)
e J. Andriaus sudarytą Lietu 

vos žemėlapį ir išleistą Deveni, 
: Kultūrinio Fondo, galima įsigyt 

siunčiant užsakymus šiuo adre
su: Devfenių Kultūrinis Fondas, 
P.O. Box 10782, St. Petersburg 
FL 337X3. Kaina $6 4- 65c per- 
siuntinio išlaidui^^a^^tL

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

ARVYDAS KIELA, 434-9655
_ ė . T '

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

— Horoscopes or Astrologių 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment nece^ 
sary. ELINOR JAKŠTO, 37 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kai 
bame lietuviškai. 782-3777 <8 
925-8392. Professional Membei 
kmerican’; Federation of Astro 
^era? (Pr3 . <

Namai, Žema — PtxMavtdHrt 
REAL ESTATE FC»i SALI

Namai, Žamė — Pardrrlir
REAL ESTATE FOR SAI

paskolos perka: r r namus, daromos ilgiems terminą 
IR ŽEMAIS NUO ŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSJMOKltJTMATS

DEL V.^SŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUALįJFEDERAL SAVING
PETRA S KAZANAUSKAS, Prezidentas ■

2212 W. Ccrmak Rolfe 1 Chicago, DL Virginia 7

buItų NUOMA VIMAS V.
• NAMŲ PI R K IMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• N0TAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ; RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA , 
■X-“ % ■ ■ ‘

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY ?
INCOME TAX SERVICE

6529 S o. Kedzie Ave. — 778-2233

'i , lųr.: lt .

VASAROTOJAI IR < 
ATOSTOGAUTOJAI!-

< * į ~ t i

Siūlome vasarą1 praleisti sau
lėtoje Floridoje, gražioje Trea
sure Island Efficiency, vienas ar 
dw- mfegamięjiį^vittuvėš;: Vonios 
ar dušas, su baldais ir kitais pa
togumais, šildymo-šaldymo sis
tema, spalvota televizija kiek 
viename bute. Galima išnuomoti 
metams arba bet kuriam laikui 
Vasaros metu didelė nuolaida 
Laivų prieplauka. Galimybė iš 
plaukti su buriniu laivu į Mek
sikos įlanką.

• ' • ' T

Arti restoranai, valgyklds 
j krautuvės ir apsipirkimo cent
ras. švarus balto smėlio paplūdi- i 

įmys, maudymasis ir kiti malo j 
humai. šeimyninė nuotaika,- di- j 
idelė aikštė automobiliams pa- Į 
Įstatyti. '■ Į

* LIETUVIŠKAS RES') IRANAS su 
namu ir įrengimais Mai quette Parko 
rajone. Labai geras bu mis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS pi rie 68-tos ir
Maplewood. Labai tinka giminingoms- 
šeimoms. - - į
• MŪRINIS ’ BUNGALG’ W Brighton 
Parke, 15 metu. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Pubi ic

Insurance, Income Tax 
. . -■

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

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu
Dirbu ir užmiesčiuose greit 

garantuotai ir sąžiningai. I 
KLAUDIJUS PUMPUTIS-.

4514 S. Talman Avg... 
Tol. 927-3559 ■ «

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTO 
liktai $120 pusmečiui automobi 
Liability apdraudimas peusinink;

Kreiptis: .
A LAURAITIS .

4645 So. ASHLAND AVI.
523-8775 ' . /

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

1612 S. Paulina St,
(Town of Lake)

{ambinti YA 7-9107

Gerbiamieji!

Prisiunčiu $45 JAV valiuta ir 
prašau pradėti siuntinėti Nau
jienas Jonui Skeivelui 
nurodytu adresu.

Jonas Skeivėlas yra 
St. Catharines lietuvių
joje. Paskutiniais metais yra ak-; — Anthony Ligmal, Amster- 
tyviai įsijungęs į Niagaros Pu- dam, N. Y., pratęsdamas prenū- 
siasalio “Ramovės” skyriaus meratą, atsiuntė $-5 auką. Dė- 
veiklą. Iš eilės antri metai eina kui. 
skyriuje iždininko pareigas, su- ! ! 
sirgus, lanko sergančius ramovė- 
nus ir jų šeimas. Yra dosnus 
tautiniams ir kultūriniams rei
kalams.

Šiais metais gegužės 24-25 d.d.
dalyvavo LKVS “Ramovės” sky- ■ 
rių atstovų suvažiavime, Cleve- vybė pranešė, kad bakalauro lai 
lando mieste, atstovaudamas St. psnius gavo du kolegijos Lietu- 
Catharinės skyrių. • vių klubo valdybos nariai: Jtir-

J. Skeivelas yra didelis mė- 
gėjas medžioti, žuvauti, o būda- ’ 
mas jau pensininkas lanko ir to
li gyvenančius savo draugus. 
Tai pirmos ilgesnės išvykos, iš
ėjus į pensiją- • Į

J. Skeivelas per daugelį metų 
skaitė dienraštį “Naujienas”, bet 
dėl įvairių išvykų kelis mėne
sius buvo jų skaitymą nutrau- ,1 

! kęs. Dabar ir vėl malonu pra- / 
nešti, kad vajaus proga iš naujo j 
užsisakė per šias eilutes rašantį 
Naujienas, sumokėdamas už vi- 

i sų metų prenumeratą.
1 J. šarapnickas,

Naujienų bendradarbis 
ir platintojas į

— Frof, Aldona Nasvytytė- j Dėl informacijos ar rezervaci- j 
ĄugustinuviČjene mirė birželi^ įjos rašyti ar skambinti: EI Re; Į 
21 d. Klevelande. Nuliūdę -like# į— El Nor Efficiency Apartment į 
vyras Juozas, dxd dukterys, seĮ 240 108tr Ave., Treasure Island Į 
šuo, 2 broliai ir daug giminių|| Florida 33706. Telefonas: (813- j 
Velionė buvo visuomenės vei^^Q QftQO °" qa7_9177
k j ja ir žinoma paskaitininke.

• Chicagos Anglijos-Britanv 
jos Lietuviu klubas rengia links 
mą subuvimą — pikniką-gegu-| 'i 
žinę birželio 29 d< sekmadienį,

MARIJA NOREIKIENfl Į
2608 West 69th St, CMciffO, HL 60629 • Tek WA $-W ’

a utiMi

MAISTAS Ii EUROPOS BANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, ID. 60629. — Tel WA B-2727

■fj 363-9832 ar (813) 367-217
Kalbame lietuviškai, prašyti 

Rasa-Terry.

NHGHBORHCC©ĮKAITY GROUP^ 
U.S.AL-

Wsl! help you make fhe r'įght move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PABUVOTI, 

taomoti ar apdrausti savo nuo- 
avybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
<r užeiti- į mūsų jstai gą.

Mes visuomet pasi ruošę 
jums patamaulg.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

!j irs 500-tai namų pasi rinkimai.
j BUDRAITIS REALI Y CO.

•ro kralikai. Veisliausi iš jų yra į į t

• Australijoj problemą suda-

baltauodegiai — cottontail — 
kralikai. Kralikė per metus gim
do šešerius kartus, kiekvieną 
kartą po 5-7 kralikiukus. Iš po
relės kralikų per 5 metus išaug
tų 2.5 bilijono kralikų.

• Pirmoji telefono abonentų 
knyga Amerikoje buvo išspaus 
dinta 1878 metais ir turėjo til 
50 vardų.

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

SPIRITUALIST 
Indian Reader & Advisor. 

Advises on all affairs of life.

6600 S. Pulaski Road 
Tel. 767-0600 

Independently owned and ppiirated

•?RIE LITHUANIAN PLAZA 
COURT IR CAMPBELL mūri
ais 6 butų. Geras investavimui. 
Eik $75,000.

Į VAINA REALTY '
Tek 925-656 5

PROGA BIZNIERIUI
Edwardsburg, Mich., Highway 62 ir 
tlkhard Rd. kampas, šarvininkas par

duoda du akrus su 3 dideliais namais: 
krautuvės pastatas ir du namai po du 

butus, didelė daržinė ir darbui gara- 
as. $155,000.

Tel. (616) 663r2986

’ GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medi 
apmušimai. • Staliaus darbai, c< 

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir-visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie. Avenue 

Tel. 776-8505 ’ ,

Laikrodžiai ir .brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th SftMt 
T«L REpublIc 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, HL 60632. Tel. YA 7-598

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplawood. TeL 254-7451
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

iymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
J2O8-/j W. 95th St 
Everg. Park, III. 
60642, - 424-4654

S:ate farnr. He and Casua’tv Company

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

American Travel Service Bureau ž SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
9727 S. Western Ave^ Chicago, m. 60643 f 

Telef. 312 238-9787 '*1^
> Nemotami! pnt*mavtir.as užsaknnt lėktuvą, traukiniu, laivą kebo- & 
erniseg), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- S 
elionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus taštus; 5 
rome iš kvieti mus giminią apsilankymui Amerikoje ir teikiam* Infor- 5 
f s vįsais kelionių reikalais. F

Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuou vietas S 
esto — prieš 45 - 60 dienų. 5

Chicago

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

tomų, tad ryžomės papildyti.

Lietuviu Enciklopedija, 36 tomai ____
Encyclopedia Lituanica, 6 tomai ____ _
Vinco Krėvės Raštai, 6 termai ............ ....
E mano atsiminimu — Petras Klimas ..

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

. ■ ■ • "

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė or- a 
ganiLadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus, _____

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.  w _

SLA—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudę savo nariams. |

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

T - 4^

Kiekviena* lietuvis tr lietuvių draugas gili 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. .

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač Naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdranda: už 
|l,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie jums 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai į SLA Centrų;

LITHUANIAN ALLIANCC OF AM8RICA

$350.00
$125.00
$30.00
$12.00

TM. CT11) MJ-W8

CONSTRUCTION & REMODELING
— Statyba ir remontai —

J. D. ELECTRIC '
New construction, & remodeling. 10C 
amp. services, 220 & comm. & res. 
Immediate service, quality work, rea 

sonable rates, free estimates.
Licensed — Bonded — Insured

482-3130, anytime

WANTED TO RENT

RAMI MOTERIS ieško 4 švariu kam
barių antrame aukšte ramiame name 
Bridgeporte.
Skambinti po 6 v. vak. 927-741-1

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, lama — Pardavimui

M 2 NEW BRK. RANCHES. 3. BDRMS.. 
« 1% BATHS. COUNTRY-SIZE KITCH- 
9 EN. PRICED IN THE 80’s.

OPEN SUN. 1-5. 3724-28 N. NEW 
ENGLAND (6900 W.)

David Jt Cahill, Bldr*.

MARQUETTE PARKE
’arduodamas beveik naujas 5% kam
barių mūrinis bungalow su 3 miega- 
naisj įrengtu pilnu beismantu, 1% 
našiuos garažu. Centralinis oro vėsi- 
limas, daug visokių įrengimų bei 
oriedų. į

O’ROURKE REALTORS 
Tek 776-8855

i

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

'SAVININKAS parduoda 6 butų 
nūrinį namą Bridgeporte. šildy
mas radiatoriais. Geros pajamos. 

• Kaina prieinama. Prie 32-ros ir 
Morgan. Skambinti 778-4690

\DDISON. BY OWNER. ASSUME A 
8*4% MORTGAGE W’-LOW DOWN 
PAYMENT. Nice 3 BR, all brick bi
level w-lg. sunk-in UL DR, FR. 2’4 
car oversized gar. Big lot. $91,500.

Call 530-0108
SUNDAY OPEN HOUSE, 1-7.

OPEN HOUSE SUN. & DAILY, 1-5 
New subdivision in choice loc. Model 
at 8437 W. Windsor. New dlx. 2 flats 
w/atL garages, under construction, 
6l4 rms. ea., l^i baths, country-size 
kits, w/custom cabs., stoves & dish
washers.

David J. Cahill, Bldrs.
283-6789

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: noo 9 vai ryto 
iki 6 vaL vak. Šeštadieni nuo .

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

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

Chicago, m. 60629

DENTURE WEARERS

advancement Q

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

^ĮUdienia-gimadieni? — Saturday-Monday, £un$ 28-30,

> 4

A




