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KUBOS KARO JE
- - . - . * į

;. ŽMOGAUS TEISIŲ KLAUSIMAS 
I i' MADRIDO KONFERENCIJOJE

AVIACIJA IR TANKAI PRALAUŽĖ 
27 MYLIU PASIENIO ZONA

Vakarų spaudos nuomone, J bės departamento sušauktoje 
■ konferencijoje, kurioje dalyva

vo apie 380 kviestų asmenų, dau 
giausia iš tautinių mažumų 
spaudos ir organizacijų tarpo, 
buvo pristatyta oficiali JAV de- 
degacija Madridui. Jai pirmi
ninkaus Griffin Bell. Delegacijos 
sąstate yra lietuvis R. Chesonis, 
du lenkai, vengras ir kt. Lietu
vių pastangos delegacijos sąsta
te turėti savo atstovą apsimokė
jo ir reikia tikėtis, kad tai pa
dės apginti ir šiaip jau gana sus
tiprintas mūsų pozicijas. Po vals 
tybės departamento delegacijos 
pristatymo, šios konferencijos 
dalyviai buvo pakviesti į Baltuo 
sius Rūmus, kur kalbas pasakė 
prezidentas Carteris ir saugu
mo patarėjas Z. Brzezinskis.

Antras įvykis buvo JAV Kon
greso rūmuose, kuriuose savo 
dviejų metų peržvalgos praneši
mą pristatė Europos Saugumo

. “Europos saugumo peržiūros 
konferencija įvyks Madride nu
matytu laiku: paruošiamasis su
sirinkimas prasidės rugsėjo 9 d., 
o pati konferencija — lapkričio 
11 d. Tačiau Rytai ir Vakarai 
dar nesutaria dėl konferencijos 
dienotvarkės ir tikslų. Komunis- 

. tinės vyriausybės nori nukreipti 
pasitarimus į nusiginklavmo ir

vengti diskusijų apie žmogaus 
teises, ir. Afganistaną. Jos taip 
pat. tikisi, kad Vakarų delegaci
jos pritars Kremliaus peršamai 
konferencijąi “karinės-detėntės” 
ir nusiginklavimo klausimais. Ry 
tuose jau dabar - reikalaujama, 
kad . Madride būtų . vengiama 
“kontroversinių temų”. Balan
džio mėnesį, Vengrijos užsienių 
reikalų ministeris Frigyes Puja 
pareiškė: “Mes negalime leisti, 
kad Madridas butų paverstas

Prezidentas Carteris vakar Baltuose Rūmuose sukvies
tiems Kongreso atstovams išdėstė savo planą mokesčiams 
mažinti ir visiems darbams didinti. Ypatingą dėmesį jis 

kreips į visai-'r. (‘dirbantį jaunimą.

cįalištines' šalis. Madride reikia 
sutelkti dėmesį į klausimus, ku
rie yra. priimtini abiems pu- 

. sems”.
Vakaruose yra įvairiausių nuo 

monių, kokia .strategija Madride 
būtų tikslingiausia; Daug kalba- 

* ma apie7“^ąl^suptą.”.4ienotyar- 
kę ir konferencijoj, kuri apimtų 
“karinės Idętentės”?lemą /žmo
gaus teisių, ar Afganistano sąs
kaitom Kai kurie vakariečiai nuo 
gąstąųją, kad stengiantis .disku
tuoti Maskvai nepatinkamas; te- 
mas, nukentės konferencijos 
“prodųktingumas” ir.ji ‘ “įšals”, 
kaip Belgrade.,Atlanto Sąjungo
je pasigirsta ir tokių balsų, kad 
reikia patenkintr kai .kuriuos Ry 
tų reikalavimus,. nes taipbus 
užtikrintas konferencijos, “pasi
sekimas”.- , Kiti Vtyįiįįria,... kad i r 
“labiausia išbalansuota” dienot
varkė; turi įtraukti plačią apžval 
gą, kžp laikomasi Helsinkio su
tartyje garantuotų žmogaus tei
sių. JAV- Komisijos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo klausimams 
pirmininkas kongresmanas Dan 
te B. Fascell (D., Fla.) perspėjo, 
kad per greitas pritarimas Ry
tų pasiūlymams diskutuoti nu
siginklavimo planus būtų netiks 
lingas: iš jo pasipelnytų sovie
tai ir Vakarams būtų sunkiau 
išsiderėti naujų žmogaus teisių 
garantijų. Fascell pabrėžė, kad 
jo vadovaujama Komisija ir 
JAV Kongresas iš Madrido kon
ferencijos laukia pilnos ir išsa
mios Helsinkio sutarčių laikymo 
si apžvalgos, ypač pabrėžiant 
žmogaus teises. r, . -

OFICIALŪS PASIRUOŠIMAI 
Madrido konferencijai buvo kiek 
pastūmėti priekin Washingtone 
liepos 29 ir 31 dienomis. Valsty-

vaujama kongresmano D. Fas
cell. Šioje konferencijoje daly
vavo kėturi lietuviai. Susirūpi
nimą. Sovietų Sąjungoje perse
kiojamųjų klausimu iškėlė L. 
Orinius. Pristatytas 1977-1980 
metus/apųnąs šios komisijos ra- 
porta^Tabai' įįtžpriai pabtŽŽjąf ne .... . .......
legaliąSif’.tefe^amą ^1^0federalinių įstaigų 
valstįbių.okupąe^^r pabr^?”111^”1’’"” K’,c 
kad Afganistano ir Pabaltijo Čku 
pacijbs<;ysą'..'.‘viena • svarbiausių 
Sovietų Sąjungos. Helsinkio ak
to pąžeidimo pavyzdžių., Lietu
vai ir lietuviams/^^pogrindžio 
spaudai 'ir memorandumams šis 
JAV'kongreso raportas? skiria 
daug vietos.' Raporte aiškiai pa
naudota JAV. Kongreso rezoliu
cija Nr. 2Q0, ■’ kurios, pravedimui 
daug pasidarbavo 'VLlKas ir 
ALTa. (Elta) ■

PABĖGĖLIAI BUS PATALPINTI FORT CHAFFEE, 
ARKANSAS, PEREINAMOJE STOVYKLOJE

WASHINGTON, D.C.— Vais- tariasi su vietos administracija!
tybė§^3jgpąrtamento, Imigraci- 
jos ir natūralizacijos tarnybos,

nutarimu bus uždarytos trys 
kubiečių;, pabėgėlių stovyklos. 
VaĮ&tybės.departamento atstovas 
Bob Bowen pareiškė, kad pir- 
niiausia bus uždaryta Eglin 
aviacijos bazės Floridoje stovyk
la. Joje yra 809 kubiečiai. Ne 
vėliau vidurio spalio bus užda
ryta pati didžiausia stovykla 
Wisconsin valstijoje. Iš Fort Mc
Coy stovyklos, kaip ir iš Eglin, 
5,042 pabėgėliai bus perkelti į 
Fort Chaffee, Ark., pereinamąją 
stovyklą.

Vietos gyventojai yra susirū
pinę apylinkės’saugumu, nes jie 
jau turėjo nemalonių patirčių 
su esamais toje stovykloje pabė-Į

— Čikagoje teisėjas Stanley 
J. Roszkowski paskyrė metus 
kalėjimo kelionių biuro agentui 
Joseph Hertzinger už keleivių 
apgaudinėjimą. geliais. Federaliniai pareigūnai

dėl apsaugos priemonių (aplink 
stovyklą tveriama tvora). Taip 
pat j Fort Chaffee stovyklą, ku
rioje dabar yra 3,839-pabėgėliai, 
bus atvežti 3,912 iš Fort Indian
town Gap, Pa., stovyklos.

Iš viso Amerikon iš Kubos 
Laisvės flotilės laivais ir laive-, 
bais atvyko 120,737 kubiečiai.’ 
JAV Sveikatos ir žinogaus tar
nybos depar’amento pranešimu, 
4 iš 5 McCoy stovykloje esan
čių kubiečių yra buvę kalėjime 
už kriminalinius nusikaltimus, 
iš jų du trečdaliai yra papildę 
sunkius nusikaltimus, tačiau 
Bowen tas žinias paneigė. Esą 
daug patikiaiesnė yra Imigraci-į 
jos tarnybos statistika. Joje sa-[ 
koma, kad 19.7% ; kubiečių turi; 
kriminalinių bei pro’tinių prob-[ 
lemų.

VAKARE ETIOPIJOS KARO JĖGOS VĖL 
GRĮŽO Į SAVO TERITORIJĄ

NAIROBI, Kenija. — Trečia
dienį, rugpjūčio 27 d. rytą, Etio
pijos karo jėgos pralaužė 27 my
lių pasienio zoną ir pradėjo verž
tis krašto gilumom Somalio ka-»‘ 
rinė vadovybė prieš kelias savai
tes yra sustiprinusi pavojinges; 
nes pasienio zonas ir bando su
stabdyti svetimų karo jėgų įsi
veržimą į Somalio Rago iškyšu
lio sritį.

Praeitą savaitę Washingtone 
buvo pasirašyta sutartis su So
maliu, leidusiu Amerikos laivy
nui ir aviacijai naudotis Berberą 
uostu ir uosto srityje esančia te
ritorija. Nepraėjus savaitei Etio
pijoj karo jėgos lėktuvais buvo 
išsprogdintas Borana srityje 
esantis 27 mylių pasienio plotas. • 
Tuojau į Somalį pradėjo veržtis 
Etiopijoje buvusieji Kubos karo 
daliniai. Priešakiniai karo dali
niai veržėšf kraštirgrtumon, "bet'J 
neilgai. Ten buvusieji somalie
čiai juos sustabdė.

Vakare somaliečių apšaudomi ■ 
kubiečiai ir Etiopijoj kariai jau 
buvo baigę įsiveržimą.

Trečiadienio vakarą Somalio 
ambasadorius jau informavo 
Valstybėj ^departamentą, kad 
Etiopijos karo jėgos, įsiveržu-

STATYS ŠEŠIAS 
KOLONIJAS

1 JERUZALĖ. — Izraelio prem
jeras Menachem Begin prieš tris 
mėnesius pranešė apie 10 kolo
nijų statybą okupuotoje Jordano 
teritorijoje. Dėl tos statybos kilo 

'visuotinis nepasitenkinimas už- 
. sienio valstybėse. Darbai buvo
sustabdyti. Sekmadienį Izraelio 

.valdžia pranešė, kad vakarinia-'
me Jordano kraite bus stato- . . « vj’,. , ., .. ,v' v. ' , , .. ; sios i Somalio teritoriją, vėl burnos sesios kolonijos. I ... _

I Prieš trijų kolonijų statybą
Samaros srityje pasipriešino 

; premjero pavaduotojas Yigael
Yadin. Samaros apylinkė yra 
gausiai apgyventa palestiniečių. 
Akivaizdoje nutarimo atnaujinti 
statybą, pasunkėjo sąlygos at
naujinti Egipto-Izraelio derybas. 
Sekaničą savaitę į Artimuosius 
Rytus derybų reikalais vyksta 
ambasadorius Sol M. Linowitz.

NEPAVYKO ATENTATAS 
PRIEŠ JAV ATSTOVĄ

BEIRUTAS (AP). — Trečia
dienį iš pravažiuojančios maši
nos nežinomi asmenys kulko
svaidžiu apšaudė JAV ambasa
dorių ’ Libane John Gunther 
Dean, taip pat jo žmoną ir duk
terį, važiuojančius neperšauna
mame limuzine. Taip pat buvo 
apšaudyta ir antroji mašina, 
kurioje važiavo ambasadoriaus 
sargybiniai. Nė vienas nebuvo 
sužeistas, nors į mašinas buvo 
paleista ir granata. Įvykis buvo 
ant posūkio, apie 700 jardų nuo 
ambasadoriaus namų. Suimti 
trys įtariami asmenys.

Netrukus po šio įvykio' vakarų 
Beirute penki automatiniais 
ginklais ginkluoti vyrai sustab- 

i.dėJspanijos ambasadoriaus Luis 
Jordaną Pozas mašiną, išstūmė 
iš jos ambasadorių ir jo žmoną, 

! ir nuvažiavo, nekreipdami dė
mesio į diplomato protestus.

DAR NEIŠSPRĘSTAS 
, UNIJŲ KLAUSIMAS

DANCIGAS, Lenkija. — 
j virtadienio’ vakar

KALENDORĖLIS
Rugpiūčio 29: Sabina, Ipati

jus, Taųtgailė, Nadinė, Gardepis.

Saulė teka 6:13, leidžiasi 7:30.

Oras šiltas, vakare lis.
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Kardinolas Stefan Vyšinski Čenstakavo j pasakyta kalba 
ragino lenkus siekti taikos ir ramybės, nes dviejų savaičių 

streikas nusilpnino visų Lenkiją.

Ket- 
naujos vai- į Ogadeno 

Taip pat sakoma, kad 23,857 dižos atstovai būtų galėję baigti 
kubiečiai yra atskirti nuo visų derybas, jeigu būtų galėję iš- 
kitų, 1656 patalpinti į kalėjimus spręsti darbininkų unijų r.nki- 
ir laukia deportacijos, 10,500 mų klausimą, 
prisipažino papildę smulkius nu-Į Ketvirtadienio vakare praneš- 
sikaltimus ir 5,486 yra buvę Ku-, kad streiką jau būtų galėję 
boję poli tin ai kaliniai.

LENKIJOJ DERYBOS 
LĖTAI EINA ”■«

- *

DANCIGAS, Lenkija. — Strei
kuojančių Lenkijos laivų staty
bos darbininkų derybos su lenkų 
valdžia eina labai lėtai. %?

Streiko komitetas nori tartis 
visų 300,000 streikuojančių dar
bininkų vardu, bet valdžia rie- 
nori daryti nuolaidų visiėfži. 
Valdžia pati nori tartis su pięttį 
Lenkijos streikuojančiais darbi
ninkais. ri

Be t<>, valdžia sutiko leisti lai- i;;
vų statybos darbininkams rinkti 
unijų pareigūnus, bet nenori tos 
teisės pripažinti kitiems darbi
ninkams. Valdžia užsispyrusiai 
nori kuo greičiau baigti streiką, 
bet tai padaryti galės tiktai su
sitarusi su Dancigo komitetui

! vo išyiiprtos iš So'nialio. Jos, aiš- 
; ku, padarė pasienio gyventojams
■ didelius nuostolius.

Specialistai apskaičiuoja, kad 
I Kugos kariai buvo pasiųsti in
formacijų sumetimais. Jiems 
buvo įsakyta nustatyti, ar pasie
nis stipriai saugojamas ir kokia 
jėga bus reikalinga jam pra
laužti. Kubiečiai Įsitikino, kad 
yra pasienio apsaugos centrai, 
kurie pasiryžę gintis nuo įsiver
žėlių.' >

Kubiečiams ir Etiopijos ka- 
j riams jau anksčiau teko aštriai
■ susikirsti su Somalio kariais

srityje. Somaliečiai 
norėjo prisijungti didoką Oga
deno dykumos sritį. Bet Ogade- 
nas priklausė Etiopijai. Etiopi
ja buvo gavusi Kubos karių pa
galbą Eritrėjai numalšinti, o vė
liau tie patys kubiečiai neleido j malkčių apsaugos, tai kubiečiai,

dė patikrinti pasienio zonų, kad 
žinotų ar galima veržtis krašto 
gilumon, ir nustatyti, ar gali pa
kenkti amerikiečiams įsigyti 
Berberą uostą. Jeigu nebūtų so-

MASKVA SUSIRŪPINUSI
LENKIJOS STREIKU

! baigti, jeigu ne unijų pareigūnų 
Į demokratiški rinkiniai. Streiko 
■ komitetas reikalavo, kad visų 
'darbininkų unijų rinkiniai būtų 
’ demokratiški, tuo tarpu valdžios

MASKVA. Rusija. — Sovietinė atstovai norėjo, kad dalį jų 
Tass skelbia, kad prieš sočia- skirtų valdžios atstovai, 
listinę Lenkiją” organizuojasi. Kardinolo Vyšinskio kalba 

socializmo priešai. Jie ruošia- matomai paveikė darbininkus, 
si atskirti socialistinę Lenkiją iš Lenkai mano, kad rusų okupuo- 
socialistinės sistemos. j Į0Se srityse prasidėtų neramu-

Ta pačia proga Tass gana ašt- mai.
riai kritikavo Vakarų Vokietiją' — Chicagos policijos viršinin- 
dėl jos santykių su dabartine kas Richard J. Brzeczek kreipia 
Lenkija. Lenkai norėjo1 geresnių 
prekybos santykių su Vakarų 
Vokietija, bet niekad negalėjo 
susitarti. Vakar kancleris Hel
mut Schmidt turėjo pradėti pa-'galimi nusikaltimai yra' tyrinė- 
sitarimus su Rytų Vokietija, bet jami.
visą reikalą atidėjo dėl Lenkijos ■ - ■ ■ —
streiko. .ninkams. Apie 72% gazolino

------------------- Į stočių Chicagos apylinkėj e bus
— Chicago Motor Club prane- atdaros, o Wisconsin, Missouri, 

ša, kad nenumatomas benzino Iowa ir Ohio valstijose bus at- 
trūkumas Darbo diends kėliau- daros apie 70%.

daug dėmesio į departamento 
suktybes bei kyšius perkant bei 
taisant automobilius. Jau pakal
tinti 15 pareigūnų. 20 asmenų

somaliečiams susijungti į vieną 
valstybę. Kubiečiai sumušė so
maliečius ir privertė juos trauk
tis į anksčiau buvusias jų sritis.

Dabar tie patys kubiečiai ban-

ko gero, būtų bandę užimti visą 
sritį, siekiančių Berberą uostą ir 
supančius kalnus.

Galimas daiktas, kad pasienį 
pralaūžusios Etiopijos karo jė
gos gavo perspėjimą grįžti atgal. 
Afrikoje kubiečiai yra gerai or
ganizuoti, bet jiems aišku, kad 
prieš Amerikos karo laivus ir 
marinus jie ilgai prieišntis ne
galėtų.

Somalio' valdžia yra pasiryžu
si ginti savo teritoriją. Ameri
kos karinė vadovybė yra pasiry
žusi padėti Somaliui ginti savo 
teritoriją, jeigu jos netekimas 
yra surištas su leidimu 
kiečiams naudotis uosto 
navimais.

Berberą uosto srityje 
keltas Amerikos
nys. Pačiame uoste 
Amerikos karo laivai. Jei Etio
pijos kariai bandytų veržtis į So
malio teritoriją, tai ir šios jėgos 
turėtų padėti Somaliui gintis.

ameri- 
patar-

yra iš
marinu dali- 

yra keliCYRUS VANCE 
Secretary Jt»te

Cyrus R. Vancc gali būti 
paskirtas tarptautinio pa
skolų banko prezidentu.
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LITUANISTINĖS MOKYKLOS BĖDOS
Lituanistinės mokyklos reika

las yra jau didelės bėdos reika
las, nes mokyklos užsidaro ir 

. mok.nių skaičius pasibaisėtinai 
mažėja, byra. Visų sąmoningų

tuvių kolonijoje veikė net trijų 
pakopų Lituanistinė mokyk
la, tai: vaikų darželis, vienu me
tu veikė net ir vaikų aikštelė,

1 žemesnioji ir aukštesnioji Lit.
lietuvių pareiga rūpintis ir dėti į mokykla, jose mokėsi apie du 
pastangas, kad lituanistinė mo- Į šimtai l.etuviukų vaikų. Dabai 
kyklą veiktų, kad kiekvienas lie gi liko tik žemesnioji, ir perei- 
tuviukas ją lankytų. Tik reikia, tais metais joje mokėsi vos tik 
kad L. B-nės vadovai sudarytų 
reikiamas laisvas sąlygas vi
siems ir visokiariopai lituanisti
nį švietimą remti.

Siekiant padėti lituanistinei mo
• kyklai, pirmiausia reikia žinoti, 

kodėl jos re. kalas sukliuvo ir ko 
jai trūksta. Jei prieš dešimtme
tį lituanistinės mokyklos moki
nių skaičius buvo virš pušešto 
tūkstančio, o dabar jau priskai- 
toma vos tik apie pusantro tū- 
kstanč.d,' tad manoma, kad ši
toks greitas ir didelis mokinių 
nubyrėjimas yra nenormalus 
gąsdinantis reiškinys, kas ir ver
čia ieškoti šios negerovės prie
žasties.

- LITUANISTINĖS MOKYKLOS
SUPIMO IR MOKINIŲ NU
BYRĖJIMO PAGRINDINĖS 

PRIEŽASTYS 
JT

Tenka konstatuoti faktas, kad, 
7 kol L. B-nės vadovai buvo dar 
7 nepasišovę taip karštai politikuo 
; ti, kol su okupanto pasiuętiniajS
* dar neturėjo tokių
- šių ir savo vaikus palikę pio- 
‘ nierių stovykloje, patys dar ne-
- gurkšnojo kavutę su okupanto 

patikėtiniais, tai turėjo laiko ir 
švietimo reikalams. Na, ir su
prantama, žmogus sava prigim
timi yra visapusiškai ribotas, jei

keliolika vaikų, nežiūrint, kad 
kolonijoje gyvena daug lietuvių 
ir yra ne .maža mokyklinio am
žiaus vaikų. Šios tautinės nesek 
mės kaltę tenka pilnai* priskirti 
vietc's frontininkams, buv. aukš
tiems L. B-nės vadovams ir atei-

4 tininkijos žmonėms, pasišovu
siems žūt-būt perimti į partinę 
kontrolę visą organizuotą kolo- 

. nijos veiklą ir pačią mokyklą.
Pirmiausia tapo sukiršinti moki- 
n’ai prieš partijai nepaklusnius 
ir nepatikimus mokytojus. Mo
kykloje įsiviešpatavo negirdėtas 
ir nematytas lietuviškoje mo
kykloje chaosas; mokiniai pra
dėjo terorizuoti mokytojus vaikš 
čiodami pamokų metu ir vars
tydami duris, jas stipriai daužy
dami. Mokytojoms, pasidairius 
pagalbos iš šalies — iš vaikų tė
vų, bet jos negavus, kitos išei
ties nebuvo, kaip tik pasitrauk
ti. Pasitraukė net trys iš karto. 
Mat, L. B-nės tiltų statybos po- 

J^litikieri'ai buvo užsimoję į litua
nistinę mokyklą įvesti nevyku
sius, beveik ' okupantams palan
kius, vadovėlius jausdami,^ kad 
šios mokytojos yra tvirtos pat
riotės ir niekad nesutiks iš tokių 
vadovėlių vaikus mokyti, tad ir 
pasistengė jas iš mokyklos kuo 
greičiausiai išstumti.

Suprantarpa, vietovės žmonių 
dauguma sukėlė reakciją, kaip 

! ir buyo galima laukti. Patriotai

M

i^X *^**>'1

* *

Chicagos lietuviai demonstruoja Chicagos centre, reikalaudami laisvės Lietuvai.
(Dailininko J. Tričio nuotrauka)

esame dabartis ir privalome rū- tojos S. Jonynienės “Tėvelių na- susidarys palankios sąlygos vi- 
meliai brangūs” ir lietuviuką šiems sąmoningiems lietuviams 
klaidinančią Lietuvių tautos ir [gelbėti, remti lituanistinę mo- 
valstybės istoriją, V. Liulevi- 
ėiaus redaguotą. Šis vadovėlis 
yra taip parašytas, kaip dar kul
tūringas pasaulis nematė ir ne- 
girdėj o. Koks reikalas buvo ši
taip skubėti ir naują vadovėlį 
parašyti, kai mes turime istori
jos autoritetų parašytas net ke
blias Lietuvos'- fetorijas, tai Šapo
kos, V. Sruogienės ir kt

Iš tikrųjų, ši V. Liulevičiaus 
redaguota istorija mažai kuo ski
riasi nuo okupantinės. Kaip vie-

NAUJAS KULTŪRINIS LOBIS - 
LIETUVOS ISTORIJOS VAIZDAI

J r . ijis yra vienoje vietoje, jo nėra Į 
kitoje ir t. t. Beto, gi visųome-1 
ninis darbas yra dirbamas tik j 
atspėjamu nuo duondirbio dar- j tėvai pradėjo atsiimti vaikus iš 

. bo laiku, tad vienam ir tam pa- • mokyklos ir vienas po kito juos 
Č čiam asmeniui neįmanoma vie-1 atsiėmė. Vieni jų dar vežė savo 
' nu metu visus tris darbus dirb- j vaikus į Chicagos lit. mokyklas, 
‘ ti: politikuoti, švietimo reika-| bet ir ten kai kuriose jų pajutę 
; lais rūpintis ir duondirbį darbai frontininkų diktato nuotaikas, 
; dirbti.

Yra ir kita rimta priežastis Į
- kodėl lituanistinės mokyklos už-
- sidaro ir mokiniai mokykloje 
t taip sparčiai (tūkstančiais) su- 
1 mažėjo. Tai yra grynai partinė 
j politinė priežastis; tai frontinin.
* kų vedama politinė diskrimina- 
' cija prieš partijai nepatikimus

nepaklusnius mokytojus ir skir-
• tingos politinės ideologijos tė-^ 
. vų vaikus. Tokios politinės dis-> 
' kriminacijos akivaizdus pavyz-[kas apie šį įvykį rašys ir liūdnai 
r dys yra Cicero lituanistinės mo- rašys, ir į laisvę prisikėlusi tau-

kvklos skaudus ir apgailėtinas ta nepaglostys kaltininkų... 
likimas. Taip, tai ateities reikalas. Mes

| vaikus visai atsiėmė iš Lit. mo
kyklos ir garsiai viešai deklera- 
vo: “Okupanto klapciukai-mo- 
kytojai'ir iš okupantui palank u 
vadovėliu mano vaikus nemo. 
mokys ir neklaidins 7’

Tai štai dėl kokios priežasties 
tapo sužlugdyta pasigėrėtinai 
veikusi Cicero Lituanistinė mo
kykla. daug lietuvybei davusi 
ir dar daugiau ateičiai žadėjusi.

B* abejo, jog ateities istori-

pintis dabartimi, kad išliktuiųe 
tuo, kas esam, ir nepadarytume 
skriaudos tautai. Jei vieni mū
siškių klysta, kitų pareiga sutu
rėti klystančius, nes prieš tautą 
ir pasaulį teks raudonuoti visai 
išeivijai. Tad, kiekvieno sąmo
ningo lietuvio ir yra šventa pa
reiga rūpintis,, kad tas išeivijos 
laivas .neskęstų, liet plauktų, ir 
fed išeiviai ' garbingai spręstų 
tautinius uždavinius.

Tenka skaitytis su faktu, jog 
lituanistinis švietimas yra sutri-Į 
kęs.ir jis šaukte šaukiasi visų 
pagalbos. Reikia būtinai patik- "į" \7p k Sb"į7~nėr7*nieko 
rinti, kaip ii kuo būtų galima; paraay(a apįa tautos heroiką ir 
^samą padėtį gelbėti. Atrodo, 1 jos herojus. 0 lietuvių tauta vi- 
kad jei uždavinį apsiėmusieji j sais amžiais narsiai kovojo už 
jo reikiamai vykdyti nepajėgia, į sav0 tautinę egzistenciją, jos 
pri\ak.ų nede.siant atsistaty- j gyvenimo istorija žymėte nužy
dėti ir perleisti tiems, kurie' n'lėta tautine heroįka; žygdar. 
turi šiam daigui pasišventimo., bįaįs įr herojais. Heroiniai žyg- 
0 švietimo uždaviniui vykdyti; darbiai |ai Uutos pasididžiavi_ 
kol kas dar turime kvalifikuotų j mas> tautinė -arbė jr testamen. 
mionių ne tik frontininkų ė tas ateities kartoms, kaip reikia 
bendradarbiautųjų gretose. Jei!ginti savo teu|a Tad ŠHokių di. 
Jems ponams at.->io<.atydinimo; dingų; garbingų faktu nuslėpi- 
pasiūlymas nepriimtinas, tai jie|mas yra tik melas ir klasta
privalo pajusti bent pareigos! Bet' u- tii v Liu]evičiaus 
pnevJę pakasti daugumos. redaguotoje istorijoje yra apstu 

nuotraukų, Niepriklauso'mą Lie- 
žeminančių. Apstu nuo- 

------ ų iš atsilikusio, retai pasi- 
taikusio N. Lietuvos gyvenimo ir 
jos, aišku, tendencingai yra su
gretintos su okupuotos Lietuvos 

> nuo-

pak’usti daugumos! 
sitikinimui ir valiai.

Liet. B-nės

kyklą. A. Berž.

Reorganizuotos L. Bendruomenės pareigūnai (iš kairės j dešinę): A. Rep
šiene Rockfordo Bendruomenės pirmininkas K. Rutkauskas, etniru. j 

pu miuinkas dr. V--P. Dargiu-ir kiti.

vadovų pareiga tuva žeminančių. Apstu nuo- 
uedelsiant atsisakyti partinės, traukų atsiKk^io> retai b 
politinės diskriminacijos litua- laikusio x Uetuvos ir
nistinėje mokykloje į mokyk- jos aišku tendencingai ra su. 
lą įsileisti ir skirtingų pelitinių gretintos su okupuotos Lietuvos 
įsitikinimų mokytojus ir leisti ūkio techninės pažangOs nu0. 
j ems nevaržomai mokykloje traukomis. Tarsi Nepriklausoma 
dirbti. Iš lituanistinės mokyklos l Lietuva nieko .panašaus neturė. 
nedelsiant išimti netinkamus va- jo ir per keturiaS(Ješimtmetį ne. 
dovėhus, atžymėtus prokomunis- bfltų nieko pažengusi šit0-kia 
line propaganda, kaip tai moky- klastota istorija |įk žemįna Uu.

! tą ir klaidina jaunąją kartą, o 
išeivijos lietuviuką stumia nuo 
tautinio kamieno. Jei okupantas 
su k b; ši o jo Lietuvos istoriją, tai 
dar nere.šKia, kad ir laisva išei
vija pi i valo savanoriškai save 
niekinti, tautinį reika'ą išduoti. 
Tad vis.enis yra aišku, kad ši
toks suk.astotas istorijos vado
vėli yra tik tautinė išdavystė! 
Patrioto istoriko pareiga parašy
ti teisingą tautos ir valstybės is- 

; toriją ir tik tokią patrikti lais
vam išeivijos lietuviukui.

Prieš V. Liulevičiaus redaguo
tą klastotų faktų Lietuvos isto
riją ir kims komunistine pro
paganda sužalotus vadovėlius 
privalėtų griežtai pasisakyti tiek j 
mokytojai, tiek ir mokinių tė- Į 
vai: v.eni atsisakyti iš tokių va-1 
dovėlių vaikus rirdKyti, o kili 

tėvą! protestuoti, kad jų vai
kai nebūtų klaidinami ir politi
niai žalojami.

Kada iš lituanistinės mokyklos! 
Į bus pašalintos šios ir kitos pa 

ūcgįiųyės, lai savaime

Reorg. Liet. B-nės 
veikla vasarą

Reorganizacinės Liet Bendruo
menės apylinkių veikla reiškiasi 
atitinkamai šiam metų laikotar
piui: apylinkės viena po kitos 
rengia piknikus. Brighton Parko 
apylinkė surengė pikniką liepos 
mėnesį Šaulių namuose, Mar
quette Parko apyl. — rugpiūčio 
10 d. Vyčių salėje, Chicagos apy
garda — rugpiūčio 24 d. taip pat 
Vyčių salėje, ir East Chicago 
.xpyl. — rugpjūčio mėn. 31 d. 
Tenka pastebėti, kad tik pasku
tinioji apylinkė pikniką rengia, 
kaip paprastai, atviroje gamtoje, 
kas piknikautojams teikia tikrą 
džiaugsmą ir malonumą.

Bėda, tikra bėda. Lietuviai 
neapdairiai prarado visus lietu
vių turėtus piknikų sodus Chi
cagos užmiestyje. O buvo me
tas, kai Chicagos lietuviai, orga
nizuoti ir neorganizuoti, tūks
tančiais vykdavo ieškoti atgai
vos į užmiestį ir ten ją rasdavo, 
atsigaivindavo, lietuviškoje dva
sioje pabendraudavo.

Pavasariais čia sugužėdavo ir 
Chicagos atžalynas, lituanistinių 
mokyklų mokiniai. Ten vykda
vo tarpmokyklinės programinės 
ir sporto varžybos. Ir kiek daug

rinio akmens amžiaus -7 10,000 
metų prieš Kostų; Baltų kiltys 
id amz., pagal istdrikę M. Gim- 
outienę; ivundaugo laikų Lietu
va; Vytauto Didžiojo Lietuva; 
Kryžiuočių keliai į Žemaitiją, 
m amz.; Lietuva ir Kryžiuočių 
piiys, io-14 am., Žymiausios Lie
tuvos pilys, 13-14.amž.; Lietuva 
pcnKtame amžiuj ę; Lietuva -ir 
prūsų žemės 13 amž^ Banaityje.

PaieiKta Gedimino gimines 
smuiKi. schema ir jo giminės di
nastija . , * -

lai tikrai puiki vaizdinė-litua
nistinio svie omo-priemonė išei
vijos lietuviukui pažiųti jjayo tė
vų Kraštą — Lieig^^>^;

bios knyge^i-j^e^os.. ištori- 
jc's vaižuati"redaktorius ir. leidė- 

. j as yra patyręs skautų vadovas, 
ilgametis Čikagos skautų^ene-, 
tų vadovas, buvęs L^^sąjįmgos 
vyriausias skąjįėmŠias. Lietu
viuko yąttso^^tūutinio auklėjimo 

turis daug praktišką pa
tyrimo, supranta 
prie vaiko pneiji,.<(įę.7^iiomis 
priemonėmis * jaųr p Uetuvyb'ę 
įdiegti. Netenka abejoti, j'Og V. 
vijeiaio praktiškas darbas su 
jaunimu ir bus jį paskatinęs 
rinku vaizdinę htuanistimo švie- 
umo medžiagą ir ją knygos ibr- 
ma išleisti-,kad: jauniej i, ’čia gi
mę vadovai po ranka turėtų rei
kiamą dokumentinę ir istorinę 
medžiagą, skirtą skautų tauti
nio ugaymo programai vykdyti.

V. vijeikis savo redaguotos 
knygos pratarmėje ir rašo,’kad 
jis ilgus metus ir iš įvairių šal
tinių rinko medžiagą šiai kny
gai. Jis rašo, kad tekstams para- 

tuvos valstybės dokumentinių j sytj jis naudojo Lietuvos eiicik- 
lopediją, dr. V. Sruogienės ir 
Adolfo Šapokos istorijas. Tai is
torijos autoritetų oficiali me
džiaga. , ' •

Patyrusių pedagogų teigimu, 
ši istorija yra puiki vaizdinė 
priemonė lietuvybei įsisavinti 
ne tik skautų vadovams,' bet ir 
jaunoms šeimoms, siekiančioms 
savo vaikus lietuviais/ išauginti.

Yra išleista ir knygos rinkai 
pateikta V. Vijeikio suredaguota 
knyga “Lietuvos istorijos vaiz
dai”. Knyga yra gana didelio 
formato, turi 548 puslapius; 
knygos popierius liuksusinis, kie
tais viršeliais, paties knygos au
toriaus - redaktoriaus' meniškai 
apipavidalinta, Lietuvos kuni
gaikščių išpuošta, iš told akį į 
save patraukianti knyga.

Lietuvos istorijos vaizdų kny
goje yra pateikta keli šimtai. 
Lietuvių tautos ir valstybės gy
venimo iliustracijos puikiai tech
niškai apipavidalintos. Iliustra
cijos vaizduoja Lietuvos prieš
istorinį, istorinį, Lietuvos kuni
gaikščių ir Nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimą; taip pat Antro
jo Pasaulinio karo metu lietuvių' 
pabėgėlių gyvenimą Vokietijoje. 
Pateikta pluoštelis -iliustracijų 
ir iš. kitų' kraštų-valstybių to 
meto gyvenimo. Daugiausia' tai 
ano meto mokslo vyrų, valsty
bių ir karo vadų portretinės 
iliustracijos.

Knygos pabaigoje pateitki net 
keli puslapiai Lietuvės istorinių 
datų. Pateiktas tautinis ir tarp
tautinis vardynas, ir giliareikš- 
miai pavadinimai, jaunam lie
tuviukui savaime statantieji 
klausimą, kas jis toks, jį kvie
čiant pasiieškoti apie tai dau
giau žinių. Tai puiki pedagoginė 
priemenė skatinti plėsti vaiko 
žinojimą.

Viduriniuose knygos pusla
piuose, istorinių Įvykių chrono
logine tvarka, pateikta net ke
liolika Lietuvos žemėlapių, Lie-

nuotraukų.
Pateikti šie žemėlapiai: Vidu-

visapusiškos naudos ten jauni 
lietuviukai apturėdavo!

Deja, marijonų sodų vietoje 
dabar teberiogso daugiaaukščiai 
trobesiai. Mūsų vienuolių planai 
nesutapo’ su išeivijos daugumos 
tautiniu likiminiu uždaviniu. _
Vis vien žinotina, kad ši gražioji ^s. autoriaus leidinys tinka vi- 
nuosavybė — žydintieji sodai — 
buvo lietuvių dovanota lietu
viams. Tad marijonų pareiga ir 
buvo, jei patys nepajėgė išlai
kyti, tą turtą perleisti lietu
viams, nss aiškiai žinojo, kaip 
šie sodai buvo ir yra gyvybiškai, 
reikalingi Chicagos lietuviams..

Reporteris A. A.

soms lituanistinėms mokykloms
Z. J.

TAUTINIS SĄMONINGUMAS, 
SOLIDARUMAS IR TAUTINIS 
RYŽTAS YRA LIETUVIŲ 

TAUTOS IR VALSTYBĖS 
EGZISTENCIJOS LAIDAS ’

& Ic

cių a SIU metų \as3tiC 9 dieną sumesta Toronto miesto centre «' 
(St Dabkaus nuotrauką)
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MIRS K. GRINA
L &iuo nekaltu posakiu — pa- biurokratų. Gali būti ir atvirkš 
sąulipė civilizacijos krizė — vie- čiai: būk tai kovojant su inflia 
Xias Prancūzijos finansininkas 
bandė apibūdinti visas į krūvą 
sudėjus pasaulyje esančias ne
geroves, kurių yra devyinios ga- 
į»-bės,. kaip nepagrįstai didelės 
valstybių išlaidos, nesubalansuo
ti jų biudžetai, valiutų vertės 
kritimas, kylančios žemės alie-

cija, dolerių kiekis apyvartoje 
bei kreditas taip stipriai suvar
žomas, kad net darbininkai iš
metami iš darboviečių j “gatvę”, 
kad net prasideda depresija.

Esant apyvartoje gaminių ir 
dolerių kiekio santykiui pairu
siam, kai dolerių kiekis viršija

jaus kainos, mažėjantis gainy- 
bos našumas, sparčiai didėjantis 
gyventojų prieauglis ir 1.1.

^GAMYBOS NAŠUMAS
| Prddiįityvupias bei ’gamybos 

našumas .yrą. labai svarbus 
veiksnys krašto ekonomijoje ir 
tiĄO,-pačių gyventojų pragyveni- 
nioį Ij^gygėį Juo didesnis krašto 
našumas, tuo geresnis pragyve
nimo lygis bei standartas. 
..Pasak kongresmano Henry J.

Hyde biuletenio, 1980 m. liepos 
mėnesio, JAV gamybos našumas 
ne didėja, bet visą laiką po tru
putį mažėja. Pavyzdžiui, 1965-76 
metų laikotarpyje japonų prd- 
dųktyvuhaas-padidėjęs; 9%; tuo 
tarpų? per. tą patį lailją JAV te- 
padidėjo voš 1.9%, o jau 1979 
metų‘pirmame .pusmetyje, pro- 
dųkfyvuinas Amerikoje sumažė
jęs t3.3% J Atskiromis gamybos 
lakomis, imant, kasyklose ‘ga
mybos našumus 1979 metais kri< 
tęš( 23%, o statyboje -— 19%.
; ^ųprantakną,J kacL--ekonominio 
bei pragyvėriimo lygio (standar-, 
td). augimap tampriai rišasi su 
krašto; gamybos našumu, kuris 
reikiamoje "lygsvaroje tūri san
tykiauji . su į uždarbiu ir. gaminių 
kainomis* Kai uždarbiai padidė
ję^ nępądįdinus: > produktyvumo, 
įškisint darbininkų unijoms 
štręįkąiš ir perdėtais. reikalavi
mais, tuomet išsivys tęs nepalan
ku^ pagamintų gėrybių santykis 
sų’A apyvartoj e esančiu dolerių 
kiekiu sudaro našią dirvą inflia- 
cįjai ^lėstėtį, ypač dar, kai po
litiniais sūmetirfiais dolerių kie- 
kis .apyvartoj e dirtbinai padidi- 
nalnas valstybės administracij os

tuomet viskas brangsta, o pašau 
linio valiutų “karaliaus” — do
lerio yertė smunka. Toks reiški
nys JAV-se ir visame pasaulyje 
vyksta be paliovos svyruojan
čiai. Aišku, tuomet darbininkija 
priversta reikalauti didesnių at- Pr°f- AD. \ ARNAS 
lyginimų, kad pasivijus didėjan- = 
čius pragyvenimo kaštus. Ir taip 
kartojasi be pabaigos. Td nesti! 
tik komunistiniuose kraštuose, į 
kur darbininkus-prižiūri partijos 
bizūnas, kur juos tvarko milici
jos durtuvais. Tačiau ir ten,^ tos, kad mQsu j užsienį iš. 
neleidžiant darbininkams strei-j’vežamos prekės vra jau perbran- 
kuoti jų nepasitenkinimą su-!^ kas iverįia mus nuver. 
tramdant kacetais, kalėjimais tinti dolerf nuskurdinant t patį 
bei psichiatrinėmis, gaminių. prekįų gamintoją> (larbiniflka> 
kainos valdžios įsakymu pake
liamos.

. Ir tai dar ne viskas: pabran- 
gę; gaminiai mažina pardavimą 
į užsienį ir tuo pačiu apsunkina 
pragyvenimą ir didina nedarbą. 
JAV savo gaminiais, galima sa-

ekonomijos profesorius L. 
Thurovas 19$0 m. žurnale “Sa
turday Review” štai ką sako:

“Gamybos našumo sumažėji
mo didžiausios blogio pasekmės

pensininką ir padorų taupytoją 
senuką, kad tuo būdu galėtume 
su savo prekėmis ižsilaikyti ne
išmesti iš pasaulinės prekyvie
tės. .. Išdavoje — krito, ir tebe- 
krenta mūsų pragyvenimo ly
gis.”

kyti, 1970 m. pirmavo užsienio
rinkoje, užpilldydamos ją iki| Tenka priminti, kad šiuo at- 
18%. Tačiau 1977 m. amerikie-] vflu negalima kaltinti JAV dar- 
tiškų gaminių užsienio rinkoje bminkijos, jeigu ji, norėdama iš- 
tesimąišė 13.7%. Tai reiškia, silaikyti tame pačiame pragyve- 
kad nusmukus krašte darbo na-In^mo įkritusi Į apatiją,
šuniui, amerikietiški gaminiai;roikalauja vis didesnių atlygini- 
savo kokybe ir brangumu sun-ĮmU- šiuo atveju kaltę turi prisi- 
kiai begali varžytis su kitų j JAV-bių valdantieji orga- 
kraštų gaminiais tarptautinėje!na^ ~ Kongresas ir visa krašto 
rinkoje. Ir tai jau blogai, nes j administracija su prezidentu 
kiekvienas, užsienyje parduotų i priešakyje, kad jie nesubalan- 
prekių kiekio kritęs procentas j suodami valstybės biudžetą, di

K. Grina paskutiniu laiku gy- žmonos. Pastatytas gražus pa
vėne Elni'.;urst, III./ pąs sQnjį. 
Seniau gyveno Čikagoje, Wash- 

gatvėję pri.š pat šv. M. 
MirijCs gimimo bažnyčią. Mirė1 
rugpiūčio 18 d., sulaukęs 28 me
tų amžiaus. Gimė Vąbąlnin- 
kuose. Amerikoje išgyve/o 30 
mttų. Liko, du sūnūs: Antanas,' 
marti Rita, ir Juozus su žmona 
Aldona, ir anūkėliai. I ■ .

I Vilkaviškyje tarnaudamas ko- 
' operatyve “Žiedas” tarėjau pro
gos susipažinti su K. Grina..Jis1 
buvo Vilkaviškio Lietuves ban
ko direktorius. Prieš trėmimus 
J Sibirą jį Lietuvos banko vado- 

Ant politikos laktų (Grafika) 5/“ >Urijamp«lės
■ , ’ v ■ ] Lietuvos bąnką.
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riešutą sukramtyti. Ypačiai prie p Baigęs gimnaziją, dėl lėšų trū- 
dabartinės JAV-bių finansinės kūmo negalėjo tęsti universitete 
sistemos. Pasak Abe L. Austin studijų. Prof. V. Jurgutis, ban- 
(“The Economist Record”, 1980-1 ko valdytojas,', davė jam atsa- 
6-26 d.), nuo pat JAV. j?e’voliu-|rkingą tarnybą. Baigė ekonomi- 
cijos laikų kapitalo magnatai j. n j skyrių. -Priklausė Ateitinin- 
išnaudoja valstybę vadovaujant kams, Kęstučio; korporacijai. Vi- 
čius asmenis, kurie mągnatų iš-J są gyvenimą išliko ištikimas 
dirbtu gražiu būdu verčia ame
rikiečius masiniai įsiskolinti

Ateitininkų idealams.
Chicago j e gretimai gyvenome.
“•JT Jtiems magnatams, gavusiems iš Pasidalindavomi gyvenimo įspū- 

Kongreso krašto konstitucijai džiaįs. Vieną kartą pasakojo, 
prieštaraujančią teisę kalti ir, kad sūnus paskirtas budavoti 
spausdinti JAV-bių pinigus, ne-į fabriką Venezueloje, o sūnus 
žiūrint, kad ko'nstitucijoje aiš-1 ekonomistas išsiųstas į Vokietiją 
kiai pasakyta, jogei tokią teisę į įsteigti banką. Malonu priši- 
turi tik valstybės Kongresas, tar-.| minti K. Grinos šeimą. Tai ne 
naująs visų piliečių naudai. Bet j tik šeimos, bet ir lietuvių visuo- 
gi, kaip gyvenimas rodo, tą kons- menės džiaugsmas.

Kūnas pašarvotas Evans kop
lyčioje. Rugpūčio 20 d. kan. V. 
Zakarauskas sukalbėjo maldas 
ir sugiedojome “Marija, Mariją’’.

minklas- Sūnus ir šeimos nariai 
subėrė gintarp ir Lietuvos že
mės ant karsto. Po maldų sugie
dotas Ateitininkų himnas. Pri
sipažinsiu, himnas mane gerokai 
sujaudino, nes daug .metų , nebu
vau jo girdėjęs. Kęsįutiečių var
du gražią atsisveikinimo; kalbą 
pasakė inž. K Pabedinskas.

Palaikydami lietuviškas tradi
cijas, jaunoji šeima pakvietė 
pietų į restoraną ant 95-osios 
gatvės. Viena ponia prieš j. pie
tus sukalbėjo maldą. Sūnus An
tanas sveikino svečius, dėkojo 
ir prašė vaišintis.

Po vaišių dėkojome ir skirs- 
tėmės, ’palydėję idealistą ir di
delį patriotą K. Griną. Tebūna 
jam lengva svetima žemė!

K. Paulius

Xeismui. Jis kaltinamas pervers
mą ruošiniu, žmonių kurstymu 
prieš vyriausybę. Jis prokurorui 
neprisipažino prie kaltės. Jis rei
kalauja demokratinės santvarkos 
P. Korėjoje. Jam atrodo, kad P. 
Korėjoą kariai yra priešingi de
mokratinei santvarkai.

Vyrauja įsitikininTas> kad su
imtas ir teisiamas Kim Jung 
gali būti sušaudytas, nes jis ka
riuomenės vadams ne vieną kar
tą yra pasakęs, kad jie trukdo 
kraštui grįžti į nd'rmalias taikaus 
gyvenimo vėžes. t

; BUS SUNKIAU SUSI
TARTI SU GEN. CHUN

SEOUL, P. Korėja. — Ameri
kiečiams bus žymiai sunkiau su
sitarti su prezidentu Chun Doo 
Hwan. Būdamas karo tarybos 
priešakyje, jis jau nekreipė jo
kio dėmesio į amerikiečių pata
rimus ir prašymus. Amerikiečiai 
patarė nebausti opozicijos vado 
Kim Doė Jung, bet generolas C. 
Hwan patraukė pečiais ir nieko 
neatsakė. Netrukus Kim Jung
buvo suimtas ir atiduotas karo bas ir gamyba.

KOMUNISTAI PERKA 
TAIVANO PREKES

HONG KONGAS, Britų kolo
nija, -j- Komunistinė Kinija ieš
ko būdų suartėti su Taivano sa
los vyriausybe ir prekybos bend
rovėmis. Nuo 1979 m. sausio pir
mos dienok Pekino vyriausybė 
panaikino muitus Taivano pre-, 
kėnis. Taivano prekės buvo įve
žamos į komunistinę Kiniją, ja
ponų prekių tinklu. Taivane ga-. 
mintos prekės patekdavo į Ki
niją per Hong Kongą arba To
kiją. 1958 metais komunistinė, 
Kinija.per Hong Kongą jau įvež- 
davo Taivano prekių už pusę mi
lijono dolerių, o‘ 1979 metais Pe
kino valdžia sumokėjo salos 
prekybininkams už atvežtas pre
kes 50 milijonų dolerių.

Taivano saloje padidėjo dar-

titucinę teisę Kongresas .yra 
perleidęs privačiam kapitalui 
po tam tikro įstatymo prier 
danga. ' ■■

Ir šiandien ’jau turime, kad. Rugpiūčio 21 d. prie karsto nešė 
kiekvienas JAV-bių gyventojas, garbės sargybą, draugai kęstu- 
didelis ir mažas, .yrą skolingas j tiečiai, pasipuošę korporacijos 
nemažiau kaip $15,000 tiems pi-į kepuraitėmis. Sukalbėjus mal- 
nigų gamintojams. Kitaip šą-| das, palydėjome į Šv. M. Man
kant, tokia našta užkrauta kiek- jos Gimimo ^parapijos bažnyčią 
vienam piliečiui ir ji didinama-. Marquette Parke. Šventas Mi- 
nemažinant • valstybės išlaidų, šias atnašavo kan. V. Zakaraus- 
nes, nesubalansuojant giudžetą, kas ir pasakė jautrų pamokslą, 
vis giliau įsiskolinama priva-J Karstą nešė uniformuoti kęstu- 
čiam kapitalui.' Ir ši skola jau tiečiai ir vienas anūkėlis. : > • 
siekia netoli vieno tūkstančio bi
lijonų dolerių, sumokant už tą: 
skolą j metus beveik 100 bilijo
nų dolerių procentų.

(Bus daugiau)

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

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvif

dindami išlaidas bei dolerių 
kiekį apyvartoje'1 ir daleisdamr 
dolerio vertei mažėti nemažiau 
4% į metus, panoro tuo būdu 
sumažinti krašte nedarbą, kaip 
prez. Carteris rinkiminėje kalbo
je kad žadėjo “kiekvieną ameri
kietį aprūpinti darbu”.

Tačiau, kaip matome, tds biu- 
rokratų pastangos bumerangu 

" '7'*. . , , j apsisukusios atlekia atgal, nu-
DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- i'gindamos dolerio vertę, ’pa- 

A T T MWTT! Ikeltlamos gaminių gamybos kas-
1KISC.UA14 MIŠIŲ i jtus ir tuo padidindamos inflia

ciją net virš 18%. Ir atvirkš^ 
čiai, būk tai pristabdant įsibė
gėjusią infliaciją, kreditas tiek 
suvaržomas, jogei pradedama 
važiuoti Į priešingą ,pusc — į 
depresiją ir nedarbą, kas verčia 
bendroves uždarinėti įmones, at
leidinėti darbininkus ir net su 
visomis gamybos mašinomis iš
sikeldinti į Meksiką, Honko’ngą 
bei kitur į užsienį, kur darbinin
kija pigesnė, kur gamybos kaš
tai ir mokesčiai mažesni.

2) VALSTYBES IŠLAIDOS 
IR BIUDŽETAS

Valstybės išlaidų apkarpymas 
bei biudžeto subalansavimas ne 
toks jau lengvas dalykas. Tai ne

atima darbo 40-čiai tūkstančių 
darbininkų. Aišku, tuo pačiu su
mažėja įplaukiančios valiutos 
kiekis už parduotas užsienyje 
prekes. Tuo klausimu. Massa
chusetts© Technologijos Institu-

MS SKAITYTO JAMS ‘

TREČDALI METŲ!
; y ^Viši lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

Savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa- 
žinfi-ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
ŲŽ 10 DOLERIŲ. '

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati
nimo1 vajaus talką!  ’ .

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

NAUJ IENOS "Wrera i $
1739 Si HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608 , .'7^

•; Iš anksto bė raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ doL
Pavardė ir vardas ____________ _________________________
Adresas .___________________ ___

4 Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra’naujas skaitytojas. Priede  doL 
Pavardė ir vardas _----------- ;------------------
Adresas -- _________ ------------------------------

, kuris

Sponsoriaua pavardė, vardas ir vietovė

> platinimo vkjaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą h 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ _ doL
Pavardė ir vardas -------------------------------------------------------------
Adresas .--------------- ----------------- -

> Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaitei rnripažinhnui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas —---------------------------------------------------------
Adresas —------------------ -—------------------------------------------------- ---

Po pamaldų apie 20 mašinų 
i palydėjome į Šv. Kazimiero Lie

tuvių kapines. Palaidotas prie

3

CHADAFl PADEDA LIBANO.: 1 
KRIKšČlGNIlji -I

KAIRAS; Egiptas. -į-. Iš tikrų : 
šaltinių patirta,kad -Libijos dik
tatorius Chadafi reniia.- šiaurį 
Libano ’ krikščioniu -y^ą -Šulei- į 
man Franjkieh. 'i- ... — -i‘"

Kad ;Ghadafi yra-keistuolis
visi žino, bet kad jis,.būdamas 
musulmonas padėtų šiaurės Li
bano krikščioniui, tai sunku sū+ 
prasti. Chadafi logika yra tokia* 
pietų Libane ir Beirute krikščioį 
nims vadovauja falangistų vadas 
Basir Gemayel. Chadafi jo ne
mėgsta. Jis patyrė, kąd su G^ma; 
jeliu nebendradarbiauja Franj- 
kiėh, bet pačių krikščionių tarpe' 
jo įtaka labai silpnutė. Todėl 
Chadafi pasiūlė šiaurės lyderiui 
modernių ginklų, kad tuo pakil
tų jo prestižas pietų Libane. .

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

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

Atdara šiokiadieniais nno
9 vai ryto iki 10 vaL vakaro. <

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

TeL 476-2206

■■M”--" - l I. 11 —■ 1 M ■ H H ■
Išėjusi U spaudos ir galimi gauti knygų rinkoji

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių partan- 
gas daryti {takos J krašto politiką. 102 psl. Kaina I1.M.

Knygos bus išsiųstos, jei 11-50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1731 Se. Halrted St, CMcar», DL

r

NAUJIENŲ

Vblare Premier Coupe , ,,

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

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

66 METU SUKAKČIAI PAMINĖTI
’ ’ šeštadieni, š. m. spalio 18 dieną

a

BEVERLY COUNTRY CLUB
87th St. ir S. Western Ave Chicago, Illinois

• DAINOS
• • SVEIKINIMAI

• VAKARIENĖ
' . . • ŠOKIAI

Pradžia 6 vai. vak įėjimas §20.

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJ
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100
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bes tartis. Ar jiems 
mene, kokia ji buvo iki šio meto? ar ALTos atstovams 
jau teks tartis su Gečiovadovaujama “politine komisi
ja”. Ar čečio sukviesti žmonėš priklauso JAV LB, kaip 
jai priklauso Gečio vadovaujama komisija. Jeigu ‘Ghčys 
kviečia su Kutkaus -vadovaujamos Bendruomenės ži
nia, tai, ko gero, Kutkus Gečio planams pilniausiai pri
tarė. Tai turėsime Kutkaus vadovaujamą lietuvišką po
litinę partiją. Jeigu Gečio nutariniši dar turės būti pa
tvirtinti, tai tuo tarpu turėsime kutfcininkus, dar ne
priėmusius Gečio politinės programos.

Nuvažiavusieji ALTos atstovai pirmiausia turės 
išaiškinti, su kuo jiems tėkš tartis. Jeigu Gečiūi būtų 
pavykę JAV LB pakeisti, tai kaži, ar vertėtų iš viso 
tartis. Kai Kutkus kvietė ALTos atstovus į pasitari
mą, ar dar nebuvo priimtas Gečio j^endrumenės su- 
politinimas? Išaiškinus šitą klausimą, ALTos pirminin
kui teks nutarti, ar padėkoti už pasitarimą, ar važiuo
ti namo.

Kutkaus vadovaujama Bendruomenė tūri gerus 
propagandistus. Iš šiaudo moka vežimą priskaldyti, b'ėt 
visuomeninį darbą dirbantiems žmonėms skaldytų šiau
dų vežimas didelio svorio neturi. Propagandos priėmd- 
nėmis galima išpūsti didelį burbulą, bet visi panašūs, 
burbulai greitai sprogsta. Gečio politikai nepritarian
tieji benduomenininkai gali nepritarti neaiškiai paliti-

VL. BAKCHAS

Paštaboš is tolo
(Tęsinys)

žmogus 
pagrin- 
ir di-

dirbanti

Darbą dirba lietuviškos organizacijos
Didįjį Amerikos lietuvių visuometininį darbą dirba 

lietuviškos organizacijos. Organizacijose kartais nuo 
karto pasireiškia vienas kitas šviesaus šproto ir energin
gas žmogus, turįs įtakos ofganizačijbje, nors 
amžius trumpas, energija išsisemia, bet gerais 
dais paremta organizacja veža patį sunkųjį 
dįjį darbą.

Amerikoje pati didžiausioji organizacija,
didelį Lietuvos laisvinimo darbą yra Amerikos Lietuvių 
Taryba. Ji paruošė planus prieš 40 metų, ji tęsia darbą 
ir šiandien. Atskiri, asmenys ^ir mažos grupelės bandė 
ALTą pasukti į šalį, keisti josios principui, bet iki šio 
metp nepajėgė ALTos išardyti. !,Nė y ienas gudragalvis 
norėjo įsteigti geresnę, stipresnę ir judresnę organizaci
ją, negu ALTa, bet nieko iš to neišėjo.

ALTos galybė- yra josios ’tolerancija. ALTos steigė
jai mokėjo aiškiai nusakyti organizacijos tikslus, ap
skaičiavo jos apimtį ir nustatė kelius, kurių jos va
dai privalo prisilaikyti. Kol jie tų principų laikosi, tai 
jie pajėgs pasipriešinti visiems tiems gudragalviams, 
kurie stengiasi įvairiomis priemonėmis keisti ALTos 
pagrindus, kad galėtų praplėšti plyšį ir išjudinti josios 
pamatus. Toki veiksmai iki šio meto nepavyko.

Spaudoje paskelbta, kad ALTos komisija šiais me
tais vyks į Detroitą ir ten tarsis su Kutkaus vadovau
jama L. Bendruomene. L. Bendruomenės tikslus aiški
nosi prieš du metu, bet nieko iš to neišėjo. Besitarian
tieji nepasižiūrėjo į atsivežtus įgaliojimus. Vieni buvo 
besistengia nustatyti inž. Algimanto Gečio politinius 
tikslus, o pastarasis manė, kad atvažiavusieji norėjo 
susitarti. Matyti, kad p. Gečys Rochesteryje pats slėpė 
savo tikslus ir užsimojimų aiškiai nėpašakė. Kad jam 
rūpi politinė organizacija, paaiškėjo tiktai Washing
tone, kai jis birželio mėn. viską išdėstė Washingtonah su
važiavusiems atstovams. Iki birželio mėn. Gečys buvo ap
sisupęs nepolitine Bendruomenės skraiste, bet dabar 
jis jau turi politinę -grupę. Josios užnugaryje yra nepo
litinė Be'ridrilomenė. Dabar fėikafei keisis, kai būš pa
skelbta Gečio politinė programa, tai ne visi “politiniai” 
veikėjai norės būti nepolitiniais ir remti politinę Ge-

ALTa yra stipri, nes ji įleidusi labai gilias šaknis 
lietuviškan gyvenimam Ji įtakinga politinėse partijose, 
susivieftijimuose ir profesinėse grupėse.ALTą remia dar 
fraterftaliniai Susivienijimai. Jų įtaka yra reali, pa
remta stipriais finansais, o svarbiausia — paremta 
ilgų metų patirtimi, išmokusių gražiai sugyventi. Ge- 
.čyš jaū ištisas dešimtmetis kala savo klausytjams į gal
vas, kad tą partijų, jau nėra, kad jos baigia mirti, kad 
jos susegusios; bet jis nenori matyti, kad vietoje miru
sių visur vadovauja jaūnim'as.' ’Gecyž taip pat nemato, 
kad pas jį reikalai blogai stovi. Pas jį niekad nebuvo 
senų, bet jo jaunimas baigia nuo jo paties nusigręžti. 
Kada Amerikos lietuvių jaunimas suamerikonėja, tai 
jam ir Gečys nerūpi.

Po Altos ir ALTą sudarančių organizacijų savo sti
prumu geriausiai stovi VLIKas. Jį remia toš pačios sti
prios rganizacijos, kurios sudaro ALTą. VLIKd pri-- 
gimtis yra kitokia, bet VLIKas lietuviškan gyvenimam 
yra -įleidęs stiprias šaknis.

Gečio propagandistai skelbia, kad jo surganizūoto- 
ji komisija bus antrasis VLIKas. Kas-iš tos komisijos 
bus — mes dar nežinome. Mums aišku vienas dalykas. 
Gečio komisiją remia tiktai viena partija, kuriai Gečys 
dar nesuspėjo programos parašyti ir tikslus išdėstyti.- 
Visas jo “Antrasis VLIKas” remiasi partija be progra
mos ir be tikslų. Ji remiasi vienu Gėčių. Bet nėra Ame
rikoje lietuvių politikų, kurie pasitikėtų Gečio politi-i 
niu žodžiu.

ALTa neparemta vieno asmens įsitikinimais. 'Ji.- 
remiasi visų Pilės politinių grupių ryžtu bendrai dirbti 
Lietuvos laisvės reikalui. ALTa glaudžiai bebdradar-' 
biauja su VLIKu. Reikia manyti, kad ji ir arteityje 
bendradarbiaus.

Kalbant apie gyvas Amerikos lietuvių, visuomeni
nes jėgas, negalima pamiršti Amerikos lietuvių krikš
čionių demokratų. Turime pripažinti, kad ši dėmokra-:

Po kelią šampano-a pelsiną sun
kos Stiklų (naujas gėrimas lėktu- 
stiklų (nŽtūjSš gėrimas lėktu
vuose), lėktuvui dar nepakilus, 
gerai išsitiesęs erdvioje kėdėje 
užsnūdau geram poilsiui, papra
šęs stewardešę, kad man pusry
čius, patiektų pačiąm paskuti
niam; nes tuo išlošiu bent pusę 
valandos gero miego.. Stewar- 
desės būta labai “supratlyvios”,. 
nes 'ji matydama manė 'gerai 
miegant '.-r- pusryčių nežadino 
kada būčiau buvęs paskutinis, 
bet pažadino net pusę valandos 
po to, kai visi jau buvo paval
gę ir beliko tik apie 20 minučių 
laiko iki filmo demonstravimo. 
Po gerų pusryčių ir 30 'minučių 
trukusio filmo, sėdėdamas prie 
lango, stebėjau puikią Ameri
kos žemyno panoramą apačioj er 
nes diena, taigi ir “dangus”, pa
sitaikė labai gero matomumo, 
kad net iš 39.000 pėdų aukščio 
(tokiame aukštyje skrido mūsų 
DCIO) žemėje galėjai matyti 
aguonos grūdo dyžio judančius 
automobilius greitkeliuose, 1 ir 
degtukų dėžučių..didumo ūki
ninkų triobesius (ypačiai javų 
sandėlius),--Amerikos “vidurva-

kariuose" artėjant Čikagos link. 
Ir akyse ir dvasioje gėrėjausi 
puikiais Amerikos vaizdais, pa- 
togiai/'įsikūręs” vaišingoje DCIO 
pirmos klases sėdynėje, stebė- 
darrfasis kodėl Amerikos TV pro 
gramų gamintojai nepatiėkia 
žiūrovui tokios puikios Ameri
kos žemyno panoramos, vaiz
duose ir spalvose, kaip aš dabar 
matau pro lėktuvo langą? Gal 
tai būtų skelbimas^. Turbūt? 
Dėlto, “turbūt?”, ir nėįhątonie 
TV ekranuose tų puikių Ameri
kos žemyno vaizdų,. kuriais gali 
gėrėtis pro lėktuvo langą iš erd
vės aukštumos.

Artėjame prie Čikagos. Lėk
tuvo kapitonas praneša (per, 
garsiakalbį), kad Čikagoje oras 
šiltas (rėdos 92° F), nėra debe
sų ir O’Hare nusileisime net-20 
minučių ankščiau negu reikėtų 
pagal tvarkrastį, nes buvo pa
lankus vėjas į lėktuvo paskuga- 
lį ir dėl to “pasiskubinome”. Bet 
kai ankščiau, vėjo sutaupytu 
skridimo laiku, nusileidome ae
rodrome — beveik tiek, kiek 
“sutaupėme” laiko-reikėjo lauk
ti eilėje, kol mūsų lėktuvas ga
lėjo privažiuoti prie jam skir
tų “vartų” (gate) ir išleisti ke
leivius į laukiamąjį.

tinė politinė grupė pradeda atbusti ir smarkiai stiprėti. 
Praeitais metais ir praeitą mėnesį buvusios jos konfe
rencijos parodė, kad ji stiprėja. Gyvenimas ją įtikino, 
kad bendras darbas šu demokratinėmis lietuvių grupė
mis yra naudingas ne tiktai joms pačioms, bet ir visai 
lietuvių tautos vedamai kovai.

Visos politinės Amerikos lietuvių grupės, išmoku
sios veikti bendrą laisvinimo darbą ALTe ir VLIKe, 
galės dirbti naudingą darbą visose srityse.

Čikagoje esu Buvęs daug kar
tų įvairiais metų laikais, ir net 
kelis kartus liepos mėn. vidury- 
•e. Išsižadėjau, jau daug metų. 
Čikagon vykti netik liepos mėn. 
bet ir vasaros karščių metu iš
viso. Betgi dabar — Vl-toji Tau
tinių Šokių šventė. Net ir tokia 
tautinio entuziazmo demonstra
cijos proga abejojau vykti ar 
nevykti Čikagon (turint galvoje 
karštį-drėgmę mano sveikatai 
po “Open Heart” operacijos, 
labai sunkios), bet kai pama
čiau “Los Angeles Times” oro 
pranešimuose, kad prieš pora die 
nu ((rodos liepos 2 ar 3 d. d.) 
Č kagpje tebuvo tik 73° F, tai 
nutariau Čikagon vykti ir užsi
sakiau lėktuve vietą. Juo labiau, 
kad paskutinėmis dienomis pa
laikiau labai pastovų (veveik 
kasdien) kontaktą telefonu su 
inano Senų laikų prieteliu-jūrų 
kapitonu Br. Krištopaičiu (Či
kagoje — “Jūrų Keliais” kny
gos Autorium), kuris į mano tei- 
ravimąsi apie klimatines sąly
gas Čikagoje, vis atsakydavo, 
kad oras Čikagoje yra šiemet 
tiesiog puikus — nei perdaug - 
karšta, nei perdaug atšąla- Ži-gF 
noiha, senam jūrų vilkui (toks 
yra Br. Krištopaitis) bet kokia 
oro atmaina, net staigi, neturi. 
didelės įtakos jo dienos rutinai g 
(jis tokių “prajovų savo jūri-g 
nes karjeros bėgyje yra matęs ~ 
tiek ir tiek, r.), bet man, “žemės J 
žiurkei”, to seno jūrveinio au
dringo Čikagos klimato “nuly- 
ginimas” buvo lyg ir paskatini
mu Čikagon atvyk. Taigi ir nu
vykau.

Įs lėktuvo, per “vartus” | 
(gate) O’Hare lyptęlėjau | 
raudonu karpetu į“ laukiamąjį 
— pasijutau, lyg būčiau iš dan-® 
gaus nukritęs tiesiog į “sauna i 
bath” — labai karštas ir drėg-\ 
nas oras taip dvelktelėjo veidan į 
ir širdin, kad iš karto užmušė ■ 
visą "mano, kelionės Čikagon, ft 
entuziazmą, Ko Čikagoje bijo- j. 
jau — mane pasitiko • 'čia pat, 
O’Hare aerodrome. Pasitvirtino 
Suvalkijoje, kur esu gimęs, daug 
kartų girdėtas posakis:”... vie
na bėda— ne bėda, dvi-trys žmo 
gų suėda”. Taip ir dabar man 
Čikagoje... Nenorėdamas truk
dyti mano priėtelių (Br. Kriš- 
topaitį) tiek daug,kad jis atva
žiuotų mane pasitikti, aerodro
me, įtaigojau jį, kad sėdėtų na
mie, nes jau anksčiau pas jį be
silankant, buvau (jo nurody
mu) suradęs autobusų liniją, 
kuria vis už 60 centų iš aerodro
mo galėjau nuvykti vos už kelių 
blokų nuo jo rezidencijos. . _

(Bus daugiai j

— Prez. Carteris kariuomenės 
vadovybei įsakė užsakyti pačius 
galingiausius ir, greičiausius 
bombonešius.

P. KESIŪNAS

TARP ZAiiSVt PalaRiMu
3-jų -dalių ROMANAS

(Tęsinys)

— Kodėl tu vėl nori pradėti iš naujo? — pa-; 
klausia jis nepatenkintas.

Vietoj atsakymo Ramunė tik ^^ižiūri Į jį. 
Bičkovas pakartoja klausimą jau Švelnesniu tonu:

— Tai ko tu nori dar iš manęs?
— Aš noriu, k'hcl fū Būtum labai geras žmo

gus, — nuoširdžiai atsako ji.
— Žmogaus gėrifrftą's — labai plati š'ąVokh, 

visiems vistiek neįtiksi, nors tu čia ir angelu pa
viršium, — lyg ir nujausdamas Ramunės mintis, 
aiškinasi Bičkovas.

— Mano akyse labai lengvai gali geru žmo
gumi tapti: išA’adūok iš khlėrjftffd ttfbs Nekaltus, 
žmones ir man 'tb užteks...

Bičkovas sthiga pąšikeičia. ii jam prifhinė 
skaudžiausią dalyką, kurį jis buvo lyg ir pamir
šęs. “Štai kokia jinai”, pagalvja jis. “Na, tai dar 
pažiūrėsime, kuris kurį apgaus”.

Dabar jis prisiminė, kad jam yra pavesta at- 
■"'.i hbai svarbus uždavinys, tai kodėl nepasinau
doti jos paslauga. “Apgauti mane!” Greit ji gaus 
patirti, kas yra Bičkovas.

— Tą padaryti aš tau galiu, bet tu turėsi 
man padėti, kbai įtikinančiai pasako jis.

— Tikrai?!. .. — nudžiugusi suabejoja Ra- 
intinė. — O kaip aš galėčiau padėti ?

— Tuojau paaiškinsiu.
Jis tyčia apsidairo, paskiau prasiveria greti

mojo kambario duris ir pasižiūri,- ar kas nesi
klauso. Tada prieina prie jos ir visai patyliuko, 
lyg didžiausią paslaptį, pradeda jai pasakoti.

This suimtaisiais susirūpinau ir aš; aš jau 
kalbėjau tuo reikalu ir su Grauzmanu. Jeigu tas 
Ringaudas vakar būtų buvęs mandagesnis, tai aš 
jam dar vakar būčiau pažadėjęs — nenoriu aš su 
jais pyktis, juk visi lietuviai gi esame. Dabar jis 
pats pablogino visą reikalą. Bet jeigu tu nori, 
a"š jais ’pasirūpinsiu.

— Tada ne tik aš, bet ir visi kiti pripažins, 
kad esi geras žmogus, — džiūgavo Ramunė. — 
*Bet ką aš turėsiu daryti?

— Paleisti jų nebegali ir pk’tsai Graužmanas, 
Jau per Vfflu — jų byla jau perdūota karo teismūi, 
— nrelaVo jhi Bičkovas.

Ramurtė pradeda nerimauti. Bičkovas stebi ją 
fr džiaugiasi.

— Bet mes rasime kitą būdą.. .
Jis ilgokai pažiūri neva tyrinėdamas ją, pas

kiau labai rimtu tonu klausia:
— Ne'Žlfiaū, ar aš galiu patikėti tau labai di

delę paslaptį...
Ramunės akys keistai sužvilga; ji nė kiek ne

abejoja, kad Bičkovas jai sako tiesą.
— Nejaugi jūs abejojat?!...

— Ar tu galėtum dar šiandieną kokiu nors
būdu perduoti Ringaudui mūsų sąlygas, kuriomis žinią Ringaudui, ir perduoti pati, be jokių tarpi- 
mes sutinkame paleisti, visus jų reikalaujamus 
kalinius? į

— Nežinau, gal ir galėčiau... — nedrąsiai 
atsako Ramunė.

' — Šįvakar lygiai vienuoliktą valandą varys 
juos iš kalėjimo į Stotį. Varant per lauką parti-' 
zanai turi juos užpulti ir inscenizuoti kautynes; 
lydėjusi jūos sargybh 'pašišlėps, o kaliniai tuo lai- 
kū išbėgios. Bet užpūolimas turi būti kaip rei
kiant, didelėmis jėgomis, kad gyventojai galėtų 
paliudyti, jog sargybą, būdama didelėje mažumo
je, rlegalėjo gintis. Už tai jie turės paskiau pasi
traukti iš mūsų girios ir palikti mus ramybėje. 
Ar tu gali atlikti šį taip svarbų uždavinį ir išlai
kyti paslaptį? Kito tokio žmogaus, kuriuo galė
čiau pasitikėti, aš neturiu.

Ramūnei šis jo pianas labai patiko: jis buvo: 
toks paprastas ir lengvai įvykdomas. Torlėl ji ilgai 
negalvojusi atsako:

— Aš pasistengsiu tą padaryti, bet...
— Jokių “bet”, kitos išeities nėra, — per

traukia ją Bičkovas. — Jeigu nori, khd jie būtų 
laisvi, tai tuojau imkis darbo... Tik kad nė lapė 
nesulytų... Tada visi^būfcmne žuvę... , suptąn^ 
H?... Niekam nė žodžio... — prigrasina Bjčko- 
vas išlydėdamas Ramunę, kad jai nekiltų kokių 
abejonių ir nepradėtų suprasti jo klastos.

Ramūnė išėjo.

Dabar ji norėjo ko greičiausia perduoti šią

ninku. Ji ima galvoti, kur surasti tokį žmogų, kuris 
nurodytų kaip ir kur jų jieškoti, bet greit įsiti
kina, kad ja, Bičkovo sekretore, niekas nepasiti
kės. Be to, ji ir šiaip čia buvo visiems labai svetima.

Ilgai ji taip slampinėjo gatvėmis, visai ne
galvodama, kur ji eina. Pagaliau pamato priešais 
ateinantį Joną Lhšinską. “Jis tai viską žino”, 
greit sumeta Ramunė ir sustabdo jį. Bet Jonas 
buvo labai suerzintas, o priminus partizanus, dar 
labiau ima nervintis. Iš jo žodžių vis dėlto suprato 
ji, kad Grauzmanas ruošia jiems kažkokius spąs
tus. Greit iš jo patyrė, kad Jonas jau žino ir apie 
kalinių varymą, nors Bičkovas šią žinią patikėjo 
jai kaip didž:ausią paslaptį, todėl jai kilo įtari
mas, kad Bičkovas yra sugalvojęs kažkokią klas-| 
tą. Dabar ji dar labaib borėjo surasti Ringaudą.

Staiga iš vieno skersgatvio išlenda linksmai į

— Tąi "ko dabar taip ftuSimftinsi vaikštinėji, | 
ar mylimojo netekai? — juokaudamas užkalbina, 
jis Ramunę. ' V

Ramunė buvo taip prislėgta, jog nieko į tokį 
Krumitrio juoką neatsakė.

krūminis, pamatęs, kad ji blogai nūriteikusift 
jon norėjo eiti sau, bet Ramunė staiga paklau- 
siajj: I J|

(Bus daugiau)
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JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS

DR. K. G. BALUKAS 
aKUURUA m MOTIRŲ LIGO3 

GINIKOLOGINĖ CHIRURGIJA

4444 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Metical Building) Tok LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

M neatsiliepia, skambinti 374-8004 Vytauto bažnyčia Kaune

JOKŪBO KREGŽDĖS LAIDOTUVi

Lietuvos Aida*
KAZfi 8RA2Dt»ON^T#

29. ‘‘Vargas* ir kentėjimas jungiamas su gimdymu ir tokioje 
prasmėje pranašas pritaiko tą žodį Jėzui, kucfniet kalba apie jį 
kaip apie gyvybės davėją. Gyvenimas ateis į žmones per “jo sielos 
kentėjimą”. Apie tą kentėjimą plačiau rašoma 53-me Ižai j o prana
šystės skyriuje. Ten pasakyta, kad jis buvo “paniekintas ir žmon ų 
atmestas, skausmo vyras, susipažinęs su sielvartu. Toliau pasakyta, 
kad jis buvo vedamas “kaip avinėlis pjauti”, ir buvo sužeistas ir 
vargintas.

Visas Jėzaus gyvenimas iki kryžiaus buvo pilnas vargų ir 
skausmų ir pasibaigė tada, kai plyšo jo širdis ir jis sušuko: “At- 
likta”. Bet dėlei šitų kentėjimų ateis busimasis gyvenimas visiems 
“pirmojo Adomd” vaikams, kurie tikėjimu ir paklusnumu priims 
šitą dovaną. Tokiu būdu Jėzus “matys savo sielos vargą ir bus 
pasotintas”. Nesuskaitomi milijonai priims jį kaip savo tėvą, gyvy
bės davėją ir vienbalsiai giedos jam gyriaus giesmę, sakydami: 
“mes džiaugsimės ir linksminsimės jo išgelbėjimu”. Dėkokime 
Dievui už jo dovaną žmonėms — “Busimojo Amžiaus Tėvą”.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 1C323

DR. PAUL V. DARGIS, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

WaaMiMcfer Community klinikas 
Medteintt direktorius 

il»L Manheim R4, WostchoaMr, IU 
VALANDOS: 3—0 darbo dienom ta ir

Tat: 542-2727 arta 542-2723

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

Visoi laidos ii wopa 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p 
H WT1S sioues lliu—AM

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60«2>

Telef. 778.5374

Bl 3-53*3

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt 103rd Shwl 
Vlliodof nsttirixn*.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMITRISTAS

2413 W. 71 St. TeL 737-5149 
Tikrina akie. Pritaiko akiniua 

“contact lensea”
VaL agal jRuitarimt. Uždaryta

ir

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR i- 

‘ PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Re&dencijos telef.: 448-5545

UDUC ifilA&Qa VAlAHDQ:

WL A st

Lietuviv kalba: kasdien, nuo pir 
madienio iki penktadienio 4:oc 
4:30 vai. vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:3* 
vai. ryto.

Vbdėįa Aldona Daukus

Tais*: Kfmlect

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

J
— Kancleris H. Schmidt pa

reiškė, kad Lenkijos darbininkų 
streikas privertė jį atidėti savo 
kelionę į Rostocką, daugiau nie
kas. Tas streikas gali būti pa
vojingas.

DR. VYT. TAURAS j 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

RMdra praktika, spm. MOTKRŲ II««e. 
' Oflaaa 1452 WUT 5>fa ITlfllT

Mgll

P, ŠILE
Aparatai - Protexal Med. ban-

— Ketvirtadieni aukso uncija 
kainavo $634.

»iiiHHiiiiiHiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiii.,.(-;ii!!uiniiiiiiiiiiiii!iniiitu!::!nHiiniiiH!».

TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS
Jono 8:32

ŠV RAŠTO 
NAUJASIS ’ TESTAMENTAS

IR PSALMAI
: LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS
; KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS
• PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

Į KAINA $3.

Į LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Bex 321.
Į Oak Lawn, 111. 60454

<iiiiiim'ūiiiiiii»miiiiiiinimmiiiiiiimiimiiiiiiiii>uiiminutuiiiiiiiūiiiiiiiiiiiiii

r-H - " 1 ~
F L OK ID A
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

i 5625 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdravda

Ž1MA KAMA

Nuo
1914 metu

Passbook Savings.
4 \ savings 

(Minimum S500) 
Certificate

MOVING
. Apdrausta* *»Hrrsv«fymM 

i| (vairiu ata*vmu.
ANTANAS VILIMAS

‘ Tai. 174-1W irt* 37MW4

Midland k-avinėj 
narna taupvmo .«>mi 
poška’a kalus visos m»r
su apylinkės. Dėkojami 
Jums už mums parodvta 
pasitikėjimą. Mes norėtu* 
me būti jums naudingi i! 
at* t vie.

Sąskaitą apdrausto* 
k4 $40,000

2657 WL 69 STREF>
Ch;cw. IL 6062 

TeL 925^7400
8929 SO. HARLEM 

Bridgeview, IL 6045S
Cel. 598 9400

»

Kun. K Gerulis, užbaigdamas 
atsisveikinimo programą, pirma 
tarus žodį “Mūsų Sparnų” žur
nalo redakcinio ir administraci
nio kolektyvo vardu, kaip šio 
žurnalo steigėjas ir pirmas re
daktorius, priminė, kad Dievas 
kiekvieną žmogų apdavanoja 
pašaukimu ir talentais, kurie 
žmogui nubrėžia gyvenimo pas
kirtį. Jokūbas Kregždė buvo ap- 
davanotas ne vienu talentu, bet 
ryškiausiai išryškėjo savo raš
tuose, kurie lydi jį amžinybėn 
ir neša palaimą ir pavyzdį liku
siems jo idėjų draugams.

Kun. E. Gerulis buvo pakvie-, 
tęs norinčius tarti žodį, bet ne
atsiradus norinčių, užbaigė at- 
sisve kinimo su mirusiu Jokūbu 
Kregžde programą, palikusią gi
lų įspūdį liūdesio dalyviams.

Kitą dieną, trečiadienio 10 vai. 
ryto įvyko išlydėjimas Jok. Kre
gždės į Tautines kapines. Salė 
vėl prisipildė atėjusių atiduoti 
velioniui paskutinę pagarbą. 
Kun. St. Neimanas ir kun. P.
Dilys atlaikė trumpas pamaldas. 
Kun. P. Dilio pasakytame žody
je buvo iškelta dabarties laikų 
samprota apie mirtį. Kuomet 
anksčiau į mirtį žiūrėta kaip j 
mistinę pabaisą, tai šiandiena 
psichologai, socialogai ir net te- j 
ologai mirtį vaizduoja kaip ne- 
išvengiamąą gyvenimo reiškinį 
su kuriuo turime susigyventi. 
Kalbėdamas nuo savęs priminė 
savo vykusias diskusijas Refor
macijos temomis ir dėl reforma- Į 
tų rolės lietuvių tautoje, turi 
būti pripažinta, kad Jokū. Kre
gždė vadovavosi sąžinės ir tyri-

(Nukelta į šeštą puslapį)-

(Tęsinys)
Inž-arch. Hermanas Pavilonis, 

tik įžengęs į salę tiesiog iš aero 
dromo, atskridęs iš Los Ange
les, kupina jausmo kalba atsis
veikino su Jokūbu, su kuriuo bu 
vo vienoje klasėje ir baigė Bir
žų gimnaziją, vėliau drauge vie
name kurse studijavo inžineri
ją ir tik 1928 m. išsiskyrė su 
Kregžde, išvykdamas Amerikon, 
Iš motinos pusės skaitomas Kreg 
ždės artimu giminaičiu, tad ne
laukta ir staigi mirtis itin skau
džiai paliete jo asmenį dėl to 
paskubomis su savo sūnumi at
vykęs atsisveikinti su mirusiuo
ju.

Jonas Kutra, atsiuntė per H. 
Pavilonj Lietuvių Protestantų 
Sąjungos atsisveikinimo raštą 
drauge su $100. auka, kurį pers
kaitė kun. E. Gerulis-

V. Karosas kalbėjo savo var
du, atsisveikindamas su savo ar 
timu draugu, vienminčiu ir bend 
ru kovotoju už tuos pačius ide
alus. Ilgesnėje kalboje nurodė 
Lietuvos reformacijos dvasinį ir 
kultūrinį palikimą, kuris tapęs 
Jokūbui Kregždei veiklumo ir 
idėjingumo versme, kuo perpil
dė savo redaguojamus “Mūsų

Sparnus” ir visą savo veiklą. 
Užbaigdamas kalbą apibūdino 

Prieš dešimtmetį Cicero lie
jo šeimos apystovas, kurioje vieš 
patavo meilė ir rūpestingumas, 
tapęs’ tikra' palaima Jokūbo 
Kregždės, veikloje ir pasišventi
me. Už tai dr. Viktorijai priklau 

. so ne vien mūsų gili užuojauta, 
bet pagarba ir meilė už jos šir
dies kilnumą ir sielos taurumą. SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

A

ANNA KASPER
TeL: lArd* 7-3401Gyv. Marquette Parke, Chicago#

leL: OLympic 2-100J

Tek: LAfayette 3-3572
G

Nuliūdę lieka: Dukterys, sūnus, giminės.
3354 So. HALSTED STREET

Laidotuvių direktoriai S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213

Naujienos, Chicago, 8, III. b'ridxy. August 29. 1980

AMSULANSC 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.
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Chicagoa

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

i

PETRAS BlELIŪiNAS
4348 So. CALIFORNIA AVJE.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tek YArda 7-K38-1139

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50tii Ave, Cicero, lit

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubbc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, I1L 974-441C

TeL YArda 7-1911
.į j-j..-a-w

JASPER J. MANKuNAS
Gyv. Long Beach, California

[ Mirė 1980 metų rugpjūčio' 24 d., sulaukęs 89 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje. Amerikoje išgyveno daug metų.

Paliko nuliūdę: dukterėčia Ann Martin, jos vyras James, 
sūnėnas-John Waichulis, jo žmona Adelė bei kiti giminės, 
[draugai ir pažįstami. Velionis buvo brolis mirusios Amelia 
IWaichulis-Igniaisius ir dėdė mirusio kun. Robert Waichulis. 
L šeštadienį, rugpiūčio 30 d., 11 vai. ryto bus lydimas į 
Saered Heart parapijos bažnyčią, 15th Ave. ir Iowa St., Mel- 

Įrose Park, Ill., o’ po gedulingų pamaldų bus laidojamas Mt. 
‘Carmel kapinėse, Hillside, Ill.

Visi a.a. Jasper Mankūno giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterėčia, sūnėnas ir kiti giminės.

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

Mirė 1930 m. rugpjūčio 28 d. 1:30 vai. ryto, sulaukusi 
90 metu amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Naujamiestyje.

Amerikoje išgyveno 66 metus.
Paliko nuliūdę trys dukterys — Edith Halpen, žentas 

William. Elfe Block ir Audrey Slteeley, sūnus Albert Kasper 
ir kiti giminės, draugai l>ei pažįstami.

Velionė buvo žmona mirusio John.
Vietoj gėlių prašome aukoti bažnyčiai.
Priklausė Zw>n Dukterų draugijai, Būtos draugijai ir 

>Dorcas organizacijai.
Kūrins bus. pašavotas penktadienį 1 vai. popiet Lack- 

Lakawicz koplyčioje, 2124 W. Lithuanian PTaza Ct. (69(h St.)

šešiurficnį, rugpjūčio .‘50 d., H> vai. ryto bus pamaldos 
Zion Evangelikų L^Heronų Irežnyėioje, 90th St. ir Menard 
Ave., o po pamaldų bus laidojama Bethania kapinėse.

Visi a.a» Atima Kfisper giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai žvječiatBi dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pasku- L» , y V ’ - * . • • i • •

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

i

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

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PHILLIPS - LABANAUSKAS
MOT So. UTL'AMCA AVĖ.



Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

quette Parko pakeitė buto ad
resą.

— Venecuefos Lietuvių drau
gija Vyčių salėje rengia geguži-

41*
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- • tų pobūvis..Gautas pelnas bus" 
sėjamas parapijai paremti.1 
įėjimo ir pietų kaina— 7 dol. Į ą

Į Maloniai kviečiami visi pa- 
rapiečiai ir parapiją remian- 
tieji skaitlingai dalyvauti.

Sekantis posėdis numatytas, 
sukviesti Dievo Apvaizdos pa-

REAL ESTATE
)

rapijoje. Data bus 
vėliau.

pranešta Hemai, Žam4 F«rcUvimu| Mamai, Žemi — Pardavlmvi
UAL ESTATE FOR SALI Į REAL ESTATE FOR SALI

< Lietuvoj kiekviename mies
telyje buvo batų ir batelių siu
vimo’ bei pataisymo specialistas 

.— šiaučius. 1940 metais Ameri
koje buvo virš 50,000 batų tai
symo dirbtuvių, 0.1977 metais 
teliko tik 9,600. Batams pabran
gus ir didėjant infliacijai, dabar 
jų yra virš 12,000 ir visos turi 
pakankamai darbo.
į • Bet kilriuo metų sezonu už- 
kandžiams skanu ir sveika val
gyti kepenų paštetą. Geriausiai 
(vartoti paukščių, veršiukų ar 
kiaulių kepenis. Pirmiausia rei
škia juos suraižyti ir užmerkti 
keletui valandų šaltame vande
nyje ar piene, kad nustotų kar
štumo. Po to, nuplauti ir troš
kinti ant lengvos ugnies kartu 
>su vienu trečdaliu kepenų svorio 
įsupiaustytais lašiniukais ir prie
skoniais — svogūnais, pipirais, 
lauro lapeliais. Vandens pilti ne
daug —- tik kad neprisviltų. Tru
putį ataušus, kepenis ir lašinu
kus du kartu sumalti mašinėle, 
įdedant truputį svieto; valgyti 
atšaldytą šaldytuve.
i © Lietuviai buvo pamėgę gry
bus iš seniausių laikų ir juos . 
Raudodavo paįvairinimui kasdie- ( 
ninio maisto. Jie matomai nu
jautė, kad grybai gali būti ne 
tik skanūs, bet jie gali būti ir 
naudingi sveikatos atžvilgiu. Tą 
grybų naudingumą dabar patvir
tina moderni chemija ir medici
na. Moksliniai tyrinėjimai sutei
kė pagrindo manyti, jog grybai 
sumažina kraujo cholesterol© 
kiekį, kuris prisideda prie krau
jagyslių sukalkėjimo. Grybų kai
nos yra labai iškilusios. Impor
tuotų džiovintu baravyku svaras 
kainuoja apie 50 dolerių. Netru
kus prasidės, kelmučių sezonas.

. • Visi sutiksime, jog grožio 
pagrindą sudaro gera sveikata, 
judėjimų gyvumas, spindintis

žvilgsnis, skaistesnė oda įr šyp
sena lūpose. Kokį vaidmenį visa 
tame atlieka mityba, nesunku 
atspėti. Gydytojai sako, jog tie, 
kurie valgo daugiau žalių vaisių 
ir daržovių, palaiko patraukles
nę figūrą, o veidudse aiškiau at
sispindi natūralus grožis. Jų svei
kata būna daug tvirtesnė. Ne 
visas daržoves galima valgyti ne
išvirtas. Morka, ropė, ridikas, 
salotos, agurkai, pomidorai sa
lierai, svogūnai yra geri be viri
mo, bet bulvės, kopūstai, buro
kai, asparagai ir kiti natūralioje 
formoje visai netinką maistui. 
Tačiau, kas mėgsta, gali valgyti 
raugintus kopūstus, taip pat ža
lių kopūstų mišrainę. 4 4 , 1 ‘

G Dabar abortus daro ne tik 
moterims, bet ir karvėms. Mato- gyv. Marquette Parke, 
te, Hollywoode atėjo mada siūti knygų leidyklos Terra ir to pat 
švarkelius iš ankstyvai gimusių vardo įvairių kristalo gaminių, 
veršelių odos. Jie yra lengvučiai, porcelano išdirbinių, brangeny- 
elastingi ir kainuoja nuo $2,100 bių, puošmenų ir dovaninių pre- 
iki $4,500. Pastarieji būna su kių krautuvės savininkas, pratęs- 
minkos kailiukų pagražinimu, damas prenumeratą, parėmė 
Kadaise modernios moterys pro- Naujienų leidimą $55 auka. Ma- 
testavo prieš minkų žudymą, lonu pastebėti ,kad dabar Terros 

'Nežinoma, ai’ jos protestuos krautuvėje yte didelis įvairių 
prieš karvėms daromus abortus, prekių išpardavimas. Terros ad-

W. 63rd St, netoli

Vladas Civinskas, dabar 
buvęs

ėjęs pensijon, dabar gauna per 
metus apie $35,000 pensijos. ,

O Purina Dog Chaw praeitais 
metais pardavė naminiams gy
vuliams produktų už 330 mili
jonų dolerių. Alpo pardavė kon
servuoto šunims maisto už $161
milijoną, o'9-Lives pardavė ka- ville, III., už .ankstyvą prenume- 
tėms konservuoto maisto už 115 rato^p£^tg§mj,^.^./^z^ atsiustą- 
milijonų dolerių.

M. Miškinytė

Aleksandra Sakas, 
Ohio, pratęsdama

_ . ... . „ . . rasas: 323/© Business Week žurnalas ra- .- , , , , , r. ,. Kedzie Avė.so, kad federahnes valdžios tar
nautojas, prieš 10 metų gavęs — Ponia
$25,000 algos per metus, ir iš- Lancaster,

prenumeratą, savo gerus linkėji
mus atlydėjo $5 auka. Dėkui. 
Taip pat dėkui Cleveland© tau
tiečiui, užsisakiusiam Naujienas 
vieneriems metams, bet pavar
dės prašiusiam neskelbti.

—Dėkui E. Yersavich iš Brace-

0 Du žibina, keturi kloja, vie 
vienas guli? (Šuo)

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

: į 7 -f. *7 ■ •
— Poitia K. Matuėk, uoli ^Nau

jienų tojarif -rėmėj a, Vasa
rą prafeidusi ,knox apylinkėje, 
po Darbo dienos grįžta nuolati- 

! nėn. ręžįdencijon, East Chicago, 
Ind. George J.* Stungis iš Louis- 

' ville, Ky., artėjąrit' ruderiiui, iš
vyko į St. Petersburg Beach, 
Fla. Jonas Kreivėnas iš Mar-

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą. ..................      $8.00
- Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais ............................ $4.00
Minkštais viršeliais, tik________   $3.00

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

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

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

i

* * *
ŠVYTURIO JŪRŲ 

KP. VEIKLA
Kuopos susirinkimas įvyko 

įvyko rugpjūčio 7 d. šv. Anta
no parapijos patalpose. Susi
rinkimą pradėjo pirm. A. Šu-* 
kys; praeito susirinkimo pro
tokolą perskaitė sekret. V.Vai 
lėnas; apie kasos stovį prane
šimą padarė V. Rinkevičius; 
kuris pažymėjo, kad kasoje 
dabar yra $5,261.00.

Statybos darbai tęsiami 
liau. Baigiamas statyti už 
vusius karius ir šaulius
minklas. Paminklo statymo 
darbus atlieka M. Abarius. Pa
minklo šventinimas atideda-

ŠAULIŲ

to_‘
ŽU-

pa-

i

nę rugpiūčio 31 d., sekmadienį, damas 1981 metams.
Gros šaunus orkestras. Visi ga- ■ -

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKRJIMAIS. t į

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS W

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 

2212 W. Cermak Road Chicago, m,- Tel. Virginia 7*7747

T

BUTŲ NUOMAVIMAS j
• NAMŲ,PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA T

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY “1
INCOME TAX SERVICE ' 77

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233L

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalinė ar- 

ganisacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuoi 
darbus dirba,

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

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, n> 
riauks 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 jaunimu^ siekjančisnr 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams,

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įstrašytL v

Galite kreiptu ir tiesiai l SLA Centrą:

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

307 W. 30th St.
TH. (212) U3-H1P

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos. r
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir

f

Gros šaunus orkestras. Visi ga- Apie Union Pier Juros die- 
lės pasistiprinti lietuviškais pa- n? Pranešimą padarė Vincas 
tiekalais Rus laimės šulinvs Rinkevičius ir saulių stovvk- .r, leKdidto. dus jaunes šutinys, . . . ’ . * d Maplewood. Labai tinka giminingoms

. Lun- šeimoms. ' - '
tiekalais. Bus laimės šulinys. RinkA’ičius ir šaulių stovyk^ 
Įėjimo auka $1. Visi kviečiami J°s administratorius St.

(Pr.) SYS. Sekančiais metais Jūros
. | dieną mėgins suruošti Detroi- 

} te, kur nors prie St. Clair Sho
res ežero. Stovyklos sezono už 
darymas įvyks rugsėjo 13 ir 14 
dienomis.

Detroito ir apylinkių lietu-; 
viai kviečiami atsilankvti. Jei!

** I

kas norės pasilikti sekančia' 
dienai, galės stovykloje per-* 
nakvoti. Ant. Sukauskas

atvykti.
— Noriu gauti darbo mažoje 1 

šeimoje. Prašau skambinti tel. 
778-0820.

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

ŠIMAITIS REALTY

Detroito naujienos
D. LIET. ORGANIZACIJŲ 

CENTRO VEIKLA
DLOC posėdis įvyko rugpiū-; 

čio 21 d. šv. Antano paralijos 
patalpose. Dalyvavo pirm. A. 
Barauskas, vicepirmininkai — 
B. Brizgys, C. šateika, J. Les-

JOKŪBO KREGŽDĖS 
LAIDOTUVĖS

(Atkelta iš penkto puslapio)

i

činskas ir A. Sukauskas, sekr. nėjimo laisve, kas jam suteikė?
St. šimoliūnas ir kasininkas
A. Vaitėnas. s

garbę.
Į kapines palydėti 21 mašina.

I

Posėdis buvo^darbingas^Fe-J Gražioje vietovėje, visai netoli
stivalio apyskaita parg^S^ad 
pelno buvo gauta virš'^ftrk^Įali
čio dolerių.. Aptarta 0k£nt*ais 
metais Vasario 16-sfds- rėįka- 
lai. Numatyta- ’kviesti^amferi- 
kiečių ir lietuvių pagrindiniai 
minėjime kalbėtojais; tai^Jpat 
ir meninės programos atlikė
jai. Aptartas rugsėjo 28 dieną, 
sekmadienį, šv.. Antano para
pijos patalpose -ruošiamas-pie

f SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
į ^marujųnoreikieni -k

J 2608 We«t «tth St, Chicago, HL 60628 « TeL WA 5-W.
X Dideli* pasirinkimai gerbt rūflee įvairių preHg.
T > MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

i:<ish

Cosmos Parcels Express Corp. *
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

1501 W. 6tth St, Chicago,M 6062J. — TeL WA 1-2787 <

nuo komp. VI.. Jakubėno pa
minklo, J. Kregždė rado amži
no poilsio vietą. Bekalbant mal
dos žodžius ir bematant žemės 
grumstus, tarp kurių buvo atvež 
ta sauja žemės,iš Lietuvos, dan
gų padengė juodi debesys iš ku
rių dundėjo perkūno griausmas. 
Dar suspėta sugiedoti ; tautos 
himną ir paskutinėje minutėje 
prieš lietų suspėta Į mašinas-

Lyjant kaip įš kibiro, sugrį
žo visi dalyviai į Gold Coast Inn 
svetainę, esamą prie pat Pet
kaus koplyčios, kurioje įvyko 
šermenų pietūs. Erdvioje ir jau
kioje svetainėje, susėdę prie aps 
kritų stalų, laidotuvių dalyvia: 
pasistiprino valgiais ir savo pri
siminimais apie Jokūbą Kregž
dę. Užbaigai inž. Valentinas Šer 
nas šeimos vardu padėkojo vi
siems už dalyvavimą laidotuvė 
se, atiduodant paskutinį patar
navimą mirusiam Jokūbui Kre 
gždei. Po šių žodžių dalyviai pa 
mažu ėmė skirstytis į namus.

V. Karosas

Juozo šmotelio

ATSIMINIMU

i

. Notary Public
Insurance, Income Tax

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

1 NEIGHBORHOOD
REALTY GROUP

We’ll help you make the right movė.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

auomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, 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

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

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

see us for 

financing©

AT OUR 10W RATS

232 WEST CERMAK ROAD cmcACanuNOB oat 
Fboaxi Virginia 7-774T

OUR SAVINGS _
7 CERTIFICATES 

EARN UP TO ’8%

33Sb«fW\

Mutual Federal 
Savings and Loan

SEBVING CHIC8GO AND STOJUS SINCE 1905

irGraži, lengvai skaitoma 
įdcfmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu. ■ ,

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.

, Chicago, IL 60629 _
Knygos kaina —, 5 doleriai

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
tete bendrovę. Jis pasiruošęs 
visiems mielai patąrnauti.

L. A. R. Staškūnai 
SAPPHIRE SEA MOTEL

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių 
butas prie Emerald netoli 35-tos.

Tel. 523-1387

PERSONAL
Asmeny Ieško

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. .
Tai. 927-3559

*

D t M E SI O 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FET1NGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMOD ELI AVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu.
Iš lauko ir vidaus. ; •

Kainos labai prieinamos. ;
GEDIMINAS BARANAUSKAS

4514 So. Talman Avenue
Tel. 523-0383 /

A. T V ERAS
Laikrodžiai ir. brangenybės

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
TeL Republic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, I1L 60632. Tel. YA 7-59M

M. ž I M K U S
Notary Public

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

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zspolii, Aęent 
3203ft W. 95th Si ’ 
Evorg- ?»rk, UI. 
60642, - 424-3654 k

State Farm Fire and Casualty Company

f 1 —---  -
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

VALDEMARAS BYLAITIS 
ir VINCAS BRIZGYS

Darbo vaL: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Tdefonuoti 778-8000

i - . J

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daut 
padėti teisininko Prano ŠULC 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS 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.

Ieškau savo brolių — Viktoro, 
Antano ir Edvardo Menczinskų, 
taip pat sesers Veronikos, kadai
se gyvenusių Vilniaus krašte, 
Švenčionių apskrityje, Ignalinos 
valsč., Rimšėnų kaime. Juos pa
čius ar jų šeimos narius prašau 
atsiliepti, gi apie juos žinančius 
prašau pranešti už atlyginimų.

Adam Menczinski 
1756 NE 37th St 
Ft Lauderdale, FL 33334.

Advokatai ✓
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 2 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. Šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL <L 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 We*t 63rd Street

Chicago, m. 60629

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

6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Friday, August 29, 1980




