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STREIKUOJANTI LENKIJA BIJO RUSU KARIU
Laisvės radijas pasiliks Miunchene

L Gronouski, Board for tovų Rūmų ir Senato. Senate
* stipriai už ją pasisakė sen. Ro
bert C. Byrd (dem., W. Va.) ir i 
sen. Claiborne Pell (dem., R, I.) ; ;

(ALT informacija) f

International Broadcasting pir
mininkas, raštu pranešė ■- Ben
dram Pabaltiečių Komitetui Va
šingtone, kad jų institucija ne
pritaria minčiai perkelti Radio 
Free Europe (Radio Liberty) iš 
Miuncheno į New Yorką. Šis ir 
kiti šaltiniai rodo, kad tas radi
jas ir toliau pasiliks Miunchene.

; * * *
ŽENEVOJE PRIIMTA REZO-

Tarptautinės Antikomunisti
nės Lygos XIII metinėje konfe
rencijoje, Ženevoje, (šveicarijo- 
ję),.-dalyvavo Amerikos Lietu
vių Tarybos atstovai dr, Juozas 
Kaškeliš ir dr. Petras Wytenus. 
Lietuvių delegacijos pasiūlymu 
konferencija priėmė rezoliuciją, 

. kuria primenama Lietuvos, par- 
; tizanų laisvės kova, Kalantos 

auka, primenami lietuviai kan
kinami darbo vergų lageriuose, 
kalėjimuose ir psichiatrinėse li
goninėse, primenamas 45 pabal
tiečių protestas' ryšium su ria- 

~ erų —, bolševikų -slaptu susitari
mu okupuoti Lietuvą. < , 

^.Reikalaujama, kad vakarų 
valstybės naikintų Hitlerio-Sta- 

, lino slaptų susitarimų padari
nius, — kad -is-’-Lietuvos būtų iš

vestos įgulos, pašalin
ta so vietinio įero'ro- vyriausybė. 
Reikalaujamą, • ■ kad -pavergtų 
feattjž'AdaušimasĄ būtų'-^Įiltas 
Jungtinėse ~ Tautose ir Europos 
saugumo konferencijoj e. Pabrė
žiamas rerkaias imtis -'griežtes
nių priemonių '■ prięš 'sovietinį 
imperializmą ir. kolonializmą. 

’Šaukiamasi Jungtinių Tautų,’kad 
jos gintų nepriklausomybę. bu
vusių .TaĮitų .ę^jungos pariųl

REIKALAUJA? MADRipĘ 
IŠKELTI-. ŽMOGAUS TEI

SIŲ JAUSIMĄ*’
JAV Kongresas priėmė kong- 

resmanės' M. Fenwick (resp., 
N. J.) pasiūlytą rezoliuciją, rei
kalaujančią, kad Madrido kon
ferencijoje būtų iškeltas žmo
gaus teisiu pažeidimo klausimas. 
Ypač primenamas žmogaus tei
sių laužymas Sovietų Sąjungo
je, Čekoslovakijoje.

JAV delegacija, kuriai vado
vaus Griffin Bell, skatinama pro 
testuoti prieš žmogaus teisių 
laužymą, ypač prievartos veiks
mui, nukreiptus prieš Helsinkio 
susitarimų vykdymo stebėtojų 
grupes- Rezoliucija priimta Ats-

PLYšŪŠI ŽEMĖ KELIA, į- 
NERIMĄ ' .

WASHINGTON, D.C. — že- ^^NISTAN 
mės . paviršiaus plyšis, sukėlęs 
didžiausius žemės drebėjimus! 
JAV istorijije, pagaliau buvo 
valdžios mokslininkų grupės nu
statytas. ; .. j "

1811 ir 1812 metais buvo 
smarkus žemės drebėjimas New 
Madrid miestelyje. Geologai ži
no, kad prieš pusantro šimto 
metų Mississippi upės pakraš
čiuose, žemės paviršius plyšo 
kelių šimtų pėdų gilumoje. Tas 
plyšimas sukėlė didokus žemės 
drebėjimus ir išgąsdino Missis
sippi gyventdjus. Ten buvęs 
Madrid miestelis buvo visai nu
griautas ir plyšys užverstas. Vė
liau gyventojai pastatė Naują 
Madridą dingusio vietoje. Tuo 
metu pasikeitė; žemės paviršius 
dideliame plote, o Mississippi 
upės vanduo žemės drebėjimo 
metu plaukė į priešingą kryptį.

Šiomis dienomis ir vėl drebėjo 
žemė ,-tose. pačiose vietose. ŠĮ 
kartą >ęnrė; ^rųko gilyi&iį^ su
kėlė didėlės'Tia^ės viętosygjĄ 
ventojhms. Jie maną^ kad' žemęJ 
galr smukli Į“ gyli''Tįr prasti' 
žmonas.':;ilsgridvė daug^ manių, 
supleišėjo " Keliai: ir. daufg tiltų 
suskaldvta.

INDIJOJE TIGRŲ SKAI- ;
CIUS DIDĖJA % k ’ 

- *•?’ ?

NEW DĘLHkcJndija. — Prieš 
.du, metus Indijoje^ buvo 2,278 
tigrai, o«;ąių met^į^stątistikos 
duomenys rodo, kad jau yra 
3,015 tigrų. 711 tigrų yra.tzoo- 
logijos soduose. f >

Šio šimtmečio pradžioje Indi
joje buvo 40,000 tigrų, bet šio 
dešimtmečio pradžioje buvo tik
tai 1,844,

Dabartiniu metu Indijoje te
liko tiktai 205 liūtai. Uždrausta 
šaudyti liūtus ir tigrus. Galima 
juos šaudyti, kai jie puola žmo
nes. Daugiausia jų yra Medina 
Pradės giriose.

KALENDORĖLIS
Rugpjūčio 23: Rožė, Pilypas, 

Grauda, Jūrė, Ringėla, Karibu
tas, Tautminas.

Rugpiūčio 24: Mišelė, Baltra
miejus, Aušrinė, Rasuolė, Jau
nutis, Jaugaudas.

Rugpiūčio 25: Patricija, Liud
vikas, Liudytė, Deivė, Gilius, 
Tylenis.

■Saulė teka 6:07, leidžiasi 7:39.
Oras saulėtas, tiek vėsesnis.
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George Bush informavo Kinijos užsienio reikalų minister}, kad Amerikos Respublikonų partija 
~neužmegs~ jokių- ryšiu su Taivanu ir palaifc-ysrdabai gerus ryšius, su Pekinu.-. Kiniečiams labai 
nepatiko Reagano noras užmegzti ryšius su Taivanu. G. Bush pakeitė nutarimą, kai patyrė 

Kinijos užsienio reikalų ministerio nuotaikas.

B. CARTERIO ARTIMI DRAUGAI KALTI
NAMI NARKOTIKŲ TRANSPORTACIJA
BILL^jyiRTINA SENATO KOMITETUI, KAD SANTYKIUOSE 

jf?rSU LIBIJA JIS NIEKAM-BLOGO NEPADARĖ

WASHINGTON, D- C. — Ket
virtadienį Billy Carteris pers
kaitė 27 lapų pareiškimą Senato 
specialiam komitetui, tyrinėjan
čiam jo santykius su Libijos val
džia. Jis pakartotinai pareiškė, 
kad tais santykiais niekam as
meniškai nė politiškai nepaken
kė. Jis taip pat nurodė savo fi
nansinę padėtį ir paskolų iš Li
bijos reikalus. Taip pat jis pa
neigė tvirtinimus; kad panaudo
jo savo brolio bei jo administra-

ko gero jam neatneša. Atvirkš
čiai, dėl blogos ir geros propa
gandos, taip pat dėl turistų ant
plūdžio jis turėjo apleisti savo 
namus, ūkį ir benzino stotj.

V. KAMANTAS UŽDARĖ 
ANGLIJOS BENDRUOMENĘ
LONDONAS,. Anglija. — Vy

tautas Kamantas ketvirtadienį 
uždarė Anglijos Lietuvių Bend
ruomenę.

TRUMPAI IŠ VISUR

SIETINE PRIPAŽINO TIKTAI DARBI
NINKU RINKTAS UNIJAS

VALDŽIA PAKEITĖ DERYBŲ KOMISIJOJE 
VICEPREMJERĄ TADEUŠĄ PYKĄ

VARŠUVA, Lenkija. — Lenkų 
valdžia pirmuose laikraščių pus
lapiuose kviečia darbininkus 
baigti streiką, jeigu nenori išar
dyti visą krašto ūkį ir susisie
kimą. Valdžia krašto gyvento
jams primena, kad Sovietų Są
junga netoleruos chaoso Lenki
joje. Rusams reikia ramios Len
kijos.

Lenkų spauda skelbia, kad 
ketvirtadienį Lenkijoje streika
vo 130,000 darbininkų. Tokio' di
delio streiko Lenkijoje dar nie
kad nėra buvę. Toks didelis 
streikas paraližuoja visą Lenki
jos gyvenimą. Niekas nemanė, 
kad Lenkijos darbininkai taip 
sukiltų prieš komunistų primes
tą vyriausybę ir santvarką.

Lenkų valdžia ėmėsi griežtų 
priemonių streikui baigti. Dan-

MOKĖJO KLASTOTAS 
SUMAS

DES PLAINES, DI. — Elec
tronic Data System Federal kor
poracija, kuri tikrina Medicare 
sąskaitas Illinois valstijoje, pa
tvirtino išmokėtas 20,000 šeimų 
stambias Medicare sumas, nors 

kad tos sumos buvo

tyrinėjimai bandant 
kaip ta korporacija

ji žinojo, 
klastotos.

Vedami 
nustatyti
tvarkė kitus administracinius 
reikalus. Buvęs skyriaus vedėjas 
Albert Crowhurst skundėsi, kad 
jam buvo' įsakyta sumesti į 
šiukšlių dėžes didelį kiekį laiš
kų, kuriais žmonės reiškė savo 
nepasitenkinimą. Teigiama, kad 
taip žuvo net iki 11,000 laiškų.

. . v. . , , . Dabar federalinė valdžia įsivelscige su streikuojančiais darbi-1 - • „„ ... .- . , , .-.J iį investigaciją ir bandys surasti
kas iš .tikrųjų atsakingas už šią 

"[netvarką ir apgaulę.

— Nepatvirtintomis žiniomis, 
nepriklausomas kandidatas į Bal 
tuosius; rūmus John B. Ander
son pakvietė buvusį Wisconsin 
Gubernatorių Patrick J. Lucey 
viceprezidentu. •

— West Virginia valstijos kal
nų slėnį užtvindė 3 dienų liūrys. Yra 
Evakuoti trijų apskričių gyven greičiau
tojai. Ten iškrito 8,5 coliai lie- sukvietė streiko komitetą ir pa- 
taus klausė, ar jie nori, kad Sovietų

ninkais tarėsi -vicepremjeras Ta
deušas Pyką. Jis nuskrido į Dan
cigą, nuvyko į Lenino laivų sta
tybos dirbtuves, susirado strei- i 
ko komitetą ir pradėjo tartis 

Į su streikuojančiais darbininkais.
Pyka buvo ne vjenas. Jis suda
lė valdžios/'komisiją, kuri buvo 
Įparęigatą. galimai greičiau baig
ti streiką, bet ji neturėjo teisės 
patenkinti' streikuojančių reika- 

. aviinųĄ’
Lenkų valdžia, pamačiusi, kad 

Pyka nepajėgia susitarti, jį atlei
do iš pareigų, o deryboms vado
vauti paskyrė kitą premjero pa-’ 
vaduotoją Mečislavą Jagielski.

daug energingesnis, 
imasi iniciatyvos. Jis

— Cenzo biuras praneša, kad 
nuo 1970 m. New Yorke suma
žėjo 820,000 gyventojų. Įtaria
ma, kad jie neužsiregistravo.šia
me gyventojų, surašyme.'-Miesto 
meras Edward L Koch pareiš
kė, kad dėl to miestas laike IX) 
m. negaus bilijono dolferių fe
deralinės paramos. Žadama iš
mokėti po 10 dolerių už kiekvie
ną užregistruotą iki šiol neuž
siregistravusį-

— Sovietų greitlaivis paėmė 
sveikus jūreivius ir 3 sužeistus 
iš apdegusio narlaivio prie Okl- 
navos. gi narlaivį gabena vilki 
kas i Vladivostoko uostą. Nus
tatyta, kad gaisras nepalietė abie 
jų atominių reaktorių.

klausė, ar jie nori, kad Sovietų 
kam jėgis pavergtų visą Lenki
ją. Jis pasakė, kad rusams-rei
kalingas susisiekimas su Vokie
tija. Rusams reikia laisvai susi
siekti su Rytų Vokietija. Jie ten 
’aiko gausias karo jėgas. Jie ne
gali toleruoti, kad susisiekimas 
geležinkeliais ar automobiliais 
būtų sutrukdytas. Streikuojan
tieji lenkai ardo transportą. 
Vicepremjeras Jagielski kalbėjo 
griežčiau, bet jis paveikė strei-j 
kuojančius. Nei valdžia, nei 
streikuojantieji darbininkai ne
nori, kad į kraštą įsiveržtų rusai.

Lenkijos vyriausybė veda su 
streikuojančiais įvairias dery
bas. Pats svarbiausias streiko 
komitetas — centrinis ■— yra 
Dancige, bet krašte veikia ir kiti 
komitetai. Streikuojantieji pasi
žadėjo klausyti Dancigo komi
teto. bet tam komitetui darosi 
sunku suderinti visus atskirų 
darbininku reikalavimus.

Valdžios atsto'vai buvo pasiųs
ti j Sietiną. Ten buvo vietinis 
streiko komitetas. Vyriausybės 
atstovas darė nuolaidas ir strei
ko komitetas buvo sukalbamas. 
Bet Stetino darbininkai nesuti
ko daryti jokių nuolaidų unijų 
organizavimo srityje. Jie griež
tai atsisakė priimti bent vieną 
valdžios žmogų, skirtą į Stetino 
darbininkų unijas. Patys darbi
ninkai išvalė visas savo unijas, 
nepaliko nė vieno valdžios skirto 
unijai atstovo.

— George Buch pereiškė Ki
nijos valdžios...pareigūnams, kad. 
Ronald Reagan nekeis dabarti
nės politikos dėl santykių su 
JAV ir su Taivanu.

Dancige valdžios atstovas Pjt- 
ka nesutiko pripažint darbininkų 
kontroliuojamų unijų. Dancigo 
darbininkai sutiktų baigti strei
ką, bet jie nori gauti tokias pa
čias teises, kokias turi Stetino 
darbininkai.

Dancige policija buvo suėmu
si 19 veiklesnių unijų darbinin
kų. Ketvirtadienį buvo suimta 
16, o penktadienį suimti dar 
trys. Suimtieji ragino darbinin
kus nedaryti nuolaidų, bet rei
kalauti. kad visi reikalavimai 
būtų patenkinti. Dancige darbi
ninkai nori laisvų unijų, ir kad 
būtų pažadėta atimti privilegi
jas iš komunistų. Jie dabar gali
na geresnius būtus ir greičiau, 
jie gali nusipirkti mėsos, sviesto 
ir sūrio pigiomis kainomis, spe
cialiai jiems laikomose krautu- 

! vėse. Visos šios privilegijos tu
rės būti panaikinto's. Jeigu Gie- 
rekas nesutiks, tai streikas bus 
tęsiamas.

Vyrauja įsitikinimas, kad Gie- 
rekas glaudžiai bendradarbiauja 
su Sovietų ginkluotųjų jėgų va
dais, esančiais Lenkijos pasie
nyje. Lenkai mano, kad rusų ka
riuomenės vadai leido Gierekui 
skelbti, kad Sovietų karo jėgos 
užims Lenkiją, jei bus tęsiamas 
streikas.

cijos įtaką ir pareiškė,; kad jis Nuvyko' pas Anglijos LB pir- 
yra eilinis pilietis su ne eilinė- mininką ir paprašė, kad sušauk- 
mis finansų bei šeimos proble-Įtų susirinkimą. Anglijos B-nės 

pirmininkas pasiteiravo, kodėl 
PLB nesusitaria su VLIKu. 
Klausimas labai nepatiko Vy
tautui Kamantui. Jis bandė aiš
kintis, bet jam nesisekė, nes pir
mininkas buvo labai gerai infor
muotas apie visą šį reikalą.

Tada Kamantas pareiškė, kad 
jis toliau nel>ekalba su susirin
kusiais Bendruomenės nariais, 
bet uždaro Anglijos Liet. Bend
ruomenę.

Toks Anglijos Liet. B-nės už
darymas paliko labai slegiantį 
įspūdį. Rytoj spausdinsime pla
tesnį pranešimą apie šį Kaman- 
to elgesį.

momis.
Posėdžių metu paaiškėjo, kad 

du artimi Billy Carterio drau
gai yra kaltinami marijuanos ir 
kokaino šmugeliu. Komiteto 
vyr. advokatas ir buvęs federa
linis teisėjas Philip W. Tone iš- 
Čikagos pareiškė, kad George 
Belluomini ir jo žentas Ronald 
Sprague yra įtariami narkotikų 
transportacija. Tyrinėjimus apie 
juos daro bei kvotą veda Teisin
gumo departmentas. ’

Klausinėjamas komiteto narių 
Billy Carter pareiškė, kad Bel
luomini yra bovelnos ūkio sa- 
v ninkas, nekilnojamo turto pir- 
kėjas-pardavėjas ir importeris. 
Jis yra geras šeimos draugas ir 
dažnai joje apsilanko. Dabar 
pas jį gyvena jo sūnus, dirban
tis savo dėdės Jimmy Carterio 
rinkiminėje kampanijoje. Geor-

BOSTONE CARTER! 
SVEIKINO KENNEDY

BOSTON, Mass. — Senatorius 
Edward Kennedy labai šiltai 
sveikino prez. Garterį, kai jis 
atvyko į Massachusetts Ameri
kos Veteranų konvenciją. Buvo 
suvažiavę 4,000 legionierių. Jie 
ąnksčiau buvo' išklausę respub
likonų kandidato Ronald Reaga
no kalbą, kurioje jis aštriai kri
tikavo prezidento Carterio ap
saugas ir užsienio politiką.

Sen. Kennedy gražiai pasvei
kino atvykusį prezidentą, supa
žindino jį su Massachuetts poli- Į
tikais, o vėliau suvažiavusiems ge Sprague trečiadieni liudijo 
veteranams pasakė, kad prezi-( komitetui, kad jis yra Billy Car- 
dentas Carteris turįs laimėti šių tėrio finansinis patarėjas Hr sa- 
metų rinkimus ir būti krašto vo uošvio Belluomini buvo pa- 
prezidentu dar ketverius metus.! siųstas į Libiją derėtis dėl

Prezidentas pasakė, kad jis bū- Į $500,000 paskolos savo klientui, 
tų norėjęs dar geriau sustiprinti | Billy Carteris nusiskundė se- 
krašto apsaugą, bet jis turėjęs natoriams, lead jo brolio prezi- 
skaitytis ir su Kongresu. dentystė ir kandidatavimas nie-

MARTYNAS GUDELIS 
VYKS Į WASHINGTON^

Naujienų redaktorius Marty
nas Gudelis pakviestas vykti į 
Valstybės departamentą pasi
tarti įvairiais Madrido konfe
rencijos ir Helsinkio aktų klau
simais. Jis susitiks ir su Euro-Į 
pos saugumo ir bendradarbiavi
mo komisijos nariais.

— Pakrančių sargyba prane
ša, kad ketvirtadienį Meksikos 
įlankoje užsidegė 565 pėdų tan- 
keris, vežąs 2,5 milijonų galonų 
naftos. Manoma, kad įvyks spro 
girnas ir nafta užterš vandenį. 
Vienas asmuo sužeistas.

— Carson, Pirie & Scott bend
rovė šių metų pirmą pusmetį 
turėjo pusę pelno, kiek turėjo 
praeitais metais tokiu pat lai
kotarpiu. , .

— Meksikos ./įlankoje Texaco 
bendrovės naftą vežąs tanklaivis 
palietė statomų naftos versmių 
pamatus ir užsiliepsnojo.

Specialistai pranašauja, 
kad apie Darbo dieną gazolino 
kainos truputį atpigs.

— Senato komitetas šiais met 
tais nori sumažinti mokesčius 
39 bilijonais dolerių.

— Palestiniečiai Ir toliau tebe- 
šaudo sovietinius artilerijos šd- 

■ vinįus į Izraelio teritoriją, o iz- 
' raelitai bombarduoja palestinie
čių bazes Libane.

— JAV ir Somalio pasirašyta
— Penktadienį aukso uncija sutartis leidžia Amerikai nau- 

kainavo $640. doti Barbera uostą.
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GRAŽIAJĄ PRAEITĮ PRISIMENANT

Kaune spausdinamame dien
raštyje “XX Amžiuje” 1940 m. 
vasario 27 d nr. 17 tilpo bū
dingas A. Ąžuolo reportažas iš 
Vilniaus. Iš to reportažo ma
tyti, kaip to meto mūsų vyriau 
sybė rūpinosi viso krašto rei
kalais. ,

“Vakar Dr. A.Trimakas, Vy- 
pavaduo’ 

XX A. 
šiuo me- 
įgaliotinį

bai-

riausybės įgaliotinio 
toj as, kalbėdamas su 
atstovu, pareiškė, kad 
tu pas Vyriausybės
lankosi bedarbių delegacijos 
ir neturtingųjų atstovai, 
šydami padėti, nes visai 
giasi ištekliai.

Socialinės pagalbos klausi
mas Vilniuje darosi aštrus. Vii 
nius seniau buvo darbininkų, 
nepasiturinčiųjų ir pensininkų 
miestas. Jame yra 82,000 regi
struotų ateivių, kurie neturi 
teisės gauti Lietuvos pilietybės 
ir darbo, iš jų 18,000 pensinin
kų, kurie čia apsigyveno dėl 
to, kad Vilniuje buvo piges
nis pragyvenimas, yra ramu, 
gražios apylinkės ir gamta etc. 
Baigiantis ištekliams, jų pra
gyvenimo problema vis aštrė
ja. Daroma visa, ka sgalima, 
jiems padėti. L/

Su viltimi laukiama pavasa
rio, kai bus galima Vilniaus 
krašte ir visoj Lietuvoj suor
ganizuoti platesniu mastu vie
šuosius darbus. Į juos numato-, 
nia paimti Vilniaus bedarbniš/- 
o šeimos galės likti Vilniuje. 
Inteligentams specialistams rū
pinama ir toliau bus duoda
ma darbo. Kiti inteligentai ga
lės naudotis tuo minimumu, 
kuris teikiamas krekvieenam 
vilniečiui.

mo etc. Suradus tani reikalin
gų lėšų, iš to ir vieniems, ir ki
tiems būtų nauda ir būtų pa
liktas gražus atminimas.

APIE DARBO RCMŲ 
VEIKLA VILNIAUS KRAŠTE

Darbo Rūmų pirm. Pr. Šu- 
laitis vakar laikraštininkus pa 
informavo ąpie Rūmų veiklą 
Vilniuje.

Darbo Rūmai yra įsteigę pa
tarimų įstaigą, kurią įvairiais 
reikalais aplanko apie 150 — 
200 interesantų kasdien, -Dar
bo Rūmai turi du juriskonsul
tus (adv. Kamantauską ir adv. 
širvinską), kurie darbinin
kams patarimus duoda nemo
kamai. Rūmų žinioje esančius 
ietuvių kalbos kursus lanko 

per 2,000 žmonių. Organizuo
jami sportininkai ir choras.

Vilniuje gražiai veikia 
kultūrinis klubas, kurio 
jas Aleksandras Bučys, 
kęs iš Kauno. A. Bučys 
D, R. centre socialinio 
riaus vedėjas, todėl žino 
darbininkus organizuoti 
jiems daugiausia reikia. Kul
tūrinio klubo vedėjo pavaduo
tojas A. Bartusevičiuj rūpina-* 
si kultūriniais darbihinkųr'rei1- 
kalais ir įvairių kufsu steigi
mu.

“V. Balsas”, išleidęs 100-jj 
numerį, pasisako kai kuriais 
principiniais dalykais ,in apla

šu kito- 
pažymė- 
Vilniaus 
nelietu.

atvy-

pirmą

D. R. 
vedė“ 
atvy- 
buvo 

sky- 
kaip 

ir ko

Keliems tūkstančiams atbė
gėtų aruoštos gyvepnti vietos 
kitur Lietuvoje: Žagarėj, Rau
donėje ir k. Atbėgeliai, kur ne 
laimės ištikti rado prieglaudą, 
atsidėkodami už tai, galėtu pa
tys duoti įvairių projektų.kaip 
gražinti kraštą, kuriuo būdu 
galėtų prisidėti prie jo gerini-

’ X - i, rO _ ‘ w 

ria lietuvių santykius 
mis tautybėmis, gale 
dainas, jog lietuviai 
krašto gyventoj anis 
viams yra artimesni už 
kasius iš Poznanės ar Kroku
vos lenkus. A Ąžuolas.”

Tik Sovietų karo jėgų oku
pacija sumindžiojo tik ką pra
žydusios nepriklausomos Lie
tuvos vos pradėjusį socialinio 
teisingumo įgyvendinimo dar
bą. Pr. Petitasc-

P. S. “XX Amžiaus’’ fotos
tatinę kopiją gavome iš Dr. K. 
Pemkaus, gyvenančio ir prak
tiką turinčio Elgine, Illinois. ■

(Tęsinys)
Valentine, geizeris 

kartą prasiveržė Valentino die 
ną, 1907 m. Kai kurį metų lai
kotarpį jis atrodę lyg miegan
tis, kitą išsiveržia į žemės 
paviršių, o dabar jis regulia
riai veikia. Paskutiniu metu jis 
išsiverždavo mažiausia kas ant 
rą dieną, o dabar — vieną 
kartą per dieną. Šio geizerio 
išsiveržimai iš žemės gelmių 
tęsiasi 5-7 minutes ir vandens 

'garai pakyla 20—50 pėdų į vir 
šų septynių pėdų .. plan ūmoje. 
Po geizerio vandens srovės iš
siveržimo, seka garų fazė, ku
ri tęsiasi 1 valandą.

Pedge geiperis — tai pats 
didžiausias geizeris vadinama
me Parcelano baseine, kuris 
dramatiškai pasikeitęs po 1975 
m. birežlio mėn. įvykusio , že
mės drebėjimo. Nuo 1974 m. 
šis Geizeris išsiverždavo apie 2 
kartus per dieną, bet po že
mės drebėjimo Ledge geizeris 
jau miegantis apie dvejus me-’ 
tus. P0 1977 m. vasaros, jis 
turėjo du išsiveržimus.

Afrikos geizeris pasidarė 
tikruoju geizeriu 1971 m. va-? 
sario mėn. Pradžioje jis veikė 
su pertraukomis, o vėliau, nuo 
1977 m. jis įgavo pilną pajė
gumą. Kai kada šio geizerio 
garai susimaišo su vendeniu, 
o kitu laiku išsiverčia vieni 
vandens garai.

Whiriligs. ir Constant gei
zeriai susijungia. Antrasis gei-

keletą metų “miegojęs”, 
naujai suaktyvėjo. Nuo

zeris, 
dabar 
1970 m. vasaros ir dabar išsi
veržia iki 30 pėdų išmeta van
dens srovę ir garus vieną kartą 
arba du kartus per valandą; 
dažnai prieš abiejų geizerių 
išsiveržimą, pradeda veikti tik 
vienas Whiriligs geizeris. Pas
taraisiais metais, Didysis ir 
Mažasis (Big and Little) Whi-< 
riligs geizeriai turi' aktyvius 
laikotarpius. Kai jų vienas yra 
daugiau aktyvus, tada kiti ma
žiau parodo savo veikimo ga
lią. Kaip daguinas geizerių, 
taip ir šie pradeda veikti, kai 
jų baseinuose vandens kiekis 
padidėja. n

Magdalena Dulaitienė

t

Medication Education

Medicines Work Best With Patient Know-How
Are you over 60? If you 

are, you probably have at 
many as 13 prescriptions filled 
each year. In fact, people

* over 60 take about two-and-a- 
half times more medication 
than young people. The rea
sons are many^ but primarily, 
as one gets older, the body 
is subject to more chronic 
illnesses.

UŽKANDINĖMS REIKTŲ 
ĮVESTI KAINŲ kontrolę , : - * -■ %.,’ - - - - - - ’

. Jau keletą tartų užtikau 
“Naujienų” Socialinio draudi
mo ir darbo skyriuje nusiskun
dimų dėl per eaukštų kainų 
maisto krautuvėse, ypač dide
lėse, k. a. A&P, Jewel, Domi
nik ir kt. Ten buvo nusiskun
džiama, kad ^vienoje krautu
vėje, pvz., už pieno galioną rei 
kia mokėti $1.65, o kitoj — 
$1.85.

Ši kartą aš noriu paryškinti, 
kad ir Clūcagos. užkandinėse 
kainos yra nevienodos. Pvz., 
Donoughtshop už žuvies su
muštinį dabar reikia mokėti 
$1.10 (prieš pusmetį buvo tik 
$0.65), o Whitecastle užkandi
nėje už tokią pat žuvį reikia 
mokėti tik 60 centų. Už kavos 
mažą 
riose 
lauja 
pačiu
čioj Wolgreene už kavos puo
delį išsinešimui ima tik 25 cen
tus.

Pažymėtina, kad net ir smar
kiai išgarsintoje McDonald už
kandinėje kainos paskutiniu 
metu irgi astronomiškai padi
dintos. Pvz. už kavos puodelį 
anksčiau buvo imama 25 cen
tai, o dabar reikia mokėti 35 
centus.

Spaudoje ir gyvenime daug 
kalbama, kad už maisto pro
duktus kainos 

j 1x4 mažai yra žmonių, 
! organizacijų, unijų, kurie 
J kalautų, kad būtų įvesta 
i nu kontrole. pr.

Thanks to modern medt- 
eine4 many previously fatal 
and disabling diseases can 
be controlled. Yet the very 
medications that must be 
taken often can cause prob- < 
Jemc. Y<w, as a patient, era 
ynake sure that the medica
tions you take are doing yow 
the most good by fully 
iniderstanding how and why 
you take them.

You can begin to develop 
good medication habits by 
making a list of all the med
ications that you now take* 
You should know wbet the 
medication is. what it is fox. 

tand how often you should 
fake it- This Bright wem wir

doctor to have your medi
cation information. If your 
doctor does not know all the 
medicines you take, he may 
prescribe the same medicine 
or a new one that might, 
when taken with your others, 
cause serious interactions. 
You can protect yourself 
from such inadvertent errors 
by keeping an up-to-date list 
of the medications you take.

If you don’t know the 
names of your medicines, ask 
your pharmacist to list them 
.for you. Then keep the list 
with you as a quick reference 
whenever you see a doctor.

Another way in which you 
can help your doctor help 
you is to make sure that 
you understand when you are 
to take your medication. If 
you are not sure what your 
doctor’s directions mean, ask 
him. If the label on your 
prescription is not dear, ask 
your pharmacist to explain 
it to you. Some medicines

***treW taJcra on Grnpty 
ctomach because food will 
itrterfere •with abcorp&sn 

___.... _ •£ tb® dmtf and make it Jes» 
te t«B < new doctor or k effective. On the other tend, 
specialist about toe medacar aaae ahonld he taken with

when you should take your 
medication.

These are just some of the 
things you can do to make 
sure your medication does 
you the most good.

Keep these points in mind, 
too:

1. Don’t swap medicines 
with a relative or friend. 
Even though your symptoms 
may seem the same, remember 
that prescriptions are tailored 
for each individual.

2. Avoid alcoholic bever
ages when taking any medi
cines.

3. Give your medicine time 
to work. Don't stop your 
medicine just because you 
start feeling better. Stopping 
too soon may cause a relapse.

4. If you have missed a 
dose of your medication, 
don’t try to catch up by 
doubling the next dose on 
your own.

5. Be particularly careful 
when driving a car or oper
ating machinery while taking 
prescription drugs. Some 
medications may make you 
drowsy.

Recent governmental and 
clinical studies have shown 
that there is a major need to 
inform people, particularly 
older people, about good med
ication habits.To fill this need. 
Roche Laboratories, a division 
of Hoffmann-La Roche Inc., 
has developed a nation wide 
public service program, called 
Medication Education, to help 
patients handle their fiaedF 
cine* wisely. w

• Look for the Medication 
Education **Whai IF* booklet 
M yotr doeterV effle* er tn

(small) puodelį kai ku- 
užkandinėse jau reika- 

mokėti 50 centų, o tuo 
metu Town-ctf Lake esan

kylančios, 
ypač 

: rei- 
kai- 
fab.

KAI KURIE SENIOKAI 
BIJOSI SUDARYTI SAVO 

TESTAMENTUS

Mirtis nėra malonus reiškiu 
1 nys. Daugelis seniorų nenori 
apie tai galvoti ir kalbėti. Kai 
kurie žmonės yra toki įmant
rūs šiuo reikalu, kad jie atsi
sako sudarx'ti testamentą, ir 

i dėl tekio jų neveikimo, jie su
daro daug sunkumų pasilie* 
kautiems giminėms po jų gy
venti.

Iš tikrųjų kiekvienas senio-j 
1 ras turėtų sudaryti tokį testą*;
j mentą, kuri* primato būti taip j stijoje

i su mano dokumentalu ar gali 
I jis tvirtinti, kad aš gausiu 
kompensaciją kaip nuo nacių 
nukentėjęs?

ATS. Atrodo, kad negalės, 
pasakyti, kad pašalpą gaus. 
Visdėlto klausimus apie kom
pensacijos išmokėjimą nurody 
tam asmeniui svarstys specia
liai įsteigtas komitetas ir kol 
tas komitetas nepadarys spren 
dimo, niekas negali garantuoti 
kompensacijos gavimo.

KL. Ar tktai žydų tautybės 
žmonės gali pareikšti nuo na’ 
cių nukentejimo pretenzi
ją?

ATS. Ne vien tik žydų tauty
bės žmonės gali pareikšti savo 
pretenziją; patiekti pretenziją 
kompensacijai gauti turi tei- 
zę kiekvienas, nukentėjęs nuo 
nacių persekiojimų asmuo, ne 
priklausomai nuo jo tautybės
priklausymo. Yra Įsteigtas spe- išmokų lėšos yra ne iš Social 
cialus fondas tiems asmenims, ’ Security fondų imamos. Pini- 
kurie parodė savo geraširdiš-1 
kūmą ir vyriškumą ir apsau
gojo nuo pereskiojimo žydų 
tautybės žmones, jiems išmo-

j karnos pašalpos.

skrupulingai paruoštas, kad 
po jų iškeliavimo amžinybėn, 
jų paskutinė valia būtų visa
pusiškai ir tiksliai vykdoma.

pr. š:

JŪS KLAUSIATE,

ŠI ismoĖos Ir Sartu vadinamą
uAįd to Family with Depes-
dent Children” pašalpą. Tokio 
vaiko tėvai turį teisę į abi iš
mokas, gali pasirinkti jų vie
ną, kuri yra šeimai geresnė.

SSI išniokos vienam 
niui svyruoja nuo $1 iki $238 
per mėnesį, jei asmuo toli bet 
kurių išteklių (resursų).

Daugiau informacijų galite 
gauti gyvenamos vietos Soc. 
Sek. įstaigoje arba lietuvių 
kalba pas LB. Socialinio klu
bo reikalų vedėją A. Čepulį, 
3261 S. Halsted St., Chicago, 
Illinois. ' 1

asme-

KL. Pasakykite, ar SSI— 
Papildomų Pajamų išmokų si
stema yra taspats, kaip Soc. 
Security ? . Ignas

ATS. Nors per Soc. Sec. Ad
ministraciją vykdoma SSI pro 
grama, bet Papildomų pajamų

KL. Aš neturiu dokumentų, 
kurie patvirtintų, kad aš bu-

MES ATSAKOME vau nuo nacių persekiojimo

gai SSI programai ateina iš 
JAV Federalinio Iždo. Social 
Security išmokos išmokamos 
iš tų mokesčių, kuriuos sumo
ka dirbantieji1 ,darbdaviai ir 
savarankiški verslininkai. Čia 
nėra ribos pinigų sumai, ar 
nuosavybei, kurią jūs turite, 
jūs visada galite gauti Soc. 
See., išmokas, jeigu pasiekiate 
įstatymu nustatyta amžių arba 
tapsite nedarbingu. Soc. See. 
fondai nėra naudojami SSI iš- 

to-| mokoms mokėti Jūs galit gauti

nukentėjęs. Ar aš. galiu . pa- 
treikšti pretenziją t kompensa- 

cijcijai gauti?; ’
ATS. Galite, pagal jūsų pa-i 

reiškimą po priesaika ir t. . 
kiais pat liudininkų parėiški-j tuo pačiu meturSoc. See. išmo- 

1 mais po priesaika, tokiais do-
j] kumentais, paremtais Iiiku ir 

1 vieta (viza, gimimo liudiji
mu ir kt.). Toki pareiškimą

NUKENTĖJUSIŲ NUO 
NACIŲ PERSEKIOJIMŲ
PAŠALPŲ KLAUSIMU

Nemažai žmonių dar vis 
kelia klausimus dėl nukentė-f 
jusiems nuo naci j persekioji-i 
nio kompensacijų gavimo. 
iškeltus klausimus banysim at-1 
sakvti klausimų-atsakymų for-l 
„„ . j gali padaryti ir patvirtinti kai

KL. Kurie asmenys iš tikrų- Public), 
jų turi teisę gauti nuo nacių 
iiukentėjimo kompensaciją?

ATS/ Tuo reikalu bus išleis’» 
tos taisyklės su sąlygomis, kad 
išmokėtų kompensaciją iš nau 
jai sudaryto fondo. Tačiau 
kiekvienas nuo nacių persekio 
jimų nukentėjęs asmuo gali 
pareikšti pretenziją.

iš-
kas dr SSI pašalpas, jei į abi 
turite teisę.

kurie vietiniaį notarai (Notary

is r neregys 
Ar -aš turiu.-tei^ gduii 'ŠSI ųiš; 
mokas? '■ ; ! " Gj‘:X

(Informacija paimta iš New, 
_ Yorke išeinančio “N. R Slovo” 
Į dienraščio),

P. S. Nuo nacių nukentėju- 
siems lietuvių kalba informa
cijas teikia A. Cepulis,gyv. Či- 
cagoje ir adv. Elena Armanie- 
nė, gyv. Baltimore, Md. Fab.

ATSj DėT neregystės išmo
koms gauti iš SSI programos, 
asmuo turi būti centrinio regė- 
jimo_ 20/200 ar mažiau vienoj 
akyje (visualr^ corective) len 
sės arba matymo lauko 20 ar
ba mažiau laipsnių restrikciją.

KL. Mūsų šeimoje keli asme
nys buvo nacių persekiojami. 
Ar mes turime pareikšti ben
drą pretenziją ar kiekvienas 
atskirai?

ATS. Kiekvienas asmuo 
savo pretenziją pareikšti 
kirai.

turi
ats-

dy-KL. Pasakykite, kokio 
džio gali būti SSI išmokos?

Leonardas ir Marija
ATS. Pagrindinė federalinė 

SSI išmokų suma gali būti 238 
dol. per mėnesį vienam asme
niui, arba 457 dol. per mėnesį 
vedusiųjų porai. Federalinės iš 
mokos gali padidėti sąryšyje 
su infliacija, kuri padidina 
pragyvenimo išlaidas. Išmokų 
šuina gali būti didesnė arba 
mažesnė, atsižvelgiant į pra
šančio pašalpos asmens paja
mas arba turimą turtą.

KL. Kokiu būdu aš turiu 
prašyti SSI pašalpos?

Cecilija.
ATS. Jeigu jūs įsitikinę, kad 

turite teisę gauti SSI išmokas, 
jūs galite kreiptis į bet kurią 
Soc. See. Įstaigą. Kai jūs pra
šote pašalpos, turite atsinešti 
gimimo metrikus amžiui įro
dyti. turėkite su savim savo pa 
skolinių metų sumokėtų mo
kesčių sąskaitas, jei valdote ne 
kilnojamą turtą, asmenų sąra
šą, kurie jus sušelpia, banko 
taupomąją knygelę, stako pa
žymėjimus ir bandų, automo
bilio registracijos pažymėji
mą, įrodymą, kiek gaunate 
pensijos ir sumokėtų mokes
čių (tax return) kopijas. Jeigu 
jūs esate neregys arba nedar
bingas, turite pristatyti gj'dy- 
ojų, ligoninių ir klinikų pažy

mėjimus.

NEREGIAI IR NEDARBINGI 
ASMENYS SSI IŠMOKAS GA
LI GAUTI NEATSIŽVEL

GIANT į JŲ AMŽIŲ
KL. Aš manau, kad Papil-: 

domų Pajamų išmokas (SSI) 
galį gauti tik vyresnio amžiaus 
žmonės. Kokio amžiaus SSI iš
mokas gali gauti? Petras

ATS. Neregiams ir nedar
bingiems asmenims SSI išmo
koms gauti nėra nustatytos am 
žiaus ribos, bet jie turi ata 
tikti nustatytiems reikalavi 
maras — testams.

Pvz., Vaikas negali gauti S- privargina.

KL. Pasakykite, ar aš tu
riu teisę į nedarbingumo pa
šalpą, jei esu tik dalinai ne
darbinga? Elena

ATS. SSI išmokos nedarbin
gam asmeniui gali būti išmo
kamos, jei asmuo nepajėgia 
įsijungti į pelningą darbą ar
ba mentališkai nepajėgus (įm~ 
perement), ko išdavoje gali 
įvykti mirtis arba tas nepajė
gumas gali užsitęsti mažiau
siai 12 mėnesių ar daugiau, f b.

— Ronald Reagan yra 69 mę- 
į tų amžiaus. Ilgi susirinkimai jį

VARNĖNAS
Kiekvienas gabumus savo turi, 
Bet kai j kitų pasisekimą jis pažiūri, 
Tai svetima sritis jau jį patraukia, 
Kurioj vien .nesėkmes jisai sulaukia. 
Aš duosiu tokį patarimą: 
Imkis to, prie ko turi tu patraukimą 
Jei nori pasiekti pasisekimą.

* ♦ * ’ r

Kažkoks varnėnas iš jaunų dienų 
Išmoko vyturio gražių dainų. 
Savo daina jisai paukščius žavėjo 
Ir jie su pagyra jo balsą vis minėja 
Jam nepakako sėkmės, kurią jisai patyrė. 
Išgirdęs, kad lakštingalą visi taip giria 
(0 pavydo jausmas nebuvo jam apmiręs), 
Galvojo: “Palaukite, jei aš tik panorėsiu, 
Ir lakštingalą pamėgdžioti sugebėsiu”.
Tikrai, lakštutės giesmę jis užtraukė; J * 
Bet jis šį kartą nečiulbėjo, /’ F
0 greičiau kaip katinėlis kniaukė, Z *' ; 
Kaip ratai netepti girgždėjo '
Ar kaip varna jis kranksėjo. . j
Žodžiu prie lakštutės balso jis neprisitaikė ’ Z 
Ir paukščius savo daina išvaikė.
Miels varnėne, daugiau, nebękyąiliok: . 
Verčiau vyturiu gerai tu padainuok,’ 
negu nevykusiai lakštutę imituok..

e
r

f ‘

r
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. SEKMINIŲ KONFERENCIJA
i, ‘ {spūdžiai ir komentarai iš XTV-sios Lietuvių 

U ■ Krikščionių Demokratų Sąjungos konferencijos
(Tęsinys)

XVIII
t Įdomu,-kad konferencijoje ne
vyravo vyresnės kartos žmonės, 
kaip kad kai kam labai norėtųsi. 
Tiesa, dideliam visų džiaugsmui, 
fięk sąjunga, tiek konferencija 
tūri ir turėjo veteranų, sulau
kusių garbingo amžiaus. Bet ne
mažas būrys delegatų buvo vi- 
dųjįn.ės kartos’ čia Amerikoje 
btendęs ir mokslinęsis. Turint
* * * f -

ir jau keli stori, tomai “Tėvynės 
Sargo”, šis ‘yra tapęs daugelio Į 
inteligentų mėgiamu žurnalu. ■ 
Ir ne vien krikščipfaių demokra-; 
tų. Žurnalas išsilaiko iš prenu
meratų ir aukų. Darbštaus ir‘ 
šviesaus redaktoriaus dėka žur- j 
nalas yra pasiekęs aukšto lygio. 
Išmaningo, kruopštaus ir tvar-į 
kingo administratoriaus dėka jis( 
stovi ant tvirtų kojų.

krikščionims demokratams bū
va grasoma “kepurėmis užmėty
ti’^ jie buvo vadinami “40 se- 
nių’, jųj gajumas kai kam tur
būt yra stebėtinas.

Su nuostaba"ir malonumu rei
kia pastebėti, kad ir pastarieji 
penki centro komitetai (1964- 
1980) buvo, ir šeštasis — dabar- 
tinis — yra stipriose vidurinės, 
kartos rankose. ■ ■ 
\ Vlado Šoliūno, Prano Povilai
čio, 'Juozo 'Paskaus, Adorno Vi- 
liušio ir kt'. rankdsė KD vadovy
bė per‘pastaruosius šešerius me
tus :nė tik politiškai .subrendo, i 
b^b j įgijo .išskirtinio ■ politinio 
Žvalumo, nuojautos, tvirtumo, 
savųjų 'ir' bendrųjų reikalų su- 
pratimd, sugebėjimo vertinti 
tarptautinę padėtį ir atsiliepti 
į ’ jo^' iššūkius; J : ;
'jįČia’reikia pasidžiaugti moterų 
įsi jungimu į sąjungos vadovy
bės veiklą, Praeitose kadencijose 
pažymėtinai puikiai dirbo nenu- 
iistantį.dr. Aldona Rugienė. Da
bartiniame centro komitete iš
rinktos Emilija Vilimaitė ir Ra
munė Tričytė, apie kurią jau 
buvo minėta aukščiau. Juodvie- r-V nV .’T ' ' 5 ■■ ■jų - /Įsijungimas yra ypatingai 
sv^intinąs ir tik; linkėtina, kad 
kbp i dalijau; moterų jungtųsi į 

■ krikščionių demokratų eiles.

z Norime čia užsiipinti ir (R) ; 
LB klausimu. Bendruomenės or- « 
ganizacijai suskilus, viena jos 
dalis tariasi paveldėjusi tiesos ir, 
teisės primatą. Ką ji daranti,’ 
viskas teisinga, protinga, gera,! 
suprantama, " Lietuvai ir lietu
viams naudinga, ir 1.1. Kita pu
sė, pirmosios nuomone, yra at- 
skilėlė, iš kurios kolektyvinės 
burno’s dar nėra išėjęs teisingas : 
-žodis, kuri dar nėra atlikusi nė 
vieno gero darbo, neturinti nė 
vienos geros minties, pagaliau

'MA'

RugiapjūtėMIKAS ŠILEIKIS

jau ne vieną kartą yra skaudžiai 
LKDS už tai priekaištavę. Ne
būtų tai dar taip blogai, jei ne 
tas faktas, kad dažniausiai tie 

net nei gerų intencijų, žinoma,! priekaištai išvirsta į plūdimąsi, 
tokios nuotaikos ir tokie nusi-, kuriame jau, deja, nėra nei sai- 
statymai niekuomet nebuvo ir. nei logikos, nei pagaliau tie
sėtą pagalbūs prasmingą m ir!so®- Kaltinimai drebiami vienas 
naudingam darbui, ypač gi, P° greičiausiai viliantis, 
bendrai veiklai, kur reikia suta-, ^ad ‘ Kas nors vis tiek prilips”, 
rimo, daug kantrybės, vienų ki-. -r įdomus, o gal net ir svei- 
tsms pigarfros. oakantos ir t.t.]kas pasirungtyniavimas, pasida- 

Nenuostabu, kad ta bendruo-Į 
menės (ir Bendruomenės iš di-j 
'džiosios raidės) dalis, kuri yra 
Lietuvių Fronto Bičiulių įtakoje 
ir kuri save laiko LB “paveldė
toja” labai pasipūtusiai žiūri į 
Registruota LB, trukdo jos vei-L , . .... • . ., -,. . . . • • bendruomenes suskilimu, laikokimą, tampo ja po teismus ir .. ■ „ ■ ................... ,. ’. , ,K V . ... •]] žalingu išeivijai, viliasi, kadgaliausiai plusta ja negražiais. .. ,v , , ,...
žodžiais, tikrai nesiderinančiais 1 -1S lsn- s- 1 o pa e is past 
su visuomeninio gvvenimo gra- "T’ . •

, j. ' . veiksmus ir darbus kaip ir visaziosiomis tradicijomis, bei pri-l... .. , , . , “kitą veiklą — pagal ju vertę.

ANUPRAS TAMULYNAS . . ,

Lietuviškos kultūrinės ir politinės 
;■ veiklos kryžkelėje

Į Malonaus k rimto įspūdžio 
konferencijoje darė KD leidinių 
parodą. Yra išleista eilė knygų

Iro jau ne tik neįdomus, bet ir 
i žalingas.
j Deja, ir šį kartą konferencija 
i “broliams fro’ntininkams” sura- 
i minimo nepateikė. Nesileidus 
i į ilgesnį klausimo nagrinėjimą, 
. pasisakė savo s u s i r ūpinimą 
‘ bendruomenės suskilimu, laiko 
jį žalingu išeivijai, viliasi, kad 

j jis išnyks. Gi kol padėtis pasi- 
į keis, KD vertins abiejų dalių

imtomis lietuviškųjų visuomeni
nių santykių normdmis.

Visa eilė krikščioniu demokra
tų Čikagoje dalyvauja tiek vie
noje, tiek kitoje dalyje. “Pavel
dėtojai” iiž tai labai pyksta ir

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- I 

; ČIAMOS TREČDALI METŲ!
liętiiviai kviečiami atkreipti į Nau jienas 

Į^^Jismėnišką dėmesį, gerai su jomis susipa- 
ffiti;lr jas užsisakyti. rIBiR

TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU,

UŽ. 10 DOLERIŲ.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati- 

nimo vajaus talką I
V' * ’ i w r

'. Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą skaitytojų 
reikalais prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ŠT.
CHICAGO, IL 60608 .

-m •'

Būdinga,, kad krikščionys de
mokratai, kurie buvo vieni iš 
pirmųjų suformulavę ir paskel
bę savo nusistatymą santykių 
su kraštu ir bendradarbiavimo' 
su okupantu klausimais, ir toliau 
nuosekliai to nusistatymo lai- 

Įkosi. Jis buvo pakartotas ir A. 
ĮKasulaičio ir S. Lūšio ir kt. kal- 
| bėtojų. Krikščionys demokratai 
i ir anksčiau klausimui realiai ki- 
Į lūs (galimybei su tauta bend
rauti atsiradus), ir dabar laikosi 
nusistatymo, kad bendravimo 
teisė yra šventa ir neliečiama. 
Taičau bendravimo galimybės 
yra ribotos. Iš kitos pusės bet 
koks bendradarbiavimas su oku
pantu yra prieš geriausius tau
tos interesus ir nusikaltimas jai.

Pasak Kasulaičio, mums ne
reikia jokių naujų narmų ar tai
syklių nustafyti savo santykius 
su savo pavergtąja tauta, su pa
vergtaisiais namais. Mes buvo
me, esame ir būsime neatskiria
ma tauto’s dalis, kaip esame ne
atskiriama dalis Dievo, kaip esa
me neatskiriama dalis gamtos. 
Mes su tauta nebendrauti nega
lime. Tai bendravimas kūdikio

>'•; Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dok
Pavardė ir vardas_____ !________________________________
Adresas .. __________________________

• ? Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede —L. dol. 
Pavardė ir vardas--------------------------- 1-------
Adresas ------------------------------------------------

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovO

• ; Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą fa 
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 ——<—-----  ■ ■ --------------------------------—.■

Ct , • į: t ■» ■

Gyvenanti • St •> Petersburg 
Beach, Fla., Emilija Mikalaus- 
kienė-Bikinaitė savo vyro Juli
jono, buv. šaulio, Nemuno laivo1 
kapitono, 12 metų mirties atmi
nimui paaukojo Lietuvos fondui 
$103 ir š.m. rugpjūčio 10 dieną 
užprašė mišias už jo sielą šv. 
Kazimiero misijos Holy Name 
bažnyčioje.

Kadangi E. Mikalauskienė pri
klauso “Palanga” jūros šaulių 
kuopai, tai kuopos valdyba nu
tarė sukviesti visus kuo'pos šau
lius ir organizuotai dalyvauti mi
šiose. Apie šį kuopos nutarimą 
buvo pranešta per .lietuvių radi
ją “Aidai”, kur buvo kviečiami 
ir St. Petersburgo lietuviai. Į šį 
kvietimą palankia? atsiliepė tiek 
šauliai, tiek ii- visi, gausiai atsi
lankydami.

Prieš pradedant pamaldas,

“Palangos“ jūros šauliai unifor
muoti ir neuniformuoti rikiuote 
įžygiavo' į bažnyčią, užimdami 
pirmutinius suolus, kur jau lau
kė E. Mikalauskienė su savo ar
timaisiais. : ’ « b ą i ;•• t n i . «

Mišių auką nešė E. Mikalaus
kienė ir jbs sūnus Vidmantai o 
juos palydėjo šaulių uniformoje 
garbės j. šaulys Jonas;Kalpokas 
ir garbės j. Šaulė E. Daknienė. - 
Mišių metu solo sugiedojo kelias 
•giesmes visų mėgiamas mužikas 
Mateika.

Po pamaldų visi Palangos jū
ros šauliai susirinko E. Mika
lauskienės rezidencijoje, kur se
sės šaulės pagamino skanius 
pietus. Daugiausia prie pietų ga
minimo prisidėjo' s.š. V. Budri- 
kienė, s.š' Spindžiūnienė ir, ži
noma, pati šeimininkė.

Atvykęs kunigas Gasiūnas, 
E. Mikalauskienei prašant, pa
šventino jos namus ir kartu su 
visais sukalbėjo maldą.

• Pietų' metu kunigas Gasiūnas 
pasakė labai puikią kalbą, prisi
mindamas Mikalauskienės brolį 
kunigą Pranciškų Bikiną, kuris, 
iškentėjęs Sibire, grįžo-į Lietu
vą ir ten pasimirė. O šv. Ka’zi- 
'mieto misijos klebonas! Kęstutis 
Butkus papasakojo apie Julijo
ną Mikalauską, neš jį a'šmniškai 
pažinojo, tik apgailestavo, kajd 
sūnus Vidmantas; bandęs sto.fi 
į pranciškonų vienuolyną, iš jo 
pasitraukė. , ‘

Kuopos .pirmininkas? Jonas 
Kalpokas padėkojo šaulėms už 
pietų paruošimą ir visiems da
lyvavusiems bažnyčioje. u.

Papietavus buvo padaryta 
rinkliava, iš kurios-E. Mikalaus
kienė po $10 paskyrė: radijo va
landėlės, Naujienų ir kitos spati- 
dos išlaidoms padengti..: ' i

Skirstantis į namus, E. Mika
lauskienė padėkojo visiems bu
vusiems ■ bažnyčioj ė, tik apgaL 
lęstavo, kad jos duktė Irena Ma
tonis negalėjo būti kartu. Ypa
tingą padėką tarė visiems atsi
lankiusiems į bažnyčią ir sayo 
maldomis prisiminusiems jos 
mylimą vyrą.

Jonas Kalpokas

sayo pirmykštę paskirtį — kaip 
lietuvių tautos atstovybė dirbti 

j Lietuvos laisvinimo darbą.
i Nepavykus sunaikinti VLIKo, 
jo griovėjai ir šiandien išsijuo
sę darbuojasi, įkūrę “PLB ,vi- 

, suomeninių . reikalų komisiją”, 
kuri rūpinasi Pasaulio Lietuvių 

lietuvių Bendruomenės: ir • kitų kraštų 
>, pa. Bendruomenių aktyviu daly va vi- 

pročių įsisąmoninimu, ; o tik mu Lietuvos laisvinimo darbe; 
tuomet būtų galima pagalvoti Į (Draugas, 1979 m. lapk. 6 d.) - 
ir apie jų politinį paruošimą. 1 T . . . .. 4< .- ■ Jų teigimu, įkurtoji PLB vi

suomeninių reikalų komisija” 
mo ‘ t*--• • rūpinasi Pasaulio Liet. Bendruo-,mą, kurie Tatys yra politiniai- ' 
pasimetėliai — su į 
Lietuvos rusų patikėtiniais bėn 
dradarbiautojai, tiltų statyto
jai, na ir, žinoma, VLIKo ir 
ALTos griovėjai.

lietuviško kamieno,
■Kas nedirba, tas kalbos. Lietuvos istorijos
Nesąmoningai pa-

bet

(Tęsinys)
Sakoma: 

neklysta’’, 
daryta klaida atleistina
kada žmogus, siekia tuščių am
bicijų, nežiūrėdamas lietuvių 
reikalų — nusižengia lietu
viams ir visai lietuvių tautai.

Keista, kad L.B. vadovai su
sižavėjo įmantriu šūkių: “Vei
du į Lietuvą”, o praktikoje 
atsuko nugarą saviems; nieki
na VLIKą, ALTą, dublikuoja jų 
veiklą ir kt.

Keista ir nuostabu, o kartu 
ir liūdna, kad is musų tarpo 
atsiranda žmonių ir dar ne ei
linių, kurie lyg tai būti] rusiš
ko raudonojo velnio apsėsti, 
eina Lietuvos1 pavergėjui tal-

Be to, daugeliu atveju, tie 
galvoja apie jaunimo parųoši-

- . x i menes ir kitu kraštu Bendruo- pavergtosl . . . . * . T.. . Į menių aktyviu dalyvavimu Lie- 
' tuvos laisvinimo darbe. Bet čia 
yra kažkokia neaiški' dviguba 
“matematika”. Juk nėra dviejų

I Bendruomenių : PLB ir dar at- 
Daugiau reikia kreipti dė-1 skirų kraštų Bendr. Juk atskirų 

mesio .į jaunimo paruošimą! kraštų Bendruomenės sudaro 
kultūrinei veiklai, o per kul-iP.L. Bendructaenę, tai ir rūpi-, 
tūrinę veiklą, turį palinkimo naši PLB reikalais, 
politikai, susiras būdus kaip 
pasiruošti politinei; veiklai — LB vadai šią politinę institu

ciją įsteigė VLIKo ir ALTos po-
5la_-ackS0.si'PSe litinei vėikląL dublikuoti; ’ Toks

- ■ k jų elgesys Lietuvos reikalams
..... - ’J nepasitarnauja — kelia lietu-kvietė.bai ribota — priklauso nuoi :

juos talkon;'o gal jau pradžia galingesnių jėgų ir mes nori- 
j.me ar ne — turime savo poli-

Lietuvą”, o nugara — užpaka-{ tinę veiklą derinti prie jų ir 
liu į savuosius.1' Tik paskai- j laukti istorinių įvykių eigoje 
tykime komunistų spaudą ir Į progos, kada galėsime atgauti 

_ Lietuvai laisvę. ; -L - 
_ . Būkime pasiruošę visokiems 

veltui

kon — niekinti ir griauti mū- s'e dėstomi politiniai mokslai, 
sų politinius veiksnius. Argi[ Mūsų politinė veikla yra la- 
Lietuvos pavergėjas kvietė. Kai ribota — priklauso nuoi

bendradarbiavimo “Veidu

specialiaį išleistas knygas, - 
pamatysime, su kokia neapy 
kauta Lietuvos pavergėjaskanta Lidtųvos pavergėjas ir netikėtumams. Laisvės 
jo tarnai niekino VLIKo ir niekasneduos — 
ALTos veikėjus, o jiems į tal
ką ateina mūsų B. “šulai”.

Fronto bičiuliai ir dalis ben 
druomenininkų-ruošia politi
nes studijas, svarstybas. Jose 
svarsto, kaip ruošti lietuvių 
jaunimą politiškai. Visa tai 
būtų gražu, bet, deja, darbas 
vykdomas ne iš to galo. Pir
miausia reikia rūpintis jau
nosios kartos išlaikymu prie

su motina. Tai bendravimas su 
savo paties prigimtimi. Tai atsi
skleidimas savo giliai asmeniš
kam aš ir tuo pačiu tautinei vi
sumai.

(Bus daugiau)

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

• BCPESTINGAI iSPILDCrMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai

TeL 476-2206

Lietuvos laisvės draugų.

Argi Lięt.. B-nės vadai .kurti ir 
nebyliai, kad nemato ir negirdi, Į 
kokį pyktį jų brovimasis į poli
tinę veiklą, apleidžiant kultūrinę 
veiklą, sukelia lietuviuose? Liet. 
B-nė silpnėja, skyla ir dar silp- 
nes, nes’trečioji pati didžiausio- 
ji lietuvių grupė, kuri nepriklau
so nė vienai Bendruomenei, ne
benori daugiau remti LB, nes ji 
prarado savo tikrąją paskirtį_
kultūrinę veiklą ir lietuvybės iš
laikymas nūsturtitas į paskutinę 
vieta.

■ «-

Visi L.B. vadai nori joti ant 
politinio, arkliuko, nors jis toks 

'.jliesas ir vietoj tebestovi. Bet va
dai gerai žino, jei arklį paleidai 

f karčių, už uodegos neišlai- 
r kyši. Taigi jie i visu frontu ir 
j griebiasi politinį arkliuką laikyti 
; už karčių. Prie buvusias" VLIKo 

valdybos B. vadai jau laikė po
litinį arkliuką už karčių, bet 
pasikeitus naujai valdybai — ir 
vadovaujant dr. K. Bobeliui/rei
kalai pasikeitė ir LB vadams ten
ka politinį ? arkliuką laikyti už 
uodegos.

Taigi naujosios VLIKo valdy
bos dėka buvo išgelbėtas VLIKo 

! sunaikinimas ir VLIKas atgavo

viuose neapykantą ir bereikalin
gai eikvojami lietuvių suaukoti 
pinigai ir, visokių tipelių lan
džiojimas -į ■ Baltuosius Rūmus, 
nesusitarus su kitais pagrindi
niais mūsų politiniais veiksniais, 
yra žalingas lietuvių politinei 
veiklai. Mes turime pakankamai 

I politinių veiksnių — mūsų pa
ieškokime! reiga padėti jiems politinėj veik- 

loj, o ne-trukdyti jų darbus. ■ 
(Bus daugiau) • Y ' • * ' • -

JIS ATEINA TIK MOKYTIS
Mokytojas (nusikaltusiam 

mokiniui} : Sakyk, Petriuk, ką 
fu iš tikro nusipelnei?

Mokinys: Aš, pone mokyto
jau, ateinu-į mokyklą.tik mo
kytis, bet ne pelnytis", . 1;

Išėjusi Ii tpaudos ir galima gauti knygų rinkoje *

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikoa lietuvių pattan- 
gas daryti įtakos J kraito politiką. 102 p*I. Kaina 11.56.

Knygos bus išsiųsto*. Jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adre*u: 

NAUJIENOS, 
173J Se- Halsted SL, CMeaca, BL

TOUR DOC NEEDS 
VITAMINS.TOO.

O Sergeant sr* pe*

A H A v 237J0
...........................  « r ' >

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

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet riėsensfą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileįkio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoj'a tik $3.

į

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
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 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 atsi
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 JuUaus 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, 
‘ —!L.  .‘l? ____ J ■ . •-
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kimai. Teisininkas Petras Stravinskas taip pat netikėjo

$48.00
$26.00

Ringaudo žygis pas Bičkovą dar tą pačią 
dieną pagarsėjo ne tik visame mieste, bet ir viso-

Kitose JAV vietose;
metams ,________

ruoštą pareiškimą, kuriame nebuvo paminėtos Pabaltijo 
valstybės, bet kalbėta bendrais bruožais. Tada priekabių 
ieškanti spauda pareiškė, kad prezidentas jau pakeitė

Vietoj suvienyti, Helsinkio aktai 
lietuvius suskaldė

Įima pasitikėti- Baltuose Rūmuose jis vienaip atstovams 
kalbėjo, o kelionėje j Helsinki jis jau kitaip kalbėjo. For
das pardavė Lietuvą!” — buvo galima skaityti spaudoje.

Amerikos politikų nepažįstantieji lietuviai įsikando

Užsieniuose: 
meta m * 
pusei metu

žiūra. Jis dar ir šiandien nestiprūs^'bet kai paprašėme, 
kad dar kartą Amerikos lietuviams parašytų apie šią ne
lemtą Helsinkio aktų istoriją lietuvių visuomenėje, tai, 
padėjęs į šalį savo ruošiamus spaudai atsiminimus, iš
vertė į lietuvių kalbą visus Helsinkio aktų principus ir 
padarė trumpus komentarus. Stravinskas šiuo atliko lie
tuviams dar vieną svarbų dalyką — sudarė sąlygas susi
pažinti su visais Helsinkio aktų principais, kad kiekvie
nas savo akimis pamatytų, kad Helsinkyje Lietuva ne
buvo parduota ir rusams nepripažintos Lietuvos suvere
ninės teisės. Būtų gražu, kad klaidingai visuomenę per 
penkerius metus informavusieji redaktoriai atšauktų 
skelbtą melą ir ateityje to daugiau nedarytų.

Būtų gražu, jei iniciatorių grupė, pasiryžusi išleisti 
Stravinsko spaudai paruoštus visus Helsinkio aktų prin
cipus, darbą baigtų ir išdalintų tiems, kurie penkerius 
metus gyveno priešo paskelbtu melu.

Dėkojame p. Petrui Stravinskui už gerai paruoštą

tija — esančios kitoje sienų pusėje — priklausančios So
vietų Sąjungai, nes Helsinkio aktus pasirašiusieji tas 
sienas rusams pripažinę. Sovietų Sąjungai buvo parduo
tos ne tik Pabaltijo valstybės, bet visa Rytų Europa, ku
rią kontroliuoja Sovietų karo jėgos.

Draugo redaktoriai, pasiskaitę Brežnevo kalbą ir ne
tikslias savo reporterės žinias apie Pabaltijo kraštų par
davimą, kirto iš peties. Įžanginiame parašė, kad prezi
dentas Fordas gavęs Judo grašius ir pardavęs Lietuvą. 
Komunistų propagandą į Draugą atnešęs Draugo redak
torius, klausimo giliau neištyręs, paprašė kun. Garšvą,, 
kad į Judošių ir pardavikų eilę įrašytų ir popiežiaus at
stovą kardinolą Caserole. Draugo redakciniame straips
nyje taip ir buvo parašyta, ir dar iki šios dienos neat
šaukta ir apšmeižtų neatsiprašyta.

Naujienos netikėjo, kad tokios- valstybės prezidentas 
ir tokias aukštas Vatikane pareigas einantis dvasiškis 
būtų pavergtų tautų (šiame skaičiuje ir Lietuvos) teisių, 
išdavikai. Naujienos prašė Draugą nurodyti, kada ir kaip 
šie aukšti pareigūnai galėjo parduoti,. kas jiems nepri
klausė. Prašėme nurodyti, kiek tie Judo grašiai buvę verti, 
kas ir kam juos mokėjo. Jeigu pardavė, tai turėjo būti ir 
pardavimo kontraktas. Kur jis yra ir kas’ jį pasirašė?

Lietuvius suskaldė ne Helsinkio aktai, bet melagin
gas tų aktų aiškinimas. Helsinkio aktai buvo rašomi pa
gal dokumentus, sudėtus į dešimt kraitelių^ Draugo re
daktoriai neturėjo kantrybės visiems Helsinkio aktams 
perskaityti. Jie nesiryžo perskaityti net pagrindinių Hel
sinkio aktų principų. Jie paskaitė tretįjį Helsinkio aktų 
principą, ir kitus nagrinėti nenorėjo.- Jie skelbė, kad Lie
tuva parduota, o aukšti valstybių vyrai buvo Judai.

. Dr. Bobelis netikėjo “pardavimo” pasaka. Jis buvo 
geriau informuotas, negu vienuolių leidžiamo laikraščio- 
redaktoriai. Jis žinojo, kaip tie Helsinkio aktai buvo ruo
šiami ir kokios pataisos į juos buvo įrašytos. Naujienose

atbėgau uždususi,
vėl suglausdama, stebėjosi Pleputienė. #

— Dėl Dievo, sakyk, kasgi atsitiko? — išpl 
tusi kadaise buvusias gražias akis; nekanjraud 
ma pakartojo savo klausimą Girduvienė.

$22.00
$15.00
$ 4-00

$45.00
$24.00
$ 5.00

Prezidentas Geraldas Fordas, prieš išvykdamas į 
Helsinkio konferenciją, susikvietė į Baltuosius Rūmus 
įvairių etninių grupių atstovus ir jiems pareiškė, kad ne
bijotų. Jis, Amerikos prezidentas, Rytų Europos paverg
tų tautų teisių Helsinkio konferencijoje nesumažinsiąs. 
Baltuose Rūmuose tada buvo įtakingesni lenkų, vokiečių, 
vengrų, ukrainiečių, lietuvių ir kitų pavergtų tautų žmo
nės. Daugumoje ten buvo Amerikoje veikusių^fratemalių 
susivienijimų pirmininkai, turį daugiausia įtakos savo 
tautiečių tarpe, f- s '' . " ; į. ‘

Tame. Baltųjų Rūmų pasitarime dalyvavo du lietu
viai: Povilas Dargis, Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
pirmininkas, ir dr. Kazys Bobelis, tuometinis Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas. Tame pasitarime prezi
dentas Fordas paskaitė specialų pranešimą, kad jis, nu
vykęs į Helsinkio konferenciją, pavergtų Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos teisių ir interesų nesumažinsiąs, šioje sri
tyje Sovietų Sąjungai nepadarysiąs jokių nuolaidų pa
vergtų tautų sąskaiton. Pasibaigus konferencijai, jis- dar 
kartą priėjo prie SLA pirmininko ir, paspaudęs Dargini 
ranką, užtikrino, kad jis pavergtos Lietuvos sąskaiton 
nuolaidų nedarys ir nepripažins rusams jokių pretenzijų 
į Pabaltijo valstybes. Ne tik Povilas Dargis, bet ir dr. Bo
belis jam dar kartą padėkojo.

Prezidentas Fordas į minėtą Baltųjų Rūmų pasita
rimą pakvietė ir tuometinį Valstybės sekretorių dr. Hen
ry Kissingerį, kad jis toje konferencijoje sėdėtų ir savo 
ausimis girdėtų, ką prezidentas sukviestiems atstovams 
pasakė ir perskaitė iš specialiai paruošto pareiškimo. Tuo 
metu jau buvo pasklidęs gandas, kad sekretorius Kissin- 
geris, besitardamas su rusais, gaudamas iš Maskvos ko
kias nuolaidas, galės svetimų valstybių sąskaiton pada
lyti nuolaidas. Prezidentui perskaičius pareiškimą, Kis- 
singeris tuojau išėjo, nes turėjęs kitų reikalų. Jis buvo 
užėjęs prezidento pakviestas, kad susirinkusieji žinotų, 
jog galutiną žodį užsienio politikoje taria prezidentas, 
o ne sekretorius.

Bet nepraėjo nė poros dienų, kai prezidentas Fordas,
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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IL 60608. Telef. 421-6100.
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žinomas losangeliečiams repor
teris J. K.

Jis rašo, kad jau išeivijoje for
muojasi savita visuomenės veik
los ir tarpusavio kultūrinio ben
dravimo forma. Mat, šią vasarą 
pas J. ir E. Kojelius, Santa Mo
nikoj, viešėjo iš Lietuvos (pas
tebėkite šis reporteris, vengia 
rašyti okupuota Lietuva) Vin
centas Kuprys ir jo žmona Me
lita Diamandidi. Koncertą su
ruošė dr. Zigmo Brinkio reziden 
cijoje, birželio mėn. 28 dieną, 
lietuvių gydytojų draugijos, Los 
Angeles skyriaus pirmininkė dr. 
Birutė Raųlinaitienė, kartu su 
Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų skyriaus pirmininku 
Algiu Gustaičiu. Koncertu .daly
vavo Fronto Bičiulių sambūrio!' 
nariai ir kompozitoriai: Bruno 
Markaitis ir iš okupuotos Lietu
vos B. Garbulskis. Reporteris 
nemini,, kad Bruno Markaitis 
yra kunigas ir dar ko gero vie
nuolis— jėzuitas. Įdomu, ar šie

tarptautinės teisės ir Helsinkio aktų reikalu. Jis rašė 
įvairiais lietuviško gyvenimo klausimais, bet jis labai 
gražiai mokėjo tarptautinės teisės klausimus aiškinti tei
sės problemų nestudijavusiems žmonėms.

Paskutiniais metais buvo sunegalavusi jo širdis. Jis
turėjo du labai stiprius širdies priepuolius. Jį išgelbėjo Helsinkio aktų principų vertimą ir trumpus komentarus, 
ligoninės geri daktarai ir nepaprastai stropi žmonos prie- Linkime sveikatos, kad baigtų antrąjį knygos tomą.

$45.00
$24.00
$12.00
$5.00

A$ of January L 1980 
Subscription Rifts:

Chicago $45.00 per year, $24-00 per 
six months, $12 00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

Vikriais judesiais jis numeta nuo savęs vir
šutinius drabužius, tarytum kartu su jais norė
tų numesti ir kankinančias jį abejones, užpučia 
žvakę ir pavirsta į minkštas samanas. Iš didelio 
nuovargio nebeturi noro nė pajudėti. Užmerkia 
akis ir paskelbia tuščiai palapinei: “Nu
spręsta”.

Ilgai jis taip guli, vaikydamas nuo savęs 
kiekvieną mintį, bet miegas nė iš tolo nesirodo. 
“O gal ji visai nekalta; gal tėvas jos visai nepai- 
nioja į savo juoduosius darbus, gal ji to nė neži
no... Bet kam tada ji nurodinėja melagingą savo 
adresą? Kodėl, pagaliau, ji vadinasi Veršulyte, 
kai jos tėvas Bičkovas?...”

Ir vėl dega žvakę ant beržinio stalo, ir vėl 
Irenos atvaizdas suspaustas delne, ir vėl jo akys 
įremtos į josios liūdnas akis. “Gal tu taip pat šią 
nelemtą naktį kankinies, kaip ir aš... gal tu smer
ki savo tėvo niekšybes, bet nepajėgi jo sulaikyti... 
A r aš turiu teisę apkaltinti tave melavus, neišty
ręs vis c . ’vgų ir aplinkybių, kuriose tau tenka

pusei metu -------
trims ynpripijamu 
vienam mėnesiui

Vos tik išaušus, štabas gauna žinių, kad vie
no, netoli girios esančio, kaimo iškraustomi visi 
ūkininkai, o į jų vietą atvežami svetimšaliai, ši 
žinia, labai sujaudino visus vyrus, nes toks jų el
gesys dabar, kai jie čia atvyko, atrodė ar
ba akiplėšiškas pasityčiojimas iš jų, arba pro
vokacija.

—Ne! to mes neleisime! — tvirtai pareiškė 
Ringaudas susirinkusiems vyrams.

Šis netikėtas įvykis Ringaudą prablaivina, 
išblaško jo niūrias mintis, dalinai sugrąžina net 
geresnę nuotaiką. Jis vėl prisimena, kad šiandie
ną asmeniniai reikalai turi užleisti, vietą pa
reigai.

Dabar jis vėl ima galvoti ir kurti naujus pla
nus kaip išlaisvinti suimtuosius, nes pirmasis 
projektas, kur buvo manoma paveikti Bičkovą, 
nuėjo niekais. Skubiai reikėjo jieškoti naujo bū
do, nes buvo aišku, kad, pajutę pavojų, stengsis 
juos ko greičiausia likviduoti.

Po ilgų pasitarimų štabas nutarė, atėjus 
nakčiai, užpulti kalėjimą ir išlaisvinti visus poli
tinius kalinius. Šiam žygiui tuojau ir buvo pra
dėta ruoštis..

velnius, išbaręs Liucipierių ir vėl sau sveikas, lyg 
niekur nieko, sugrįžęs. Kiti jau išgalvojo, kad ir 
kulka jo neimanti. O rimtesnieji lingavo galvas 
ir sakė: “Jeigu jau tokie dalykai dedasi, tai, ma
tyt, okupantams ateina jau galas”.

Bet kartu su tikromis apie šį įvykį žiniomis 
ir su išgalvotomis fantastiškiausiomis legendo
mis paplito dar viena legenda, visai skirtinga 
nuo pirmųjų. Ja daugiausia domėjosi moterys ir 
skubėdamos bėgiojo viena pas kitą, kad tik gau
tų pirmoji papasakoti apie tokį nepaprastą įvy
kį kaimynei.

— Ponia miela! tu sėdi ištisas dienas namuo
se ir, tur būt, dar nieko nė nežinai ? — vos įvirtu
si pro siauras kambario duris, skubėjo visa užki
musi, kvapo neatgaudama, bėgčia atbėgusi net į 
trečią aukštą, stora pirmojo aukšto gyventoja, 
ponia Pleputienė.

— Ničnieko, o kas? —išsigandusi atsiliepia 
aukšta, liesa, tarytum būtų tik kaulai plona . oda 
aptraukti, ponia Girduvienė.

— Na, žinoma, aš taip ir maniau, už tai ir 
tai išskėsdama rankas, tai

gi už kompozitoriaus titulą, kad 
J. K. jų teikėsi neminėti'? Ar 
Bruno Markaitis yra uždraudęs 
ar nepageidauja ta mintimi, kad 
kunigo vardas nesumenkintų 
kompozitoriaus titulo? Juk kitų 
profesijų žmonės savo įgytus ti
tulus brangina. Sakysim, dakta
rai, inžinieriai bei architektai 
savo įgytų titulų nevengia pa
tys juos minėti, o taip^pat lei
džia ir kitiems jais juos vadin
ti. Chicagoje karts nuo karto 
scenoje pasirodo daktaras smui
kininkas. Bet jis spaudoje visa
da tituluojamas daktaru. Be to, 
neteko girdėti nei spaudoje skai
tyti, kad Bruno Markaitis būtų 
išsižadėjęs kunigo titulo.

Minėtame koncerte, kaip ra
šo reporteris,-dalyvavo taip pat 
ir kai kurie rašytojai, kaip an
tai, Bem. Brazdžionis, Ale Rū
ta, J. Gliaudą ir daug kitų.

Reporteris baigdamas apraši
nėti šį koncertą, taip rašo: “Tai 
buvo pakilus dainos meno va
karas ir gražus kultūrins losan- 
geliečių pabendravimas su ta
lentingais iš Tėvynės (nerašo 
pavergtos) atsilankiusiais tau
tiečiais”'. O Bem. Braždžionis — 
rašo jis — šiuos kultūrininkus 
parsigabeno pas save ir vaisino 
net dvi dienas. Tarp -pat’, j^os 
vaišino ir kiti praturtėję lietui 
viai — losangeliečiai.

Drauge buvo paskelbtas ir 
kompozitoriaus Bruno Markai- 
čio šių menininkų įvertinimas, 
ypač jis garsino Melitą Diaman- 

I didi, kurios pavardė nesako ko- 
j kios ji būtų tautybės. Tik tiek 

aišku, kad ne lietuvė. Gal grei
čiausiai ji būsianti kokia nors iš 
Tolimųjų Rytų. Jis ją pristatė 
kaip Kuprio žmoną, pianistę, 
kuri dėstanti Lietuvos valstybi
nėje konservatorijoje Vilniuje. 
(Ir Bruno Markaičiui atrodo, 
kad Lietuva nėra pavergta ir 
jis ją vadino nepavergta ar oku
puota) Matyt, jam atrodo, kad 
ir lietuviai menininkai yra at
vykę iš laisvos Lietuvon J

(Bus daagiav)

Iki šiol koloborantai okupan
to atsiųstų solistų koncertus 
stengęsis žūt būt, suruošti vie
šose lietuvių kultūrinių ccentrų 
salėse, kaip sakysim, Chicago
je — Jaunimo Centre. Bet są
moningoji išeivijos dalis, gerai 
suprantanti okupanto klastą, 
melą ir, žinodama ko jis tokiais 
koncertais siekia, tokias jų pas
tangas sutiko demonstracijomis 
ir protestais spaudoje.

Pastaruoju laiku skelbė Drau
gas ir Tėviškės Žiburiai apie 
suruoštą garsųjį koncertą Los 
Angelėje atvykusio iš okupuo
tos Lietuvos solisto Vincento 
Kuprio ir, joi žmonos pianistės 
Melitoj DiaĮriaridiSi?ŠĮ kartą jis 
buvo suruoštas ne ,viešėje ku
rio nors .lietuviu kultūrinio cen-j 
tro salėje, o turtingo lietuvio, 
profesionalo privačiame erdve- 
mę salione, į kurį buvo sukvies
ta per 150 Los Angeles “smeto- 
nėlės”. Šis koncertas buvo apra
šytos “Tėviškės Žiburiuose” ir 
“Drauge”. Jį aprašė ypač gerai jo turimi titulai mažiau garbin'

Aliejaus į ugnį dar įpylė viena sena pana, surinkusi ži 
nias iš laikraštininkų, norėjusių kabinėtis prie tuome 
tinio prezidento. Ji parašė Draugui reportažą, kaip For

jų dalių ROMANAS 
(Tęsinys)

patiko, jog kiekvienas atpasakodamas stengėsi 
vis labiau pagražinti, paįvairinti, todėl greit vis
kas pavirto į nebeįtikėtiną legendą.

Visi gerai žinojo, kas yra Bičkovas, todėl 
patyrę, kad atsirado žmogus, kuris vienui vienas 
išdrįso nueiti pas jį ir pasakyti į akis visą tiesą, 
nepaprastai stebėjosi, “čia .neužtenka vien drą
sos — kitas nebūtų gyvas iš ten ištrūkęs...” gir-

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams 
pusei metų___
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

ištisą pusę metų, tur būt, nepajėgtų joks pasau
lio artistas — arba meilė padarė mane visai 
aklą ...”

Dar arčiau jis prisitraukia žvakę ir dar 
smarkiau įsmeigia savo žvilgsnį Į josios akis-. 
“Vargše Irena! tavo akyse aiškiai atspindi kan
čia. Tu kenti, todėl aš tavęs neatstumsiu ...”

Visoje stovykloje mirtina tyla. Laužas vos 
tik rusena, kartkartėmis sublikčiodamas menko
mis prošvaistėmis. Visi vyrai per dieną budėję, 
atėjus nakčiai, kietai miega, tik sargybiniai prie 
išblėsusio laužo laikas nuo laiko persimeta ap
tingę po vieną kitą žodį.

Iki skausmo nusikamavęs, didžiosios paslap
ties tebekankinamas, vėl pavirsta į savo patalą ir 
Ringaudas. Šį kartą jau m;egas paima viršų ir 
greit išsprendžia visas sunkiąsias problemas.

gyventi... Juk u mane myli... pasakyk...” Ringau
dui ėmė vaident \ kad jis žiūri nebe į jos atvaiz
dą. bet į pačią, gyvą mielą Ireną. “Taip vaidinti

Po geros valandos jau žygiavo tankiu mišku 
būrys savanorių, Perkūno vadovaujamų, minėto 
kaimo link.

dėjosi pasakojant Ringaudo šis žygis daugeliui 
atrodė kaip kokia pasaka, lygiai taip, lyg jis bū
tų nuėjęs į patį pragarą, ten būtų išplūdęs visus

(Bus daugiau) J 4

4 — Naujienos, Chgo., 1980



i

JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS

PABLO PICASSO Moteris (Tapyba)‘♦z.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 1C3C3

25. Todėl nestebėtina, kad tada, kai žmonės pamatys visus tuos

už juos ir dabar yra jųjų Valdovas, jie atsilieps į jiems suteik
tuosius palaiminimus, sakydami: “štai šitas yra mūsų Dievas, 
mes jo> laukėme, ir jis išgelbės mus; šitas yra Viešpats, mes jo 
tikėjomės; mes džiaugsimės ir linksminsimės jo išgelbėjimu” 
(Iza. 25:9). Tokiu tat būdu nusilenks kiekvienas kelias ir kiek
vienas liežuvis išpažins, kad Jėzus yra Viešpats, ir visa tai bus 
daroma Dievo Tėvo garbei. — Pil. 2:10; 11.

DR. K. G. BALUKAS 
A&UtiRUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 ū. Pulaski Rd. (Crawford 

Madkal Buildin®) TeL LU 5-6444 
priima lignnhw pagal susitariiEbe.

KAZf BRAZDZIONVT»

DR. PAUL V. DARGIS, 
erovToiAs m chirurgas - 

WaatdiMtw Community fciinikoc 
Medicinos direktorius

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir

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

Vilos laidos ii WOPA rtotieb 
banga 1490 AM

St Petersburg, Fla-, 12:30 vai. p.p 
ii WT1S stoucs .1110—AM

2646 W. 71at Street 
Chicago, Illinois 60b2i 

Telef. 778-5374

ATSISVEIKINANT IGNĄ UŽGIRĮ
Mišk. inž. Vincas Žemaitis rugpjūčio 11d. 'Petkaus šermeninėje 

taip atsisveikino a.a. dipl. mišk., savanorį-kūrėją Igną Užgirį 
Liet. Miškininkų Sąjungos ir šermenų dalyvių vardu.

vokiečius vaizdžiai apsakė prieš 
mane kalbejęs"ŪŪ 'Kūrėj ų-Sava
norių sąjungos pirinininkas gerb.
Tamulis.) S- ‘

Kaip giliai iS&inias Lietuvai 
sūnus, jis, savanoriškai atlikęs 
jai karo prievolę' griebėsi gilinti

TEL — BB 8-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

.Valmtoa vagal wntarinn.

. OPTOMETR1STAS 
KALBA LIETUVIŠKAI 

26H W. 71 St. TeL 737-514?

F

SOPHIE BARČUS
RADUC IRIMO* VAuAMDOi

ViMt prefrinm <t 

14M WL A fe

Lietuvi? kalba: kasdien nuo pir 
madienio iki penktadienio 4:UU 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:3U ik) 9:3u

ir
- - “contact lenses” 

VaL agai tusitarim*. Jždaryta

Dr. LEONAS SEIBUTTS
. INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA

- 2656 WEST 63rd STREET
Valandos: antrad. 1—4 popiet,

V»dė|s Aldona Daukus 

Tolo*HBrtMeC# 4--41*

’ 7159 So^-MAPLEWOOO AME. • 
CHICAGO, ILL. 60629

Ofiso telefonas: 776-2880,
Rezidencijos teleL: 448-5545

Jaunas vyrukas atėjo pas 
medicinos patarėją pasiteirauti, 
kokie yra alkoholizmo ženklai.

Patarėjas tam vyrukui atsa
kė: “Iš‘ viso yra 12 klausimų, 
jei į juos atsakysite “taip”, tai

DR. VYT TAITRAS J ^ur^e gėrimui palinkimą, arba 
.. dėl jo problemą.

Patarėjas klausia: “ar jū: 
išgeriate rytais; ar bandote at
sisakyti nuo pasiūlymo išgerti?

GYDYTOJAS UI CHIRURGAS 
teadiw praktika, spec- MOTERŲ lipas. 

Ofisas 2652 WEST ftta FrtaiT

OFISO VALu pim- mtraA. trečlad. Ar jūs..

filds 2-4 nd. poptot tr Mt* Izta

P. ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOPKDAS-PBOTEZISTA5 
Aparatai - Protmai. Med. bu 
dažai -Speciali *aeaibe Id|mm 
(Arch Support*) ir L L

Vyrukas sustabdo patarėja, 
sakydamas: 
klausinėj ęs. 
giau manęs, nes jau turiu
atsakymus “taip4’!...

“Sustokite manęs 
Neklauskite dau- 

du

T»I»L‘ Pte^ect G-5N4

F L OKI D A
ENERGY 
WISE

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

PERKRAU5TYMAI
Organize car pools to 
save gasoline.
Don’t be a Bom Lbšėrf \i

)41

TeL WA 5-80*7

MOVING
Apdrevete* ^ertraustymas 

B jvelriv e*»fv<T>v.
ANTANAS VILIMAS

TeL 274-lltt erke 276-5994

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Usr rmly d»r*ct<M

Gerbiamosios ir gerbiamieji!
Šiandien ir vėl mes stovime 

prieš įprastą, be atvangos pasi
kartojantį mūsų gyvenimo įvy
kį. Nuo pat mažų dienų iki gilios 
senatvės mes stebime ir turėtu-" 
mėm sutikti, kad vien mirtis 
šioje žemėje galutinai viešpa- mokslo žinias.-Apie 1928 metus

Ignas Užgiris (tuomet Zaleskis) 
sėkmingai būryje kolegų miški
ninkų baigė Dotnuvos Žemės

tauja. Taip liudytų štai prieš akis 
mūsų mielo draugo, kolegos, 
brangaus vyro ,šeimos tėvo a.a. 
Igno, negailestingos mirties dal
gio, jo agonijoj paliesti palaikai, 
paguldyti karstau, tikrumoje jo 
dvasios kevalas — lukštas, ku
riame jis praleido, Viešpačiui 
laiminant, savo 80 amžiaus me
tų. Mes čia susirinkopiė' tarti 
jam paskutinį atsisveikinimo 
žcdj, o' rytoj palydėti į žemės 
prieglobstį, pagal senos Biblijos 
ištarmę: žemė esi ir žemėn turi 
grįžti, kad ir vėl medžiaginiai 
da’yvautum ir pildytum amžiną
jį gamtos dėsnį — judėjimo, kai
tos, perėjimo iš vienos gyvatos 
formos j kitas. Ką pastabiai bus 
nusakęs ir aptaręs įžvalgus lie
tuvių poetas Kazys Binkis:

Eidama pasiimk vainikus,
Ir bs jų tas pasaulis toks pui- 

[kus, įvairus, 
Jame pinas vainikan ir gėlės 

[ir kraujas.
Tik pažvelk ir suprask jo bū- 

[tybės pradus:
Jis kas valandą kitas, kas va- 

[landą naujas.
šie giliai prasmingi žodžiai, 

apibūdinantieji taip fizinį, taip 
ir dvasinį mūsų gyvatos pasau
lį, štai ir vėl mus pastato prieš 
įvykusį faktą. Į

1899 metų lapkričio mėn. 24 d. ■ 
šiaurės Lietuvoje — Linkuvoje, 
Zaleskių šeimoje išvydo pasaulį 
kūdikis, kuriam buvo duotas 
krikšto vardas: Ignas, Ignotas, 
lot. Ignatijus, turįs bendro su 
lietuvišku ugnies vardu, ugnin
gas, ugnimi atžymėtas. Iš tiesų, 
tas vardas vėliau apibūdino jo 
gyveninio poreiškius, jo veržlų, 
darbštų, ' kovingą nenuoramos 
oūdą. Beaugdamas jaunas Ignas 
suprato savo gyvenimo tikslą: 
nuoširdžiai pamilti gamtą, ir 
būti mišku — Dievu sodų žemė
je — prižiūrėtoju, jų auklėtoju 
oei puoselėtoju. Baigdamas Lin
kuvos gimnaziją jis pajuto pa
reigą ir reikalą išeiti savanoriu 
su šautuvu rankose ginti nuo 
galvažudžių niaskvinių komu
nistų savo brangiąją, vos bepri- 
sikeliančią į laisvę Lietuvą. 
(Apie jo kovas frontuose prieš 

i visus Lietuvos priešus: bolševi- 
’ kus (rusus), lenkus, Bermonto

kietijos į JAV, I. Užgirij ilgą lai-. 
ką gyveno Springfield, I1L, o pas
kutinius keletą'metų jis pralei
do Brookfield, Ill., dėl ko jis miš
kininkų šeiniai liko mažiau ži
nomas, būdamas LMSI nariu. 
Dauguma jo kolegų, kartu baigu
sių Dotnuvos Žemės Ūkio akade
mijos miškininkystės skyrių, yra 
jau apleidę šį pasaulį, kiti ran
dasi tolokai nuo čia... <

Mes, būrelis Čikagoje gyve
nančių lietusių miškininkų, at
ėjome pasakyti paskutinį sudiev 
savo mielam miškininkų šeimos • 
nariui, iki vėl susitiksime kitame ■ 
pasaulyje. Kartu norime pareikš- i 
ti jam pagarbą ir padėką už at
liktus lietuviško patriotizmo dar
bus Nepriklausomai Lietuvai, 
jo's miškams ir už išauklėjimą 
šeimos tikrai pavyzdingai lietu
viškoje dvasioje. Jo, su gerb. 
žmona Morta, išaugintos dvi 
dukros ir trys sūnūs sukūrė pasi
gėrėtinas grynai lietuviškas šei
mas, dauguma jų išėję aukštuo
sius mokslus, su mokslo dakta
rų laipsniais. O sulauktų 12 anū
kų savo gražiais lietuviškais 
vardais: Jūratė, Algirdas, Aušra, 
Arėjas, Vaidas, Aidė, Rimas, 
Paulius, Ramunė, Kęstutis, Ri
ma ir Darius, sudaro žavingą : 
lietuviško vardyno (litanijos) j _ 
rapsodiją. Džiugu ir malonu tai1Z 
minėti! Garbė ir didelis džiaugs
mas taip pavergtai Lietuvai, 
taip ir mums tremtyje — Užgi
rių, Jasaičių, Barkauskų patrio-j 
tiškdmis šeimomis.

Taip jūs visi, susirinkę praei-, 
tų metų lakpričio mėn. j ūsų a-1 
a. tėveliui ir tvėvukui (seneliui) 
laimingą 80 metų amžiaus su
kaktį švenčiant, iškilmingai jį i 
pagerbėte, parėikšdami už visą 
jo gerą širdį bei rūpestį nuošir
džiausią padėką. Manau, kad 
jis taip gyvendamas, taip dabar! 
išsiskyręs iš jūsų tarpo, svar-j' 
biausia-vieno pageidautų, kad j 
Visagalis visame jus laimintų- j’ ; 
išlikti, jo Lietuvos kūrėjo-sava- * 
norio pavyzdžiu, už Lietuvos 
laimintų-išlikti, jo Lietuvos kū- 
rėjo-savanorio pavyzdžiu, už 
Lietuvos laisvę, prieš jos paver
gėjus neatlaidžiai kovojančiais 
jos sūnais bei dukromis.

slavintos Zaleskio pavardės atlie- A. a. velionis Ignas buvo la- 
tuvinimas f Užgirio pavardę. Tai 
buvo jam laiminga likiminė lem
tis. Jo; naujų dokumentų pavar
dė neatitiko rusų įregistruotai 
senajai, kas davė progos iš jų 
rankų pasprukti ii“ pasislėpti.

Vokiečių okupacijos metais jis 
ėjo Biržų miškų urėdo pareigas 
ir pasiekė miškų urėdo-revizo- 
riaus laipsnį. Emigravęs iš Vo-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSCt

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

r

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

EUDEIKIS

They call it
The Overnight Wonder” 

for constipation. *
Are you uncomfortable with your laxative? Then-meet 

the little white pill they call “The Overnight Wonder? Just 
one pill at bedtime safely, surotu stfoula 
own natural rhythm. Overnight Ik) in th 
back on the bright side. Comfortably? It's 
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder”?

kininko laipsniu. Kiną laiką atli
kęs girininkdLstažą Kėdainių, 
miškų urėdijoje, buvo paskirtas 
Tauragės miškų urėdu. Lietu
vai 1939 m .atgavus lenkų už
grobtą Vilniifc.jfc.buvo paskirtas 
Vilniaus miškų- urėdu. Maskvos 
Raudonajai armijai karo jėga 
1940 metu birželio mėnesį oku
pavus Lietuvą, ^is, kaip nepati
kimas jiems, buvęs savanoris, 
riisų-maskoliu parėdymu, buvo 
pažemintas tarnyboje į girinin
kus Biržų miškų Urėdijoje.

Naujoje vietoje nišų NKVD jis 
buvo areštuotas išvežti Sibi
ran. Bet jį čia išgelbėjo jo su-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

bai darbštus, rūpestingas savo 
šeimos ateitimi, ypatingai jos 
moksliniu išauklėjimu, jis no-Į 
rėjo, kad lietuviai savystovūs 
būtų, medžiaginiai nuo kitų tau
tybių nepriklausomi, bet ir ne 
būtų užgyvento turto vergais: 
atjaustų šeimos, tautos, visuo
menės bei savo artimo reikalus.

(Nukelta j šeštą puslapį)

TĖVAS IE SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Citrus Soup-er Bowl

TeL: \Ard» 7-3401

TeL: OLympic 2-1001

AM8ULANS0 
PATARNAVIMAS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURiME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicagoc
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

g®
BUTKUS - VASAITIS

1446 So. 50th Ave, Cicero, Ul.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LA f ay eile 3-3572

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

Telef. 476-2345

...

j

i

.  f*
PHILLIPS - JLYBANAUSKAS

3307 So. LITUAN1CA AVB.

*

W.:

After the ballgame s over, invite your friends back for a 
post-game meal of soup and sandwiches. A tureen of steaming, 
bomemade soup is a guaranteed crowd pleaser. And Citrus 
Soup-er Bowl is a fast-cooking, robust aoup that warrants 
eheers for the cook. Tiny meat balls, chopped onionvgyeen 
pepper and rice team up with a savory broth of convenient 
Florida frozen concentrated orange juice and canned beef 
broth.

Ifada bl advance, RYastes even better wIhhi it’s reheated. 
Citrus Soup-er Bowl

11

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds 7-1,38 - 1139

Can (6 ounces) Florida 
frozen concentrated 
orange juice, 
thawed, undiluted 

cans (13 3/4 ovnc«) 
beef broth, undiluted 

cups ’water 
cups uncooked rice 
teaspoon dried leaf ’ 
thyme

Nix ground beef witir taH; shape Into l/2-rnčh meatball*. 
* heavy kettle or Dutch oven, melt butter over medium

beet; brown meatballs. Remove meatballs; keep hot. Add 
oniem. green pepper and garlic to kettle; saute until vegetable* 
ire tender. Add concentrated orange juice, beef broth and 
water; bring to boiling; stir in rice and thyme. Cover; simmer 
lb minutes; add meatballs, cook 10 minutes longer, until 
meatbuls Ire heated and rice is tender. YIELD: 8 servings.

11/1

1/2

X

pounds ground beef 
r»»spoon salt 
tablespoons butter or 

margarine
cup finely chopped 

onion
cup finely chopped 

green pepper
langę cloves garlic, 

minced , **^s

2

7 
8/4

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, DL 974-4418

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

i
1 ' '
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MŪSŲ SPAUDOJE
KOLABORANTAI ABIEJOSE UŽDANGOS PUSĖSE

K. Petrokaitis

Pirkite jav taupymo bonus

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

MISCELLANEOUS 
JvalrO* Dalykai

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

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Straat 
TaL REpvblle. 7-1941

Notary Public
Insurance, Income Tax

M. i I M X U S
Notary Public ' 

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

šymai ir kitokį blanket

1981 TRAVEL TRAILER
35 foot PARK MODEL. Air 
never used, luxurious, guąran 
teed. Original cost $11,000. Mus 
sell, unusual circumstances — 
$6,600. Call 736-8034

737-1286 ir 925-1089. Brighton 
Parke tel. 523-0148. Valdyba

DAŽYMAS IR REMODEL1ĄVIMAS
Nėra darbo permažo. Visus ęaimu. 

Iš lauko ir vidaus. 
Kainos labai prieinamos.

GEDIMINAS BARANAUSKAS 
4514 So. Talman Avenue 

Tel. 523-0383

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-59M

šv. Antano parapijos kavinėje 
ruošia pietus; kuriu pelnas ski- 

; riamas bažnyčios remontams.; 
Į Nepamirškite minėtą dieną atsi- 
| lankyti. . Ant Sukauskas

Naujienos, Chicago, HL, Sat-Monday, August 23-25, 1980

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.

• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

IŠVAŽIUOKIME Į GAMTĄ
Rugpjūčio 31 dieną East Chi- 

cagos R. LB skyrius rengia pui
kią iškylą. SI. John.. apylinkėje, 
p. čiurinsku sodyboje. R. Liet. 
B-nės Marquette Parko apylin
kės valdyba organizuoja tai iš
vykai autobusą. Išvykstame sek
madienį, rugpiūčio .31 d., 12 vai. 
nuo;Marquette Parko bažnyčios, 
69-ta gatvė ir Washtenaw. Pa
keliui sustosime prie Brighton 
Parko bažnyčios, 44-ta g. ir Ca
lifornia, Ave. Kelionė kainuo’s 
$2.50. Pasinaudokime rudenė
jančio oro proga išvykti į gamtą.

Autobuso vietos ribotos. Visi 
prašomi registruotis iki šešta
dienio, rugpjūčio 30 d., telef.

2408 W«.t 49th St, Chicago, HL • TeL WA M7ff1 
Dideli* parirlnklrna* gero* rūile* Įvairių prekių.

MAISTAS u EUROPOS BANDELIŲ

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali dane 

padėti ■ teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonsf 
WELĖS peržiūrėta, "Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomi? 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

SAVININKAS PARDUODA Marquette 
Parke, prie 68-tos ir Campbell, 1% 
aukšto namą. 4 kambariai apačioje, 
3 viršuje, 2 vonios garo šilima, naujas 
stogas, naujai dekoruota, aluminijaus 
apkalimas, apsauga nuo saulės, arti 
parko ir krautuvių, $33,000. Tinkamas 
giminingoms šeimoms. Rodomas tik 
susitarus. Skambinti po 5 vai. popiet.

Tel. 925-3129

Namai, Žemi — Pardavlmad 
REAL ESTATE FOR SALE

Galite kreiptis Ir tiesiai I SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Naw York, N. Y. 10001 

JO7 W. JOth St.
Tai. (212) M3-nit

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

ATOSTOGAUJANČIUS FLORI 
DOJE .prašome sustoti L & A 
Staškūnų “Sapphire Sea Motel” 
vasarvietėje, kuri randasi ant 
Atlanto kranto, gražioje Palm 
Beach apylinkėje, Juno Beach.

Suinteresuoti namų pirkimu 
ar bet kokia nekilnojamo turto 
investacija, prašomi kreiptis į 
Raymondą Staškūną, kuris at
stovauja didžiulę Berg Real Es
tate bendrovę. Jis pasimetęs 
visiems mielai patarnauti.

L. A. R. Staškūnai 
SAPPHIRE SEA MOTEL

Juno Beach, Florida 33408 
Telefonas (305) 626-2444

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

Kreiptis:
A. LAURAITIS - '

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-8775

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. ■ 
Tel. 927-3559

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

BRIDGEPORT — 4 room basemen' 
apartment for rent Heated & hot wa 
ter. $135 monthly.

Call after 5 PAA 839-8597

VYRESNIO, ar pensijos amžiaus vyru 
išnuomojamas dviejų kambarių butą.' 
su baldais 1-ajame aukšte Brighton 
Parke, 4435 South Campbell Avenue.

. Tel. 376-9643 ,

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kitą . ,,5 

FETJNG1S CONSTRUCTION .-
7152 So. Kėdri e Avenue 

Tel. 776-8505

— F. J. šeštokas, St. Peters
burg Beach, Fla., kiekvienu at
veju paremia lietuvišką spaudą. 
Dėkui už $10 auką, atsiųstą kar
tu su metine prenumerata. Taip 
pat dėkui Floridos tautietei, už
sisakiusiai. Naujienas vieneriems 
metams, bet pavardės prašiusiai 
neskelbti.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
' 9727 S. Western Ave, Chicago, m. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemotam** patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio 

alų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
aie kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus k.-aštus 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infer 
nacijas visais kelionių reikalai*.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuos vietai
---------to — prieš 45-60 dienų. , ^a*>

Open House 1-5 pm daily
New subdivision in choice location, 
model at 8437 W. Windsor. New de
luxe 2 flats with attached garages 
under construction. rm. each; P/4 
baths, country size kitchen with cus

tom cabinets, stoves and dish
washers.

David J. Cahill
283-6789

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
*54)1 W. «9<k St, ChJckgo, m. 40429. — TeL WA 1-2727 

V. VA L ANTINAS

Advokatas
GINTARAS P. ČEP4NAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vata šeštadieni nuo 

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

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

Chicago, m. 60629

— Adomas Menczinski, 1756 
N.E. 37th St., Fort Lauderdale, 
EL 33336, ieško savo brolių — 
Viktoro, Antano ir Edvardo 
Menczinskų, taip pat sesutės 
Veronikos, kadaise gyvenusių 
Vilniaus krašte, Švenčionių ap
skrityje, Ignalinos valse., Rimšė- 
nų kaime. Juos arba ką nors apie 
juos žinančius labai prašoma 
atsiliepti nurodytu adresu.

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejus ruošia senų ir retų liė- 
tuviškų knygų parodą. Ekspona
tais rūpinasi Julija Lungienė. 
Paroda atidaroma rugsėjo 21 d.

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

kuris tačiau neatitinka 
suprantamą inteligentą, 
visi esam pastebėję, kas 
anoje pusėje- Skaitant 
Railos naujausią knygą 

min

nalistų Sąjunga pastaraisiais’me 
tais buvo tiltiriinkų įtakoje.

Rūta Klevą Vidž.ūnienė šiuo 
straipsniu išvyniojo Gordijaus 
mazgą. Reikia, pagaliau, jį per
plauti.

LINKSMA, ĮDOMI GEGUŽINĖ
Lietuvių B-nės (R) Čikagos 

apygarda rengia šaunią ir links
mą gegužinę', kuri įvyks š. m. 
rugpjūčio 24 d., sekmadienį, Vy
čių salėje. Pradžia 12 vai. Bus 
skanių užkandžių, gėrimų, fantų 
šaltinis ir tikim, puiki p. Venc
kaus muzika. ^Maloniai kviečia
me visus dalyvauti.

Pietūs švento Antano 
parapijai paremti

Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centras š.m. rugsėjo mėm

laišką: “Siunčiu metinę prenu
meratą ir $5 auką. Nežinau, ką 
aš čia, Houston, Texas, daryčiau 
be Naujienų, kurias skaitau nuo 
1925 metų. Kur aš važiuoju, ten 
ir jos su manim važiuoja. Ne
manau, kad Houstone. yra lie
tuvių. Man gegužės mėn. bus 82 
metai, bet aš dar nežadu su Nau
jienomis skirtis. Linkiu Jums ir 
visiems skaitytojams viso ge
riausio”. Dėkui už laišką ir už 
auką. _ ’■ .

— Karininko A. Juozapavi-. 
čiaus šaulių kuopos sporto už-' 
baigtuvių balius įvyks šeštadie
nį, rugpiūčid 30 d., 7:30 vai.

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: . * ’

MUTUAL .FEDERAL SAVINGS 
PETRAS K.AZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel Virginia 7-7742

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psi., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą___ ___ _______ ____________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ______ ________

Minkštais viršeliais, tik_______ _____
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik......
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti, savo nuo
savybę Chicago j e ar bet kur 
Amerikoj^ prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO. ' 
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

ATSISVEIKINANT I. UŽGIRĮ
(Atkelta iš penkto puslapio)
Esu tikras, kad a. a. velionis,.’ 

iš savo naujo pasaulio aukšty-1 
bių, džiaugsmingai žvelgia į mus 
visus, veizdėdamas jį ir jo že
mės palaikus pagerbiant (Sk.:j 
kn. “Life after Life). Mes pra-j 
šome Viešpatį būti jam gailes-j 
tingu ir maloningu. Te Kristaus*! 
ramybė ir amžinoji šviesa švie-1 
čia jam per amžius! Į

O mums šioje žemėje,’ dar lėi- j 
kinai palikusioms, tenka ramin-j 
tis: Mirtis yra nugalėta. Kristus' 
pasakė ir pažadėjo: Tie kurie ti
ki j mane, nors ir mirtų, gyvens 
per amžius!

Baigsiu,, a. a. velionio Igno 
atminčiai, ištrauka iš eilių Ba
rnų rašytojo Felix Timmermans 
— Adagio, neseniai pasirodžiu
sioje, Zentos Tenisonaitės vers-j 
toje, jo poezijos knygelėje. “Dc| 
profundis”:

Šaukiuos Tavęs, o Viešpatie' Į 
Tavęs ieškojau tarp dangaus: 

skliautų,
žvaigždžių harmonijoje, prana

šuose,
kad ištirčiau, ir atrasčiau, ką 

tos knygos
ir tie išminčiai mums skelbia 
Tavęs ieškojau vis kitur, tol 

kol gyvenimas
mane sužeidė ir Tave, o pa

laiminta valanda, 
atradau aš savyje.

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

— V. Girdauskas iš Marquette
Parko daugeliu atvejų yra auko
mis parėmęs Naujienų leidimą. 
Dėkui už $5 auką. :

— Dėkui M. Bajorūnui, buvu
siam Marquette Parko biznie
riui, už ankstyvą prenumeratos 
pratęsimą ir už $5 auką. Taip 
pat dėkui tos apylinkės tautie
čiui už Naujienų ir jų platini
mo vajaus palaikymą. Jis užsi
sakė Naujienas trečdaliui metų, 
bet pavardės prašė -neskelbti. : ’•

— Penia A. Utakis atrašė tokį ir bus iki lapkričio’ pabaigos. ;
č — Kazys Karuža, Los Angeles, 
Cal., visuomenininkas, spaudos 
bendradarbis, ir Šaulių -kuopos 
pirmininkas, vėl susirgo ir gy
dosi ligoninėje.

i — Dr. Feliksas Palubinskas, 
Long Beach Kalifornijos univer
siteto profesorius, gavęs pusės 
metų sabaticum, kartu su visa 
šeima išvyko į Helsinkio univer
sitetą dėstyti tarp tautinės pre
kybos. Grįžta į Los Angeles se
kančių metų pradžioje.

— Illinois valstijos loterijoje 
rugpiūčio 21- d. Pot of Gold lo-: 
Šime laimėjo 297112. Lucky 
Stars lošime laimėjo 64, 76, 944; 
566 ir 95139.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ!
ym seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rratemalmė ar- 

ganisacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba,

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
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 apdrauda: ui 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams,

SLA—kuopq vyra riaose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, žemė — Už miesto riby

BUTŲ NUOMAVIMAS į
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI. ; *3

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ?

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 1
INCOME TAX SERVICE ‘ ■ "H

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

ter, New York, šokiams gros Tarot Card Readings. Saturday 
Strimaičio orkestras. Visi kleve 
landiečiai yra kviečiami atsilan
kyti. Bilietus galima įsigyti, pas-STATE SL Rm. 1717. Mes kai 
kuopos valdybos narius: P. ir J 
Vencius tel. 942-5989, A. Pau 
thnj tel. 383-8225 ir J. Velyk;
tel. 481-0516. ; (Pr.)

siuntimo išlaidoms padengti.
— Venecuelos Lietuvių drau

gija Vyčių salėje rengia geguži
nę rugpiūčid- 31 d., sekmadienį. 
Gros šaunus orkestras. Visi ga
lės pasistiprinti lietuviškais pa
tiekalais. Bus laimės šulinys, j 
Įėjimo auka $1. Visi kviečiami 
atvykti. > (Pr.)

— Šakių apskr. klubo piknikas 
įvyks š.m. rugpiūčio mėn. 30 d. 
1 vai. popiet Lietuvos Vyčių' sa
lėje, 2455-W. 47th St., Chicago.. 
Bus skanaus maisto, turtingas 
baras, šokiams gros Evaldo 
Knoll orkestras. L

Dažd"namus iš lauko 
ir iš vidaus. , -

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina Sf. 
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

DETROIT, MICH.
Išvyka Naujienoms 

paremti
Naujienų išvyka įvyks rugpiū

čio 31 d. 12 vai. Onos ir Česid 
šadeikų jaukioje sodyboje, 28975 
Wellington Dr., Farmington. 
Norint vietovę pasiekti, važiuo
kite Middlebelt Rd., tarp 12 ir 
13 mylios. Važiuojant iš pietų 
pusės — kairėje pusėje.

Rengėjai maloniai kviečia 
Detroito, Windsoro ir jų apylin-

Rū'a Klevą Vidžiūnienė, ra
šydama apie “Naująją klasę na
mie“ Draugo 184 nr., temą pra 
plečia ir rašo apie išeivijos lie
tuvius bei neinteligentiškus in
telektualus. Apie talkininkavi
mą okupantui Lietuvoje pagrin
dinės mintys suvedamos į šį 
skirsnelį:

“Skausmingai jutome, kad ši 
inteligentų grupė kaip tik dau
giausia ir prisideda prie sis
temos legalizavimo, pasaulio su 
ta padėtimi susitaikymo. Jlį dau
gėja, jie darosi vis įtakingesni, 
jr tai nebūtinai gerąja prasme. 
“Naujosios klasės’’ vardu jie jau 
yra žinomi abiejose sienos pu
sėse ir prieš juos darbininkija,

• teoretiškai tikrasis krašto likimo, 
i valdovas, pradeda atrodyti tik 
Į neprivilegijuoti skurdžiai. Kapi
talistinė Japonija daugiau krei-. 
i pia dėmesio į savo darbininkų 
nuomonę darbo reikaluose, ne
gu Sovietų rojus”.

Daug liūdnesnes nuotaikas su
skelia skaitant apie kolaborantus 
į išeivijoj. Autorė jas išreiškia 
‘cituodama iš B. Railos naujo- 
•sios knygos:, j ... .. 
į “Vakarų pasaulyje kiek neaiš- 
įkumo sukelia ir pati inteligen
to sąvoka, kadangi jie čia dau
giau vartoja intelektualo ter
aminą, 
jmums 
įTačiau 
-•vyksta 
^Bronio 
j “Vaivos Rykštę“ ypač daug 
-čių sukelia toks ryškus saviškių 
Jkeliaklupščiavimas, tiesiog lipi- 
įmas vieno per kitą, kad tik įtik
ėtų Sovietams. Kodėl tai daro
ma?”

Į gerą klausimą reikia rasti 
tokį pat atsakymą. Tuo tarpu 
jis labai trumpas ir paprastas. 
Nuo 1965 m. darė daug pastan
gų dominuoti išeivijai gerai ap
mokami tiltų statytojai, sudarė 
inet savo organizaciją LLK. Jie 
priveisė bendradarbiauto jų ir 
suskaldė mūsų visuomenę. Ne
inteligentiški intelektualai, net vak. Lietuvių Namų viršutinėje 
profesoriai, buvo Įtraukti ton salėje. Meninę dali atliks dainos 
^tarnybon. Juk ir Lietuvių Žur. ir žodžio “Sutartinė“ iš Rocheš- f _ Dengiame ir taisome visų 

? ---- i==7. t rūšių stogus. Už darbą garan-
tuo jame ir esame' apdrausti.

ARVYDAS KĮELA, 434-9655
— Horoscopes or Astrological

bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392.' Professional Member 
American Federation of Astrol
ogers. : (Pr.)-

• J. Andriaus sudarytą Lietu
vos žemėlapį ir išleistą Devenių 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 
siunčiant užsakymus šiuo'adre
su: Devenių Kultūrinis Fondas, 
P.O. Box 10782, St. Petersburg,

11 to 5; no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. ųlietuvius išvykoje dalyvauti. 

Šeimininkės paruoš gerą, skanų 
maistą, o naujieniečiai vyrai pa
girdys gaivinančiais gėrimais. 
Maliniai laukiami jauni ir seni;

Naujienoms Paremti
Koxnitetas

HOMEOWNERS POLICY

State Farm F»re and Casualty Company

F. Zapolis, Agent 
J2O8/1 W. 95th St 
Everg. Park, III. 
60642, - 424-1654




