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SOVIETU KARO LAIVAI KARIBŲ JUROJE
SUKIIJMAS BANGLADEŠE PADARĖ 
DAUG NEIŠDILDOMŲ NUOSTOLIŲ

Į ŽUVO SUKILĖLIŲ VADAS IR DU JO ADJUTANTAI

DACCA, Bangladešas. — Tik 
dvi dienas užtrukęs sukilimas 
Bangladeše baigėsi, palikęs kraš
tui neišdildomu nuostoliu. Di
džiausiu nuostoliu yra laikoma 
prezidento Zia Rahman mirtis. 
Jis buvo sukilėlių nužudytas pa
čioje sukilimo pradžioje.

Zia Rahman buvo Bangladesh 
armijos štabo viršininkas, 1977 
metais tapęs prezidentu. Didžią
ją savo gyvenimo dalį jis pralei
do kovodamas už krašto laisvę 
ir nepriklausomybę. Ją iškovo- 
j us, prez. Zia Barman pradėjo 
rūpintis žmonių gerove. .Kaip 
tik jo vadovavimo' metu Bangla
dešą-nusiaubė liūtys ir užplūdi
mai, padarę daug nuostolių gy
vybėms ir turtui. Daug žmonių-

- buvo likę be pastogės. Iš užsie
nio kraštų atėjusi pagalba už- 
gydė žaizdas ir kraštas pradėjo 
progresuoti. Ne veltui preziden- 

. to - laidotuvėse antradienį daly- 
- ii-vavb- šimtai -tftkštan^ą asmeaų, 

o visas kraštas liūdėjo, 
karsto garbės sargyboje buvęs 
karininkas? pareiškė: “Mūsų 
kraštas niekuomet neras tokio 
asmens, koks -buvo -f jis. Dabar 
mūsų kraštui?jo praradimas yra 
perdaug skauęlus”. ? ĮL 

5' — ‘ • 'i . ■ : 4
' Keletui valandų praėgsš nuo 

laidotuvių, valdžia- kad
areštuota 17 karini^^tfąlyya- 
vusių sukilime. J^e biiyo_Chitta
gong mieste,; kuiį?- sukilėliai Į lai* 
kė užėmę dvŲdienaš. .yj-riausy- 
bės komunikate rašoma, kad! da
bs sukilimo dalyvių, .slapstosi 
Jie bus sugaūti’ir nubausti. Ko
munikatas taip pat rašo' apie su
kilimo vado m j r. generolo Abul 
Manzur mirtį ir duoda porą-.ver- 
sijų. Vienoje sakomą, kajį^jį nu
šovė valdžiai ištikimos kariuo
menės kareiviai; pasipiktinę jo 
darbais. Jis buvo sulaikytas 
kaime ir vedamas į Chittagong 
miestą- Taip pat buvo areštuoti 
du sukilimo vado' adjutantai, 
armijos pulkininkai. Juos iš ka
reivių atėmė ginkluoti ūkininkai 
ii' nužudė.

Nepatikrintomis žiniomis, A. 
Manzur buvo sužeistas suimant 
ir mirė vežant į ligoninę, gi abu 
pulkininkai žuvo toje atakoje. 
Taip pat sakoma, kad Manzur 
buvo sušaudytas Chittagong ka
riškoje areštinėje, po dviejų va
landų- jį sulaikius su žmona ir 
3 Vaikais už 17 mylių nud 
miešto.

Manzur buvo nepatenkintas 
perkėlimu į sostinę ir paskyrimu 
biurokratiniam darbui. Jis tikė
josi tapti Bangladešo kariuome
nės štabo viršininku, bet į tą

postą prez. Zia paskyrė genero- 
lą H. M. Arshad. Į

PREZIDENTAS APLANKĖ 
SPAUDOS SEKRETORIŲ

WASHINGTON, D.C. — Ant
radienį prez. Ronald Reaganas 
aplankė Baltųjų Rūmų Spaudos 
sekretorių James S. Brady 
George Washington universiteto! 
medicinos skyriuje, sužeistą Į 
šūviu į galvą laike atentato prieš : 
prezidento gyvybę kovo. 30 die- j 
ną. Vizitas užtruko 16 minučių. į 
Prez. Reaganas pareiškė, kad! 
pareigos tebelaukia ir.. Baltieji Į 
Rūmai labai pageidauja jį vėl 
pamatyti. Sekretorius Brady at
sakė, kad gydytojai dar jo’ neiš
leidžia. Jis džiaugiasi prez. Rea- 
gano greitu pagijimu ir per ra
diją bei televiziją šėką jo darbus.

Prezidentą lydėjo Baltųjų Rū
mų- štabo viršininkas James A.

riąus pareigas Larry Špeakes. 
Pasikalbėjimuose dalyvavo Bra
dy žmona Sarah. Jis juokavo, 
kad joks ligonis nesulaukia vizi- 
t uo j anįįa.-prezidentei.

KALENDORĖLIS

Birželio' 4: Pranciškus, Grėbė
ja, Biržė, Aidis, Strazdas.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:21.
Oras Šiltas, lis. '
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—. Mrmadjenį 
Doverio "ttostė^cbŲand AįĮrd-su- 
laikė 42 m^tų J^V. pilietį Ron
ald Zen, aelegafiąr. gyvenantį 
Anglijoje. Jis kaltinSpias netik
ros bombos- arba petardos-pa
siuntimu karalienei Elzbįėtai II, 
taip pat' grasinimu nužudyti 
princ|‘ Charles; iri.jo sužadėtinę 
Diana Špęncer. Jis tajp, pat gra
sino išsprogdinti virš 100 bankų. 
Teismas už jį jokio užstato ne
priima ir pradės procesą sekantį 
antradienį.
- Scotland Yard kalbėtojas pa- nepatinka, kad -Lenkijos komu- 
reiškė, kad Zen yra artistas. Jo nistai padarė Solidarumo unijai 
reikalavimai bei motyvai 
skelbiami.

Pakistan

ne-

išra- 
ap- 
vilą

IŠ ŠEICHO UŽDIRBO 
900,000 DOLERIŲ

ROMA, Italija. — Vienas 
dingą®- ir darbštus italas, 
statęs visą turtingo' arabo
dirbtinomis palmėmis, uždirbo 
900,000 dolerių. •*
f Arabas buvo pasistatęs gražią 
vilą, bet jis jokiu būdu negalėjo 
jos apsodinti palmėmis, nes pal
mės ten neprigydavo. Jis buvo 
prisodinęs gerų palmių, bet jos 
už poros dienų nuvysdavo ir iš
džiūdavo.

Italui atėjo mintis pagaminti 
dirtbines palmės.'Nors jis turėjd 
nemaža problemų savo užsibrėž
tai minčiai įvykdyti, vis vien iš
radingam italui pagaliau pavy 
ko viską pagaminti — šakas, la
pus, žieves ir tt Po to pritaikė 
tinkamas spalvas ir viską nuvežė 
į Dzidos priemiestį ir susodino 
aplink maudymosi baseiną, ta
kus ir kur buvo nurodyta.

Turtuolis pasikvietė visus sa
vo gimines ir parodė, kaip gra
žiai apsodintos jo žalids palmės. 
Už įdėtą darbą italui davė 900 
tūkst. dolerių.% .Dabar tokias

AREAS (Square Mites)-
India 
1,261,597 /

Pakistan i
310,403 . \

Bangladesh 
55,126

Bangladešas palaidojo nušautą prezidentą Zia Rahihan, o ūkinirikų grupė- 
užsienin bėgti besiruošiantį sukilimo vadą gen. Manzur skaudžiai sumušė 
ir galutinai užmušė. Bangladešas yra nauja valstybė, anksčiau žinoma 
kaip Rytų Pakistanas, iškovojusi savo nepriklausomybę 1971 ni. gruo

džio'mėnesį. Lietuviškai paprastai minimas kaip Bengalija.

RUSAI KRITIKUOJA
LENKŲ KOMUNISTUS

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
“Tass” agentūra paskelbė ir iš
siuntinėjo' visai sovietinei spau
dai aštrią Lenkijos komunistų 
partijos kritiką. Rusų agentūrai

nepaprastai dideles nuolaidas. 
“Tass” mano, kad tokių didelių 
nuolaidų neturėjo daryti.

Įdomiausia, kad “Tass” re-

LEŠEK VALENSA JAU NORI. TRAUKTIS 
IŠ SOLIDARUMO UNIJOS VADOVYBES

SOVIETŲ SPAUDA KRITIKUOJA LENKIJOS 
KOMUNISTŲ PARTIJOS VADOVYBĘ _

ŽENEVA, Šveicarija.— Lešek 
Valensa, Lenkijos darbininkų 
unijų astovas tarptautinėje dar
bininkų konferencijoje, pareis 
kė, kad jis norėtų pasilraukh iš 
Lenkijos Solidarumo unijos 
darbininkų pirmininko pareigų.

| miasi ne rusų komunistų parti- Vadovavimas unijo's centro ko
jos nutarimu, bet jie remiasi ‘ mitetui ir dalyvavimas įvairino 
prieš mėnesį vieno paprasto i 
darbininko' Kotoviėiucse paskelb
tomis kritiškomis pastabomis. 
Straipsnelį parašė kažkoks. S. 
Ovčar. Jis pasakė, kad lenkų 
centro komitetas labiau pakepr 
kėvkomunistų partijai, negu-ko-;^dažnai jam nėra nei keturių va- 
munistų paskelbti nutarimai 
1970 metais.

Liepos 14-18 dienomis Lenki
joje bus sušauktą^ jiar vienas 
komunistų partijos- suvažiavi
mas. Praeitomis'dviem savaitėm 
padaryti lenkų komunistų nuta
rimai. Jie gali būti atmesti arba 
pataisyti suvažiavimo metu.

se posėdžiuose' jį Įtek išvargina, 
kad tas pradeda atsiliepti į jo 
sveikatą. Nuo praeitų metų ru
dens jis nega Ištinkamai pailsėti. 
Jeigu jis gauna keturias valan
das poilsiui, tai labai gerai, bet

landų. Be to, jis turi žmoną, vai
kus, ir privalo su jais praleisti 
daugiau laiko, o ne tik atsitikti-

NIKARAGVOS APSAUGAI NEREIKIA
TIEK KARIŲ IR KARO MEDŽIAGOS

JAV IMSIS PRIEMONIŲ. JEIGU SALVADORE

— Jewel krautuvės pradėjo 
pardavinėti dar 14 “generic” 
prtfduklų, kurių taq>e yra sūris, 
apelsinų sunka ir jogurtas. Da
bar krautuvėse yra virš 200 
“generic” produktų.

“oazes” nori įsitaisyti ir kiti 
arabai,

1 ' ' ' V

Valensa dirbo Dancigo Leni
no laivų statybos dirbtuvėse. 
Jo specialybė — elektrcftechni j 
kas. Kada dirbtuvėse kilo disku 
sijos apie veiklos planus, daug 
kas abejojo, ar būtų naudinga 
ir patartina imtis streiko. Atsto
vai svarstė ir svarstė, bet nega
lėjo nuspręsti. Tada L. Valensa 
paprašė žodžio ir įtikino daugu
mą, kad būtinai turi būti pa 
skelbtas streikas ir visi darbinin
kai turi vieningai laikytis. Jis 
aiškino, kad unijos yra sudary
tos darbmrnkams padėti, kad 
komunistų partija negali darbi-

ninku sąskaita iškovoti visokių 
privilegijų savo nariams. Darbi
ninkų unijų atstovai sutiko su 
Valensos samprotavimu ir nuta
pė paskelbti streiką.

Tai buvo- didžiausia sensacija 
visoje Lenkijoje. Atvykus vy
riausybės vicepremjerui tartis 
su darbininkais, Valensa padik
tavo jam visas darbininku rei 
kalaujamas sąlygas. Norėjo di 
dėsnių algų, daugiau mėsos, 
leisti Dancige pastatyti pamink
lą prieš 10 metų sušaudytiems 
darbininkams, atimti visas mais
to privilegijas komunistams ir 
kt. Lenkijos valdžia sutiko pri
imti Valensos padiktuotas są
lygas, 

r
Nuo tos dienos jis tapo Len

kijos didvyriu. Jis huva kviečia
mas į mitingus papasakoti, kaip 
Dancigo darbininkams pavyko 
iškovoti savo teises. Streikas pa
sklido po visą kraštą. Tų strei
kų buvo daugiau negu reikėjo. 
Valensa atliko didelį organizaci
nį darbą, bet dabar pajuto, kad 
jo entuziazmas jį nuvedė toliau 
negu jo' fizinės jėgos leidžia, to
dėl labai pervargo ir atsitolino 
nuo šeimyninio gyvenimo. Da
bar jam reikalingas poilsis ir 
laisvesnis ‘laikas, kad galėtų 
viską ramiai persvarstyti.

PASIRODYS SOVIET!

WASHINGTON, D.C. — Sek
retorius Alexander Haig, redak
torių konferencijoje, atsakyda
mas į vieno redaktoriaus pa 
klausimą, pažymėjo, kad Nika
ragva pernelyg stipriai apsigink
lavo ir sudarė gerai ginkluotus 
dalinius. Nikaragvai negresia 
joks pavojus, jai. nereikalingi 
tokie ginklai ir toks didelis ka
rių skaičius. Joks kaimynas nesi 
r,...gia Įsiveržti į Nikaragvos te- 
ritoTiją.

Laikraščiu redaktorių konfe W- *
rencijai sekretaorius pasakė pa 
grindinę kalbą. Jis5 tiesmukai at
sakė į kelių redaktorių iškeltus 
klausimus. Konferencijai baigti 
pakvietė visus konferencijos da
lyvius užeiti Į diplomatams pri
imti salę, pasižiūrėti Į reikšmių 
gus istorinius dalykus ir pasiaiš
kinti. Buvo susidaręs įspūdis, 
kad ir pats sekretorius netru
kus Ten užeisiąs. -

Bet taip nebuvo. Sekretorius 
studijavo paskutinius praneši 
mus, o trečiadienio rytą prane 
šė spaudai, kad Karibų vande
nyse yra keli -Sovietų karo' lai-

Visi ^suprato, kad reikalas 
rimtas.rSovietų karo laivai tūri 
teisę plaukioti Karibų vandeni 
mis, bet tie laivai atsirado tuo 
melUjJįada rusų ginklai vėl pra- 
dėję^pląujcli į Nikaragvą, Gva
temalą ~ir 'kitas Vidurio Ameri 
kos valstybes.
v.JPrariėsimąš sako, kad JAV ir 
kiS^emokratiniai valdomi kraš 
tai labai atidžiai seka ginklų ii 
karių gabenimą į Salvadoro pa 
kraščius. Jeigu naujai atvežtų 
ginklų tarpe bus ir Sovietų tan
kų, .tat tada JAV imsis priemo 
niu ginklus suvaldyti pačidje tų 
-gmktų”: bazėje. Visiems aišku, 
kad ta naujoji bazė yra Kuba. 
Diktatoriaus Castro pasigyrimas 
nebuvo tuščias. Jis pareiškė 
kad jis ne tik nebijo JAV, bet 
jis yra ir pasiruošęs prieš jas. 
kovoti. .Castro moka pasigirti, 
bet šį kartą jis buvo gerai infor
muotas apie Sovietų valdžios 
planuojamą įsiveržimą i Salva 
dorą.

Iki šio' meto Salvadore buvu
sios komunistų karo jėgos nepa
jėgė krašto vadovybės paimti į 
savo rankas. Jeigu JAV nebūtu 
pakeitusios savo taktikos, tai 
šiandien -Salvadora valdytų ko
munistai.

šiandien visi pripažįsta, kad 
taktiką. Salvadoro atžvilgiu rei
kėjo keisti ir teikti Salvadoro 
karo jėgoms reikalingą paramą 
Ta parama, palyginus, buvo' ne 
didelė, bet Salvadoro kariai pa 
darė įsiveržėliams didelius nuos
tolius. Reikia manyti, kad Sal
vadoras ir toliau ginsis. Bet jei
gu rusai iškels kaimyninėse 
valstybėse rusiškų tankų, lai ta 
da pozicija pasikeis. Salvadoras 
neturi tankų. Salvadoro kariams 
bus reikalingi tankai. Jie turės 
mokėti, kaip tuos tankus nau
doti.

JAV diktatorių Castro, yra 
Įspėjusios apie Kubos pavertimą 
kard medžiagos sandėliu Vidu*

J TANKAI IR KARIAI

TRUMPAI iŠ VISUR
-jiZįTį"’. _  _ " L ~_r - —

— Wieboldt krautuvės Čika
goje praeitais metais turėjo 
$1.19 milijono nuostolio, o' už
pernai .— $1.24 mil. Nuostoliai'- 
atsirado dėl išlaidų padidėjimo.

— Pildsbury Co. paskelbė, kad 
parduoda 1.5 milijono akcijų, po 
$41.75 už akciją. Pinigai bus 
naudojami bendrovės praplėti
mui.

— Volkswagen dirbtuvės, 
New Stanton, Pa., savaitei su
stabdė visą produkciją dėl maši
nų operavimo didelių išlaidų.

■ — Penkiems imigracijos de
partamento valdininkams iškel- 
tos-hylos už žiauru elgesį su ku
biečiais Fort Chaffee, Ark., sto

vykloje. - -
— Vienuolika Kongreso narių 

iškėlė teisme bylą prieš JAV 
vyriausybę, reikalaudanji at
šaukti iš Salvadoro amerikie
čius karinius patarėjus ; ir su
stabdyti karinę paramą. :

— Stone Container bendrovė, 
Columbia, S.C., pradėjo gamin
ti medinius indus bei kitus pro
duktus.

— Dauguma New Yorko ban
kų sumažino nuošimčius už pa
skolas ir dabar ima 20%. Pas
kutiniu metu nuošimčiai už pa
skolas buvo pakilę.

— Balandžio mėnesį vienos 
šeimos naujų namų pardavimas 
sumažėjo' 13.5%. Tokių namų 
per metus parduodama apie 
441,000.

— Teisingumo departamentas 
patraukė teisman 71 metų Kali
fornijos gyventoją Otto' ven 
Bolschwing. Jis kaltinamas nu
slėpęs nuo*. imigracijos įstaigų 
savo praeitį. Jis buvęs nacių 
partijos narys, SS kapitortas ir 
Adolfo Eichmano patarėjas. 
Kaltinamasis gavo pilietybę New 
Yorke 1959 metais. Bolschwing 
pareiškė, kad kaltinimai nėra 
teisingi. J’s niekad nedirbęs 
Gestape, nebuvęs SS nariu. Jis 
dirbęs Amerikos OSS įstaigai, 

Į dabartinei ČIA, kuri pasiuntusi 
jį į Austriją, nuleisdama para
šiutu.

rio ir Pietų Amerikon siusti. Š’s 
pareiškimas diktatoriui yra žino 
mas. Jam taip pat turi būti aiš
ku, kad ginklų siuntimas į Vidu
rio bei Pietų Ameriką nepagei
daujamas. Jungtinės Valstybės 
turės imtis priemonių tų ginklų 
vežimui sustabdyti.

JAV vienos tokio sprendimo 
nedarysiančios. Ginklai vežami 
j Centro Ameriką vyriausybėms 
versti, naujoms valdžioms suda
ryti. Pasitarime turės dalyvauti 
valstybės, prieš kurias tie gnik- 
lai nukreipiami.

Atidžiai sekami Sovietų karo 
laivai, pasirodę Karibų vande
nyse.



«*nus» «aue«£ AFRICA

THf AREA OF x 
SOUTHERN AFRICA HAS 
95% OF THE Wm CHROME 
98% OF THE WORLD’S RJLHMJM 
64% OF THE WORLD’S VANADIUM 
53% OF THE WORLDS MANGANESE 
52% OF THE WORLD'S COBALT

\ MANGANESE

CONGO X 
A.N60U

OPEC CQKTMU 52H 
OF ffiE WORLDS X

NAXė&A

BOTSWANA 
ChkCbfiiM 
DIAAOCS

/ COBMT
/ COPPER
/ DIAMONDS
/ TWl
/ C&UM&UM-

TANTALUM
ETHQPlA SQlD

TUNGSTEN

X2AMSA
ZX COBALT

K GOLD
MAMAXESE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -BMSASWE
CHROMIUM

COPPER 
GOLD 
ASBESTOS

SOUTH AFm
CHROMIUM
MANGAieE
VJUUDIUM 
PtATlhUM

įmanoma būtų patenkinti — su
griūtų visa amerikos gyvenimo 
sistema, jos ūkis. Tu# pačiu, \ 
aišku, imtų griūti ir visas laisva-: 
sis pasaulis. ?

Ar JA Valstybės yra tvirtai 
nepriklausomos? Žvelgiant iš į 
mineralų ir tauriųjų metalų tas-: 
ko, turint omenyje jų reikalin
gumą ir svarbą, galim drąsiai sa- ; 
kyli, kad JA Valstybės negali 
bū’i bent ūkiškai pilnai nepri-l 
klausomos. nes jos, jų ūkis ir 
pramonė priklauso nuo užsieny- 

mineralinių žaliavų.
reikia atsigabenti iš ki-j 

Sovietų Rusijos.
Jungtinių Tautų 

Amerikos atstovui 
pasmerkė Rodeziją

."■■-Sy- -

STEPONAS KAIRYS

ATSIMINIMŲ PLUOŠTAS
(Tęsinys)

Kremliuje sėdintieji Sovietuos 
ponai, visam pasauliui į akis pūs 
darni “taikos” dūmus, revoliuci
jos. teroro ir net ribotu karu 
stengiasi paglemžti dar laisvas 
pačias svarbiausias mineralinė
mis žaliavomis sritis. Amerikai, 
tiek ir laisvosioms pasaulio tau
toms mineralai yra labai svar
būs. Dėlei jų tad ii* vyksta ne
paliaujamos grumtynės.

Lietuvių draugas ir dažnai at 
silankantL į Cicero lietuvių tau
tinius parengimus šeštosios kon 
gresinės apylinkės atstovas LA\ 
Kongrese Henry J- Hyde, savo 
1981 m. gegužės mėnesio biule
tenyje rašo, kad laisvajam pa
sauliui ir tiek pat JA Valstybių 
nepriklausomybei būtų didelis 
pavoju^ netekus mineralinių ža 
liavų šaltinių. Esą, jie yra žy
miai svarbesni už žemės aliejaus 
šaltinius. Todėl, pasak atstovo 
Hyde, dėlei mineralinių žaliavų 
vedamos ekonominės ar kito
kios imtynės yra pačios svar
biausios. Bet gi, amerikiečiai 
mano, kad JA Valstybės yra tiek 
turtingos žemės tunrtais ir įvai
rių metalų žaliavomis, kad dėl 
ju nėra reikalo kvaršinti galvos.
Pasak Atstovo Hyde, amerikie- kietųj

karnai. Esą, taip save apgaudinė
jant, nei nenujaučiama, kad Ame 
rika artinasi prie žūtbūtinės kri
zės. Ir tai patvirtina žemės tur
tų ir kasyklų vyriausio komite
to Kongrese pirmininkas James 
Santini: “Mūsų tauta yra giliai 
įklimpus i tylų, bet kritišką ka
rą dėl pasaulyje esančių strate
ginių mineralų. Uždarytomis aki 
mis, mes faktinai esame patys 
save pasmerkę ir pažeidę, nesis
tengdami įsigilinti ir iškelti į 
viešumą mineralų svarbą, jų 
priklausomumo..

Mineral svarba. Pasak “Mi
ning Congress Journal”, kad pa
tenkinus civilizuoto amerikiečio 
kasdienius re’kalavimus, kiek
vienais metais reikia suvartoti 
milijonu- svarų įvairių minera
lų. Esą. per visą naujai gimu
sio amerikiečio gyvenimą reikia 
suvartoti 1050 sv. švino, 1050 sv. 
cinko. 1750 sv. vario, 4550 s v. alų 
minijaus ir net 91000 sv- gele
žies bei plieno. Ir tuo, tais vi
sais skaičiais nereik stebėtis, tai 
natūralu, kadangi amerikiečio 
namai, kelionės, darbovietės ir 
tt, ir tt., neskaitnt suvartojamo 
žemės aliejaus, priklauso nuo 

mineralų bei jų žaliavų.
Jų dėka tik patenkinama civi
lizuotos ir supramoninto krašto 
visuomenės kasdieniški reika
lavimai. Jei tie reikalavimai ne-

čių '‘store shelf’ galvosena klai
dingai jiems laiduoja, jogei me
talo žaliavų bei jų atsargų kiek
vienu atveju visada bus pakan

esanc ų 
kuria 
tur, net ir iš 
Pavyzdžiui, 
asamblėja, 
pritariant,
(dabartinę Zimbabwę) ir Pietų 
Afriką. Amerikos Kongresas tuo j 
met nutarė uždrausti iš minėtų] 
kraštų įsivežti nikelį ir kitus | 
tauriuosius metalus bei jų ža-t 
liavą. Amerikos pramonė tuo- Į 
met buvo priversta tą taip jai 
reikalingą žaliavą pirktis Sovie
tų Sąjungoje, kuri, neatsižvel
giant į Jungtinių Tautų nutari
mą, mineralų apdirbtą ir neap
dirbtą žaliavą vežėsi iš pasmerk 
tos Pvodezijos ir iš P. Afrikos. 
Juokingiausia, kad Amerikos 
pramonė buvo tokiu Kongreso; 
nutarimu priversta už Rodezijosj 
mineralus mokėti dvigubą ar] 
net ir didesnę kainą.

Kokius gi kiekius mineralą 
JAV įsiveža? Štai, iš užsienio 
atsigabenama plieno gamyboje 
labai svarbaus mangano 97%, l 
sintetinio kuro bei kitų medžią-! 
gų gamyboje reikalingos plati
nos įsivežama 87%, lėktuvų, 
ginklų ir tiksliųjų mašinų bei 
įrankių gamybai reikalingo ko] 
balto atsigabenama 93%, alų-’ 
minijaus gamybai reikalingo bau 
ksito — 93%; ir kiti svarbūs 
mineralai, kaip cinkas, auksas, 
nikelis, chromas, potašas, gyv
sidabris, pramoniniai deimantai, 
daugumoje yra užsienietiški. 
Net gumos gamybai reikalinga 
žaliava — šimtaprocentiniai už
sienietiška. t

(J. Laurinavičiaus drožinys) Lietuvos pajūrys

Ką kiti tuo reikalu rašo? JA roję, ir nepateisinamą užpuolimą 
Valstybės turi ne tik rungtiniau I Afganistano 1979 m. gruodžio 
ti su kitais pramoniniais kraštais mėnesi — kiekvienas tuomet 
ir tiek su 
tų {taip svarbių mineralų, bet 
taipgi, turi dar rūpintis, kad tų 
žaliavų ištekliai būtų laisvi, lais 
vai prieinami, kaip Zimbabvėje, 
P. Afrikoje ir kitur Afrikoje,

Jie tardamies esą visų žmo
nių reikalų ir troškimų gy
nėjai, akiplėšiškai skelbia, esą 
reikia atimti visą tai, kas atski
rų žmonių buvo įsigyta arba 
teisiu paveldėjimu, arba proto 
bei rankų darbu, arba taupiu 
gyvenimu ir visa tai pavesti 
bendrai naudotis. Tuos visus mi 
ražus jie skelbia savo susirinki
muose, platina liaudyje gausiais 
periodiniais ir neperiodiniais 
leidiniais. Tatai sukelia sukiršin
toje visuomenėje tokią didelę 
neapykantą prieš valdovų oru
mą ir valdžią, jog apsvaigę išda
vikai, nepakęsdami jokio varžto, 
nekartą labai staigiai bei niek
šiškai atkreipia ginklus prieš 
tuos pačius valdovus." (Popie
žių enciklikos, 35-36 psl.).

Garbingieji broliai Lietuvoje 
dar nebuvo matę visų tų blogy
bių, kurias, popiežiaus žodžiais 
tariant, neša su savim socializ
mas ir kurios taip išgąsdino bei 
socializmui piktai nuteikė po
piežių Leoną. XIII. Bet, jei Ro
ma ir juos šaukė kovon su gre
siančiu pavojumi, z tai reikėjo 
budėti, saugoti ypač jaunimą ir 
pulti priešą, kur jis bepasirody
tų. Pirmieji Lietuvoje perkūnai 
iš bažnyčios sakyklos prieš so
cialistus, berods, bus kritę Vil
niuje.

O iš kitos’ pusės buvo ir Lietu
voje minimi Grinevickiai, Ja- 

■ navičiai, Lukaševičiai, Pilsuds
kiai ir kiti, kurie už savosocia- 

revoliu-

cialdemokratų laikraščiai, ‘Lie 
tuvos Darbininkas’, ‘Aidas Lie.

teratūra, jau pradėjusia byrėti 
dėl laikui neatsparaus popie
riaus, galėjau pasinaudoti emi
gracijos sąlygose tik iš dalies.

LIETUVOS ŽEMES ŪKIS

tarp dvarininkų
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Kviečiame visus ir iš visur dalyvauti spektakliuose

is pramoniniais kraštais ' mėnesį 
komunistiniais dėlei I prieitų išvados, kad “išteklių ka 

ro” era jau yra prasidėjusi’’.
Kodėl JA Valstybės yra įsi- listinius įsitikinimus 

vėlusios j tą taip netvarkingai cinę veiklą prieš despotinę caro 
nešvarų mišinį? Priežastis yra > valdžią sumokėjo gyvybe ar il- 
labai komplikuota ir supainiota, • gų metų katorga ir šviečiančiu 

Azijoje ar toje pačioje Pietų I bet, nesuklystant, tikriausia ga- Į žibintu ėjo savąjį gyvenimo kę5- 
Amerikoje. Tuo klausimu, “For i Įima kaltinti trumparegišką Kon į lią, vėlesnėms kartoms palikda- 
bes Magazine” 1980 m. kovo mė- ’ gresą ir pereitas krašto adminis- 
nesije paskelbė Train-Smith į tracijas. 
Kompanijos investavimų pata
rėjo John Train straipsnį, ku
riame rašoma:

mi sektiną pavyzdį.
Ko paklausyti ir kuo pasekti? 

. -Ir jei pasisavinsi socializmo ke-PS. illinojaus xongresmanas , . . . ___ T —_ , ; . ± - j i hą kiek jam yra pagrindo mu-H. J. Hyde, turint omenyje, kad ; • 9J v . .-šajame gyvenime? Daugumas.... Amerika lengvai gali būti jei j . . .....................Kaip kadaise Prancūzijos im-i . ... . \ + .jaunimo, besidejusio 1 socialistu
h J •- va o visiškai nugalėta, tai bent sti- ., . , ...x ... ne veikla, buvo paveikta mora- pazeista, tad ir pateikė . .v ./ hmų motyvų ir is anksto atsake 

svars yti is a ymą,. Nepretenduodamas pilniau pa
vaizduoti, kas buvo tuomet Lie
tuva, noriu sekančiuose skyriuo
se duoti kiek duomenų apie tuo
metinį Lietuvos žemės ūki, jos 
pramonę bei bandyti apibūdinti 

Potordllirtf FL j atskirų visuomenės grupių pa- 
0U 1 vlvidUlLg} 1 Id* į dėtį ir jų vaidmenį krašto ūkiš

kame ir kultūriniame gyvenime. 
Naujų idėjų bei siekimų žadin
toju yra pats gyvenimas, ir tik 
tos jų nedelsdamos prigyja, ku
rios randa sau paruoštų dirvą. 
Tautinis lietuvių sąjūdis turėjo 
paklusti tam pačiam dėsniui. Jis 
plito tautoje ir stiprėjo del to, 
kad bandė nešti atsakymą klau
simams, kurie vargino ir lietu
viškąjį kaimą. Pats sąjūdis, su- 
siskaldydamas ir šakodamasis, 
kaip pati visuomenė, atitiko pri
brendusius tautos reikalavimus 
ir dėl to tarpo. Pasikėsinau ’ pa
vaizduoti ir jo eigą. Tos eiges 
kiek pilnesnį vaizdą atkuria tuo 
met ėję. ‘Varpas’ ir jo palydo
vas 'Ūkininkas’, ‘Apžvalga’ ir ją 
pakeitęs ‘Tėvynės Sargas’, so-

ne 
priai pažeista, tad ir pateikė 
Kongresui svarstyti įstatymą, 
kuris pavadintas “National Mi-

, j nerals Security Act” ir kuri pa- 
ji imperija ištiesia savo groboms i . . . TJ , . ! reme Kongrese atstovas J. banka ranka išlaisvinimo vardu i! .. .A; / . . . . . . . I tini.Afriką. Jie ją laisvina, kaip ka- į 
reivis koniaka iš bonkes. •. c i

Geologiniu požiūriu, Pietų Af j 
rika ir Rusija, kartu paėmus.! 
šiandie valdo beveik visus mi- į 
neralų išteklius, kurie būtinai 
reikalingi modernios pramonės 
gamybai. Todėl, jei Sovietų Są
junga įstengtų paglemžti P. Af
rikos mineralinius išteklius į sa
vo rankas, Vakarų Pasaulis tuo
met būtų taip stipriai išnaudo- 
jamas ir iki tokio laipsnio, kokio j 
OPEC’as ir sapnuoti nesapnavo. | 
Jei P. Afrika neišsilaikytų, tuo
met Vakarai turėtų pasiduoti iš- 
nauduojimui arba mestis į ka 
ra prieš galingesnes Sovietų Im
perijos karines jėgas...”

Ir tai visiškai aišku, kadangi 
šiandie P. Afrika valdo viso pa
saulio 95% chromo ištekliu. 86v 
platinos išteklių, 64% vanadiu- 
mo, 53%mangano ir 53% kobal- j 
to. neskaitanf aukso, deimantų | 
ir kitko. s•

Kas dar abejoja p. Train’o 
orumu bei jo pareikštu teigimu, 
tegu tad prisimena Sovietų Ru
sijos premjero Leonido Brežne
vo žodžius, viešai pasakytus 1973 
metais:

“Mūsų tikslas — laimėti val
dymą dvejų brangenybėmis pil
nų namų, kurių turtais Vakarai 
naudojasi ir nuo 
tai energijos namas 
įlankoje ir mineralų - 
je Afrikos dalyje ir P. Afrikos 
valstybės teritorijoje.”

Be abejo, Kremliaus ponai ta 
kryptimi veržiasi ir yra jau daug

peratorius Napoleonas Europos 
valstybes pavertė vasalinėmis 
šalimis, iškeldamas laisvės šūki, 
taip lygiai dabar rusų kuriamo-

mėn. 27 dieną 
Bendruomenės 

St. Petersburg© Apylinkė Lie
tuvių Klube suruošė K. Čiurlio
nio minėjimą.

Čiurlionį, kaip dailininką, api
būdino dailininkas Vladas Vai
tiekūnas labai išsemiai skaidrė
mis pailiustruodamas jo kūri
nius. Kai kurie kūriniai sujung
ti su poeto eilėraščiais, kuriuos 
paskaitė ponia A. Šukienė.

Muzikas Petras Armonas pa
sigėrėtinai visuomenę supažin
dino su geniale Čiurlionio mu
zika, taip pat pailiustruodamas 
skaidrėmis jo tapybinius kūri
nius: simfoninę poemą “Jūra”, 
“Miškas” ir keletą liaudies dai
nų kompozicijų; taip pat paskai- 
tydamas Čiurlionio literatūrinį 
kūrinėlį apie jūrą.

Minėjimas praėjo pakilioj nuo 
taikoj, o publika jautėsi kaip 
tikroj meno šventėj.

Po minėjimo visi buvo pavai
šinti kavute su poniučių paga
mintais pyragaičiais.

Dalyvis

m. gegužes 
Lietuviu

jų priklauso 
Persi jo? 

centrinė-

inis. valstybės sekretorius Alek 
sandraš Haig pareiškė, liudyda
mas Vyriausiam Kongreso Ko 
mitetui; -• ė v..r ‘r 4*

“Jei Ras įvertintų Sovietų Są
jungos veiklą Trejčiojo Pasaulio 
regione Angoloje, Etijopijo 
fe, Pietų Jemene, Siaurės Jeme
ne. pietu-rytų Azijoje. Centra- 
linėje Amerikoje ir Karibų Jū-

IMPORTANT WWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM* Tablets are 
50% stronger than Doan's. 
Before you take Orvr’s rWs for 

rruscu’ar tackache rmwber this* 
MOMfNT'JM Tablets are $0% stronger 
than Doan s That means MOMENTUM 
Q»ves you 50% more pam reliever per 
dose to reHeVe backache

To reduce p&ri, .spate ml0m^atio« 
' štf nwrCcfos ’oosen-yWw can Nwve more 

freely »n I hire s no stronger
tacka^he medcafmn you can huy with
out a pesCHplon thaa MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

Žemės valdymas
Kai Lietuvoje buvo panaikin

ta baudžiava, Lietuvos žemė bu
vo padalyta tarp dviejų sociali
nių luomų visiškos nuosavybės 
teisėmis
valstiečių; buvusieji baudžiau
ninkai turėjo jiems skirtąją že
mę išsipirkti- Buvo dar ir kitų 
žemės valdytojų. Caro valdžia 
pasisavino Lietuvoje didelius 
miškų plotus, daugiau kaip 500.- 
000 deš. ir tik nedaug dirbamos 
žemės. Bažnyčioms ir vienuoly
nams visose Lietuvos guberni
jose priklausė apie 50.000 deš.; 
miestams, visokioms įstaigoms 
ir svetimtaučiams apie 25.000 
deš. Bet, palyginus su visa že
me visose trijose gubernijose, 
imant Vilniaus gubernijos pen
kis apskritis ir Suvalkų gub. 
šešis apskritis,—jos buvo 6.576.' 
636 deš., — tai nebuvo daug. 
Be dviejų minėtų pagrindinių 
luomų kaime gyveno ir daugiau
sia iš žemės mito dar trečia gau
si socialinė grupė — bežemiai. 
Pačiuose dvaruose baudžiavos 
metais dirbusiųjų tik inažoji da
lis pasilaisvindaina gavo po ma
žus žemės ’ sklypus. Daugumas 
jų'nieko negavo ir pasiliko dva
rų žemę dirbti kaip laisvai sam
domi darbinin^ąį^rj^i pabiro po 
visą kraštą kaip'/^matininkai, 
sklypininkai, atsitiktiniai . pa
dieniai ar ūkininku samdiniai.

Kaip atrodė žemės valdymas 
mūsų krašte, apie 40 metų pras 
linkus nuo baudžiavos panaiki
nimo, šio šimtmečio pačioje pra
džioje? Prof. Albinas Rimka 
1922 metais yra parašęs veika
lą ‘Lietuvos ūkis’ ir jame kaip 
tik šį klausimą ir aiškina, pasi
naudodamas rusų laikų statisti
kos duomenimis. Iš to veikalo 
imu tris lenteles- Pirmoji rodo 
žemės valdymo paskirstymą tarp 
bajorų-dvarininkų, valstiečių- 
ūkininkų, valdžios ir įvairių įs
taigų Kauno, Vilniaus ir Suval
kų gubernijose. Iš Vilniaus gub. 
imamos penkios apskritys: Vil
niaus, Lydos, Ašmenos, Šven
čionių ir Trakų. Iš Suvalkų gub. 
šešios: Suvalkų, Seinų, Nau
miesčio, Vilkaviškio, Kalvarijos 
ir Marijampolės. Antrojoje len
telėje duodama duomenų apie 
ūkių skaičių tame pačiame Lie
tuvos plote ir duotas ūkių sus
kirstymas pagal jų dydį ir skai
čių, baigiant ne didesniais kaip 
100 deš. ūkiais. Pagaliau trečio
ji lentelė duoda gyventojų skai
čius lietuviškame kaime, jų tar
pe išskirdama bežemių grupę ir 
mažažemius iki 10 deš. ūkinin

kus.

(Bus daugiau)
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ANUPRAS TAMULYNAS

Lietuvių kalba — pagrindinis raktas 
indoeuropiečių kalbų pažinimui 

r

Kalba, mūsų svarbiausioji» 
susižinojimo priemonė, yra! 
tam tikra garsinių ženklų sis-1
tėma. Kada ir kaip gimė kalba I
— nėra išspręsta. Ar visos pa
saulio kalbos yra kilusios iš 
vienos kalbos — dar nieks j šį 
klausima neatsakė ir vargu ka. 
da atsakys.

Vien yra aišku, kad kalba, 
kekių šiandien mes turime — 
nėra pirminė kalba. Pirminė 
kalba buvo gestų (Įvairių ju
desių), mimikos ir tam tikrų 
garsų kalba. Žmogaus žody
nas buvo labai menkas, bet jis 
augo kartu s u žmogaus kultū
riniu gyvenimu nes kalba — 
žmogaus dvasinių galių kūri
nys. Kalba kinta, tai kalbėjimo 
išdava. Tų kalbos kitimo prie
žasčių yra daug ir aš čia jų 
neminėsiu. Nors kalba kinta, 
bet tas kalbos kitimas negali 
būti per greitas — jis priside
rina prie žmogaus gyvenimo 
kultūrinės eigos, nes antraip 
kalba nustotų savo paskirties
— socialinės susižinojimo fun- 
cijos.

1 Ką mes šiandien turime su
kurta. Visose mokslo srityse, 
tai praeities ir dabarties kartų 
per visą gyvenimą atsiekimas. 
Efėkyiena mckšlo šaka, disci p- 
lĮna, savo istorijoj turi žymių 
žfnonių, kurie visą savo gyve 
rįimą pašventė vienos ar kitos 
Keities darbui. Jie daug išrado 
^monijai naudingų išradimų. 
Visa, kuo mes šiandien naudo
jamės, mums atrodo, kad vis
kas yra taip lengvai atsiekta, 
lyg tai būtų iš dangaus nukri
tę. Bet pabandykim ners min
timis perbėgti nuo urvinio žmo
gaus gyveninio iki šių moder
niųjų taikų gyvenimo, pamą- 
tvsirųe, koks tas jiųęitas kelias 
Euvdušuntuį ir kiek daug mė
tį praėjo, o visa Įvyko tik dėl 
& kad žmogus'išsiskyrė iš vi
sos gamtos gyvių kalba, kuri 
įam padėjo žengti Į laiminges
ni lengvesnį gyvenimą.
? Rašto išradimas reikia laiky
ti pačiu dižiuoju išradimu, ku
ris Įgalino žmoniją kurti nau
jas vertybes. Ką amžių eigoje 
yra sukūrę — raštas visa tai 
išsaugoja ir tik jo dėka amžių 
praeitis mums išlieka žinoma. 
Atimk iš žmogaus kalbą, raštą 
4- žmogus liks kaip ir kiti gam
tos gyviai — gyvens primity
viu gyvenimu.
' Tauta, be savo gimtosios kal
bos, pasmerkta išnykimui. Ar 
mes reikiamai vertiname savo

maža dalis 
nuo savo 
didžiausią 

— ne- 
ntosios

bėgyje
pergy.

gimtąją kalbą? Atsakymas: 
taip ar ne. Dalis lietuvių su
pranta gimtosios kalbos reikš
mę savo tautos išlikimui, kul
tūrinių vertybių kūriniui ir pa
saulio kalbų mokslo pažinimui. 
Jie rūpinasi lietuvių kalba — 
moko savo vaikus jų tėvų gim
tosios kalbos. Kita 
lietuvių nusigrįžta 
tautos, padaro
skriauda savo vaikams 
išmoko juos jų tėvų gi 
kalbos.

Lietuvių tauta amžių 
turėjo liūdnų ir sunkių
veninių: buvo laikai, kada lie-i! 
tuvių diduomenė nesuprato sa-1 
vo gimtosios kalbos reikšmės] 
savo tautai — užuot rūpinęsi 
savo kalba, prisiėmė svetimas 
kalbas — nusigręžė nuo lietuviu ' . ‘ ‘Jkalbos. Lietuviu kalba liko tikį 
kaimiečiu gyvenančiu šiaudi-! 
nėse pastogėse kalba. T< ji juj 
kalba ir buvo didžioji lietuvy-’ 
bes saugotoja.

Lietuvių tautai padaryta di
džiulė skriauda — diduomenė 
prisiėmė svetimas Laibas, nu
tolo nuo lietuvių tautos reika
lų ir jų sukurtos dvasinės ver_Į 
tybės atitekio svetimiems, Sik] 
prisiminkim Adomų Mickevi-| 
čių ir k. t. j <

Kalbos mokslas, lyginant su T 
kitomis mokslo . sritimis yra 
atsilikęs, nes pradžioj nors ir 
nagrinėjo Įvairius kalbos reiš
kinius, bet ilgą laiką nebuvot 
atkreipę reikiamo dėmesio i; 
kalbų giminystę, jų lyginimą.] 
o tik 1816 m. Francas Bopas’j 
parašė veikalą ir pirmą kertą! 
mėgino lyginamuoju — isto-] 
riniu metodu aiškinti kalbotyJ 
ros reiškinius. Tik lyginamojo 
— istorinio metodo dėka, ste
bėtinai greitai pažengė kalbo
tyros mokslas.

Tik lyginamojo — istorinio 
metodo atradimo dėka lietuvių 
kalba susidomėjo viso pasau
lio kalbininkai ir šiaudinės pa
stogės kaimiečių kalba užėmė] 
pirmaujančią 
moksle ir Įvairių 
kalbininkai vyko Į Lietuvą su
sipažinti su lietuvių kaimiečių 
kalba.

Lietuvių tauta tuomet buvo 
pavergta, — atrodė gyvena pas
kutines dienas: svetimieji 
mokslininkai ryžosi išgelbėti 
mokslui reikalingas žinias — 
užrašinėjo lietuvių dainas pa
sakas mįsles. Tik vėliau atsira
do ir iš lietuvių, kurie rūpino
si savo gimtąja kalba, jos išli-

LAIVELIAIM. ŠILEIKIS

j kimu — rūpinosi lietuvių kal
botyra.

1). Neru tyrinėjo — aprašė 
senovinę indų kalbų — San
skritą ir padarė šią išvadą: 
“Artimiausia Sanskritui- Earo-

Vokiečių k a 1 b o t y rinkikas 
poj yra lietuvių kalba.
F r. Bopas (1791 . 1837) 1833 
-1852 m. išleido trijų tomų ‘ Ly-; 
ginamąją sanskrito Avestos, 
graikų, lotynu, lietuvių, seno
sios slavų, gdų ir vokiečių kal
bų gramatiką”. Taigi lietuvių 
kalba jau įvedama į tarptauti
nį kalbotyros mokslą. Tik nuo 

j dabar lietuvių kalba nors ir pa_ 
} pamažu, bet vis Įgavo dides

nę reikšmę kalbotyros moksle. 
Mat, Lietuva dar neturėjo savo 
kalbininkų ir lietuvių kalba 
nebuvo tyrinėta ir svetimtau
čiai kalbininkai neturėjo iš ko 
pasimokyti lietuvių kalbos,

Fr. Bopas pirmojoj savo kny
goj “Apie sanskrito kalbos as
menavimo sistemą, lyginant ją 
su graikų, lotynų, persų ir 
germanų kalbų sistemomis ...” 
dar lietuvių kalbos netyrinė- 
jo. Bet šioje knygoj Fr. Bopas 
jau kalba apie šių kalbų gimk 
nyslę, bendrą kilmę ir kad šių 

veiksmažodžiai sudaro

vietą kailių j
universitetui, ,, c Įkalbu

bendrą sistemą ir kad vienos 
kalbos faktus galima paaiškin
ti pasinaudojant kitos kalbos 
faktais. Ir jis davė šioms kai-

r £ SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, RL 60629 * Tel. 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

3 SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, III. 60629 * Tel. 925-2737

A BOflMTNGAI ISPILDGMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAI, 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno
I vaL ryto iki 10 vai. vakaro.

404 puslapių.

BUVAU PASINĖRUSI ALKOHOLYJE
KODĖL^ATĖJAU Į NEŽINOMĄ ALKOHOLIKŲ 

SĄJŪDĮ IR JAME PASILIKAU?.

Pirmiausia aš atėjau į “AA”, 
nes negalėjau pati nustoti gerti 
alkoholio. • Antra, nebeturėjau 
kur ir pas ką kreiptis, kad atsi
palaiduočiau nuo girtavimo, Gy
dytojas gydė nuo nervų, o apie 
alkoholio vartojimą niekad jam 
teisybės nesakiau. Teko lanky
tis ir pas psichiatrą, bet tai/bu
vo tik pradžioje -mano girtavi- . 
mo ir labai trumpą laiką.

Kaip iki šio'taško atėjau, yra 
ilga istorija; neįmanoma trum
pame straipsnely viską išpasa
koti. Bet yra keletas faktų, ku
riuos norėčiau skaitytojui pa
teikti, ypač tam, kuris nebežino, 
kaip kontroliuoti besaikį alko
holio vartojimą arba mano, kad 
gal jis yra alkoholikas.

šiandien aš žinau, kad esu al
koholikė. Man nebėra gėdos pri 
sipAŽinti, nes šiandien supfan-

boms šiandien vartojamą ter
miną — indoeuropiečių kaL 
bos. Fr. Bopo atrastu metodu 
naudojosi kiti mokslininkai 
ir -lyginamoji kalbotyra, kaip 
mokslo disciplina, smarkiai 
žengė pirmyn — buvo rašomi 
nauji kalbotyros veikalai. '

(Bus daugiau)

mano protą, jausmus ir paga
liau kūną.

Kai sulaukiau 15 metų am
žiaus, pirmą kartą gėriau alko
holį b;diuje ir po to beveik per 
kiekvieną pobūvį nusigerdavau 
bei sirgdavau. Maniau, kad taip 
turi būti. Nekartą mačiau, kai 
vyresnieji ta’p pat darydavo. Iš
gėrimai vykdavo tik savaitga
liais, bet aš jų labai laukdavau, 
nes tada galėdavau atsipalai
duoti nuo emocijų ir jaustis 
Laisvai. Kai ištekėjau, girtavi
mas padidėjo, nes .vyras irgi 1 
mėgo išgerti. Apie tą laiką pra
dėjau daurfau gerti ir jausti, 
kad su manjm kažkas netvarkoj, 
nes vis pasigeriu. Tada pradė
jau keisti gėrimus (pvz. nebegė 
riau degtinės, tik alų), nes ma
niau gal atrasiu gėrimą, nuo ku
rio taip smarkiai nepasigeriu 

' Vedybiniame gyvenime buvo 
sunku sugyventi su giminėmis. 
Taip pat mano vyras — labai 
skirtingo charakterio. Susilau
kusi vaiku maniau, kad viskas 
pasikeis, bet, deja, viskas pablo
gėjo, nes turėjau didelę ątsako- 
tnybę- - ’■ ,. : ‘ J

1 Tuo laiku vibi pradėjo prikai
šioti. kad perdaug, geriu, kad 
turėčiau valdytis, bet niekas ne-, 
žinoijo, kaip tai įvykdyti. Aš tik 
norėjau, kad JIE mane paliktų 
ramybėje. Galvojau:' sau, kad 
jeigu ne JIE, gal ir negerčiau 
Emocinis mano stovis ,darėsi 
kritiškesnis. Jaučiausi labai: vie- 
niša, baiminga ir pradėjau sa- 
vęs neapkęsti.

Po kiekvieno pergyvenimo, 
ar tai būtų šeimoje, ' ar tarp 
draugų, ar darbe,., girtavimas pa
sidarė dažnesnis ir didesnis. Iš 
darbo nebuvau atleistą, -bet daž-' 
nai keičiau darbovietes, nes 
praleisdavau dienų dėl pagirių 
(hangover).

Savaime aišku, emocijos vis 
daugiau veržėsi iš kontrolės, ir 

• j alkoholio įtakoje pasikeitė ma
no asmenybė. Buvau girdėjusi 
apie “AAJ> per radiją bei ’’televi
ziją ir jaučiausi artima tiems, 
kurie po girtavimo . sekančią 
dieną neatsimindavo ką sakė, 
kur buvo ir ką darė. Anglai tai 
vadina /‘black-out”.

i Nuėjau į UAA” susirinkimą. 
Kai pamačiau tuos vargšus žmo
nes (skid-row), kurie viską buvo

tu alkoholizmą. Alkoholikas nė
ra silpnas ar be valios žmogus 
ar koks išsigimėlis. Jis yra žmo
gus, kuris turi trejopą ligą — 
fizinę, protinę ir dvasinę. Nie
kas negimsta alkoholiku, bet sa
komą, kad-yra tam tikra alkoho
liko asmenybė-

Perskaičiusi ir “Alcoholičs 
Anonymous” knygą jaučiausi 
artima Bill W., vienam iš AA 
steigėjų. Jis/aip pat visą gyve- 
nimą jautėsi esąs skirtingas nuo 
kitų, sunkiai pritampąs prie 
draugų, vienišas, nuskriaustas 
ir ypaš'baimingas. Po pirmo iš' 
gėrimo jis pasijuto daug geriau 
ir gerdavo, norėdamas- išlaikyti 
tą jausmą. >,':

Protinė alkoholizmo ligos da
lis šiandien man labai aiški. Ži
nau faktus, kurie privedė mane 
prie alkoholizmo. Aš dažnai 
kartoju- žodį šiandien, nes šian
dien aš žinau. Prieš ateidama į 
“AA”, aš visiškai nesupratau 
alkoholizmo ir maniau, kad tu
riu neišgydomą nervų ligą ir 
tikriausiai pateksiu Į psichiatri-... .
nę ligoninę. _ į į P^radę, buVę kalėjime ir be

Per karą manoj šeima buvo pročių-namuose,- nutariau dau- 
suardyta. Visa laiką, būdama Į giau negęrti, nes nenorėjau to_ 
tremtyje, mačiau ir jaučiau var- j kia pasidaryti. Bet po poros mė- 
gą bei .skausmą. Tai paveikė nėšių aš vėl pradėjau išgerti po-

TV-w L? a. _____ __ X. - —būviuose. Bandžiau saugotis ir 
sekti savo gėrimą. Iš pradžių

Kaina -58.

- ■ 
bdrdfc

Persiuntimas $1.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

lyg ir sekėsi, bet po kelių savai
čių vėl pasinėriau alkoholizme-

Praėjo metai, šeimoje reika
lai ėjo blogyn. Vaikai pradėjo 
manęs neapkęsti. Nustojau vi
siško < autoriteto ir pagarbos jų 
akyse. Tada vėl bandžiau eiti į 
“AA”. Šį kartą susirinkimas 

&AK~.§ė£ėda-
nra uz’sfaTo, gi iO- 

:al- 
Jie 

buvo draugiški, bet aš jų neno
rėjau, jais n^pąsitikėįaų, be 
neųgręjau 
koK Z*

■ Vėl,ba£|& 
VO giiWvi^g

to, 
al-

k^ontr^iu^ti sa-

?‘c(- blogyn! ypač Išvaizda. jBlai- 
vyStės- laikotarpiais darėsi frum- 
oesni, ir jau gerdavau kas tteeią 
dieną! . o dvi dienas, žiauriai 
sirgdavau. Menkiausi kasdieni
niai sprendimai buvo man ne
įmanomi-padaryti be'alkbholio. 
Su- žmonėmis bendrauti be al- 
ėoKolio '■ irgi nebegalėjau.- Di
džiausias rūpestis buvo —‘kur 

’T kaip išgerti,- kad niekas neži
notų. Vyras pradėjo slėpti nuo 
manęs gėrimus, o aš jų jieškoti.

Po. kiekvieno pasigėrimo.-- pri
siekdavau sau, kad tai ‘ paskuti
nis kartas, kad daugiau nebe
gersiu. Po kiekvieno pasigėri
mo buvau pilną gėdos, neapy
kantos ir maniau, -kad einu iš 
□roto. Alkoholis mano.- nervų 
iieberamino, mano Įtampų’ nė- 
belegvindavo. Beliko būti pa
smerktai užmiršimui.

(Bus daugiau)

i

"■— šitas gydytojas tiesiog ste
bukladarys. Jis išgydė mano 
žmoną per penkias minutes.

Kokiu- būdu? . i /■ ■.
— Pasakė, kad visi, jos nega

lavimai — tai besiartinančios 
senatvės simptomai, 'i/ Ė;'/

MĖITHE CHALLENGE]

SERVE WITH PRIDE IN1 
,THE NATIONAL GUARD ■

> LITERATŪRA, lietuvių literatūros, mena dr mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jctoiko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 

’Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
Į M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. KaŠubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusk knyga kainuoja tik S3.

e DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dutfmenimii 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja

i
• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy

tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

• LIETUVTš KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje įduodama 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina f6.

• KĄ LAUMES LEMS, 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 Jašinska knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja J6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Kayg<* gaunamo* Naujienose, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 80608. Užsakant paltu, pridėti doief] penhmtimo tilaldonia.

3 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Thursday. June 4. 1981
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- Turime rankoves pasiraitoti, diržus susi
spausti ir dirbti, - pareiškė sekr. Haig

— Turime rankoves pasiraitoti, diržus susispausti ir, 
prakaito nesigailėdami, dirbti, — susirinkusiems laikraš
čių redaktoriams Washingtone pareiškė Valstybės sek
retorius Alexander Haig.

Praeitą pirmadieni ir antradieni, birželio 1 ir 2 die
nomis, Valstybės departamento didžiojoje salėje buvo su
kviesti Įtakingesnieji angliškų ir kitakalbių laikraščių 
redaktoriai, kad galėtų išklausyti tikslių žinių apie da
bartinę tarptautinę padėti ir besikeičiančio gyvenimo 
naują padėti. Trumpus dalykiškus referatus skaitė įvai
rūs pareigūnai ir naujai į Valstybės departamentą atėju 
siej’ skyrių vedėjai. Diplomato, Į 24 valandas neiškepsi 
ir neišmokysi. Sekrętpriųi Haig teko rinktis savo bendra
darbius iš buvusių departamento pareigūnų. Didoka dalis 
jų yra demokratai, kiti nepriklausė jokiai politinei orga
nizacijai. Bet Valstybės departamente partinė priklauso
mybė neturi didelės svarbos. Prezidentas Reaganas gen. 
Eisenhowerio laikais dar buvo demokratas. Jo tėvas de
mokratu jį išaugino. Bet šiandien prez. Reaganas yra res
publikonų vadas, o sekretoriui Haig reikia rinktis bendra
darbius iš demokratiškai nusiteikusių diplomatų. Partinė 
priklausomybė neturi didelės reikšmės, bet diplomatinių 
papročių, veikiančių sutarčių, takto ir priimto elgesio 
iš gatvės paimti politikai nemokės. Bendradarbius reikia 
rinkti iš demokratų diplomatų.

A. Cooper Skupas

darni slaptai įvestas vielas, priėjo prie laužo rūsyje sė
dėjusių rusų, rekorduojančių ambasadoje vykusius pokal
bius. Dabar ambasadorius Stoessel yra Valstybės depar
tamento politikos vedėjas, dešinioji sekr. Haig ranka.

Ponas Stoessel pirmadienio popietę informavo suva
žiavusius redaktorius apie bendruosius JAV užsienio po
litikos didžiuosius tikslus, o vėliau labai įdomiai atsaki
nėjo į redaktorių paklausimus. Prez. Reaganas ir sekre
torius Haig laikosi pagrindinių užsienio politikes dėsnių, 
kurie Senato jau anksčiau buvo nustatyti.

Buvo įdomių refefatų apie JAV politiką Azijoje, Vi
durio ir Pietų Amerikoje, Afrikoje, bet pats įdomiausias, 
pranešimas buvo Valstybės departamento pareigūno A. 
C. E. Quaintono. Antradienio popietę jis skaitė paskaitą 
apie valstybių vartojamą terorą savo valiai primesti. Jis 
jau tris metus rinko medžiagą apie kelias valstybes, te
rorą padėjusias savo užsienio politikos pagrindam šią 
problemą buvęs ambasadorius Quainton yra išstudijavęs, 
nusakęs terminus ir tapęs šio klausimo specialistu. Yra 
pagrindo manyti, kad prezidentas Reaganas, smerkdamas

Vi. BAKČNAS

PASTABOS IŠ TOLO
įspūdingas Alenos Devenienės pagerbimas

Nešimui čia pareigos le’stis į 
taurios lietuvės visuomeninin
ke* Atenos DEVĖNIENĖS bio- 

t

grafines smulkmenas ir jos la
bai našaus lietuviškai-visuome-

: ninio darbo plačius ir ilgus 
I (laiko afžvifg'u) kelius, atžymė- 
i tus didelių Lietuvai nuopelnų 
i ženklais, kas labai vaizdžiai bu- 
i vo paryškinta los pagerbimo po
būvyje (gegužės 24 d.), kurin, 
kviestu ir nekviestų, sugužėjo

I net virš dvie u š mtu — daugiau 
I ar mažiau Alena Devemenę pa- 
žįstanč’ų ir gerbiančių lietuvių.

. Teatleis man A- DevenienėS
1 kaimvnas Pačifiko krante — i 
Santa Monikoje, teis nmkas Jo
nas KUTRA. kur s, jei neklys
tu, y~a bendramintis jos (Deve. 
nienės)) politiniuose ėjimuose 
— Valstieč’u Liaudininku pašau 
lėžiūroie. kad savo pastabomis

. apibūdindamas A. Devenienės 
na gerbimą (gegužės 24 d.) pra
dėsiu J. Kutros įvadu jo labai 
kruopščiai paruoštam straips.-

išvl^>. Čia Amerikoje mes daž
nai, spaudoje, viėnaš kito ge
resnį namą (arba kaip aš vadi
nu “siūbą ”) vadiname reziden
cija. Tai tvarko'e, nes amrikie- 
čiai “rez dencijai” neskiria iški
laus vardo — jiems rezidencija 

j yra — gyvenamoji vietą. Suti
kime su tuo. Bet lietuviškame

Savo pavaduotoju sekretorius pasirinko patyrusi 
diplomatą Walter J. Stoessel Jr. Jis baigė Kansas uni
versitetą ir nuo 1947 metų dirba diplomatinį darbą. Jis 
ėjo įvairias pareigas Venezueloj, Vokietei joj, Rusijoj, 
Lenkijoj, o 1974 metais jis ir vėl nuvyko į Maskvą, kaip 
JAV ambasadorius. Jis pramoko rusiškai, galėjo laisvai
skaityti sovietinę spaudą ir susikalbėti su rusais. Nė vie
nas JAV ambasadorius taip gerai rusų komunistų ne
pažino, kaip juos pažino Stoessel.

Jam bevaldant ambasadą^ buvo atidengtos Sovietų 
slaptos vielos, pravestos iš greta stovinčio mūrinio laužo. 
Tai buvo skandalas, kurį ambasadorius Stoessel atidengė 
visoje pilnumoje. Amerikos elektros specialistai, besek-

Kas tie Sinkiai ir jų reziden- 
cHa. apie ką jau dažnai esame 
pastebėję savoje spaudoje, kad j 
pas juos įvairios mūsų organiza-Į 0yVen;me rezidencija reiškia kur 

(negu namas ar 
mano “stuba”) ir tai labai aiš
kiai išskaitytina abiejose enci- 
k’opedijose: Lietuvių Enciklope
dijoje (Kapočiaus) — reziden
cija “•., vyr’ausybės ar valsty
bės galvos, o taip pat asmenų, 
einančių aukšta* administracines 
pareigas, nuolatinė būstinė”. La

Į bai cu mažu skirtumu ‘‘reziden- 
ci*;’'" aptariama ir 1972 m. Vil
niuje 'žiestame ‘"Dabartinės 
Lietuviu kalbos žodyne” kur 
sakoma, kad rezidencija: .
vy-'iausvbės ar valstybės galvos 
būstinė”, šiuo apveju reikia su
tikti ir su Kapočiaus enciklope
dijos redaktoriais ir su okupuo
tos Lietuvos žodyno lietuviais 
kalbminkais. Pastebėjau čia re
zidencijos pavadinimo interpre
taciją kiek plačiau, nes norėjau 
paryškinti tą žodį — pavadini
mą įžengiant į milijonierių Sin
kių rezidenciją, kurioje buvo 
pagerbta irgi milijonierė Alena 
Devenienė.

(Bus daugiau)

ci;os (lietuviškai patriotinės) ren j jaugįau 
gia savo “piknikus” — geguži
nei arba ir mažesnio pobūdžio 
“subuvimus”?.

Pora žodž ų dėlto apie pačius 
Sink'us (Julią ir Emilj) — tos 
naikios rezidencijos sąvininkus. 
Jie prenumeruoja daug lietuviš
kų laikrafč ų ir jų pavardė ne- 
refa’ galima uzt-kti vieno ar ki- 

laikraščio aukotojų sąraše- 
Y-a parėmę kai kurių knygų iš
leidimą. kai prenumerata buvo 
renkama iš anksto. Dar tokia 
“smulkmena”: esu pafs pastebė- 
:ęs, kai kokios Tetuviškos orga- 
nizaeiio* pikn kas-gegužinė ren
giama ju sodyboie — jie patys 
stovi eilėje (paskutiniai) nusi- 
oirkti rengėju paruoštus pietus... 
Ju pcvardė galima rasti ir šal
pos ir kitų organ zacijų aukoto- 
ių sąrašuose. Tai vos keli Sin
kių šių dienų gyvenimo lietuviš
ki brucžrj

Nei geresnės vietos, nei laiko, 
nei oro A. Devenienės pagerbimą 
rengusieji jos kaimynai ir drau
gai — negalėjo net tiksliausiais 
kompiuteriais suderinti: milijo
nieriai — pas milijonierius (Sin
kiai — Deveniai), sekmadienis) 
gegužės 24 d. — liuosas nuo ki
tu ir bet kur lietuviškų rengi
nių, oras pajūryje (vos vienas 
blokas žavėtina palmių alėja 
nuo kranto) tokiai “party” lau
kę (Sinkių sodyboje — aplink j 
beveik “Olympic” dydžio plaV" 
klojimo baseiną) —’ niekur ir 
nieko geresnio negalėjo būti su- 
tapdinta bet kokiomis kitokio
mis sąlygomis. Teatleis man po
nia A. Devenienė ir ponai sin-

Čikagos miesto vaizdas n’uL biografinėm A. Devenienės 
— — gyvenimo ir veiklos apybraižoms

(“Naujienos” — Nr. Nr. 95, 96 
ir 97 — š. m. gegužės mėn.), kai 
jis (J. Kutra) pradėdamas sa
vo straipsnį “Visuomenininke 
Alena Devenienė” (Nr. 95) sako 
šitaip: “J. ir E: Sinkių ir kt. ini
ciatyva Kalifornijoje yra ren
giamas iškilios visuomeninin- 
kės A. Devenienės, sulaukus jai 
brandesnio amžiaus, pagerbimas, 
kuris pyks gegužės 24 d. (taigi
— jau įvyko, apie ką čia ir ra
šau. V. B.) p.’ p. Sinkių rezi
dencijoje — Santa Monikoje. 
Gražu, kai prisimenami miru
sieji, bet dar gražiau, kada gy
vieji yra pagerbiami” Toks teis. 
J. Kutros įvadas.

Kaip tik dėlto ir pradedu nuo
p. p. J. ir E. Sinkių rezidenci- kiai, kad trumpą to renginio ap
jos, kur gegužės 24 d. susirinko * žvalgą pradedu Sinkių reziden- 
kiek virš dviejų šimtų lietuvių ei j a, kurioje renginys įvyko.
— pagerbti Aleną Devėnienę. Pirmiausia — apie rezidenciją

Sovietų Sąjungą už teroro politikos puoselėjimą, gavo 
medžiagą iš Quaintono kruopštaus darbo.

Referatams pasibaigus, redaktoriai ji apibėrė klau
simais, kurie pasidarė dar įdomesni. Pasirodo, kad Quain
ton ir iš redaktorių galėjo sužinoti jam dar nežinomų 
faktų. Ypatingai gerai rusų vartotus ir vartojamus veiks
mus pažino rusų, lenkų, ukrainiečių bei kubiečių laik
raščių redaktoriai.

Penktą valandą atvyko pats sekretorius Haig. Pra
dėjo^ jis pasakodamas kelis juokingus kario gyvenimo 
atsitikimus, bet tuojau perėjo prie Sovietų Sąjungos už
sienio politikos, žinoma, palietė ir JAV užsienio politiką. 
Jis pripažino, kad paskutiniais metais rusai geriau apsi
ginklavo ir sudaro pavojų visam laisvajam pasauliui. 
Sekretorius neaiškino, kodėl taip atsitiko, bet tiktai pa

brėžė, kad taip yra. Amerika ruošėsi pasitarimams su 
Sovietų Sąjunga, rusai reikalavo geresnių prekybos, san
tykių, bet visą laiką ginklavosi.

Žurnalistai taip lengvai sekretoriaus nepaleido. Jie 
norėjo žinoti ne tiktai kodėl taip atsitiko, bet jiems la
biausiai rūpėjo patirti, kas daryti, kad pavojui pastoti 
kelią. Sekretorius papasakoja, kiek rusams kainuoja Af
ganistano okupacija ir kokią didelę uždarbio dalį Sovietų
valdžia paima iš darbininko. O Į klausimą, kas daryti, 
sekretorius atsakė:

— Turime pasiraitoti rankoves, susiveržti diržus ir 
dirbti be pertraukos. Darbas yra visko kūrėjas. Be dar
bo, be visų darbo, mes nepajėgsime sudaryti tokios stip
rios atsparos, kad galėtume tinkamai pasipriešinti. Dar
bas yra saugumo pagrindas.. .

Antanas Vaivada,

buvęs Naujienų redakcijos na
rys, Dariaus-Girėno bei Felikso 
Vaitkaus skridinių per Atlantą 
organizatorius, Antrojo Pasauli
nio karo veiklus JAV karys ir 
Valstybės departamento tarnau
tojas, šeimos ii’ kelių senų pa
žįstamų tarpe pirmadieni gra-
žiame restorane paminėjo savo 
70 metų amžiaus sukaktį. Vai
vada sveikas, atrodo daug jau
nesnis, užverstas įvairiais dar
bais ir toliau tebedirba naudin
gą darbą ir prižiūri savo namą 
bei daržą. Jam buvo palinkėta 

sveikatos ir energijos.

LIETUVOS RYTU IR PIETŲ 
SIENOS

Prof. MYKOLAS BIRŽIŠKA
(Tęsinys)

Jie per mažai informuoti apie Lietuvą. Tačiau 
juos vilioja Lietuvos ūkio reforma ir pažanga. 
Jie, skirtingai negu tie, užkietė j tįsieji lenkuojan
tys, nepriklausomosios Lietuvos lietuvyje mato 
pažangų, sugebantį ir daug žadantį žmogų. Karo 
metų daugelis nepriklausomos Lietuvos lietuvių 
atsidūrė Dysnoje, Vileikoje, Lydoje, Naugardu
ke, Slonime, Gardine bei kitose rytų vietovėse. Jų 
patyrimas patvirtino čia pateikiamus išvedžioji
mus. Ekonominiai lietuvių sugebėjimai atvėrė 
akis ir daugeliui užkietėjusių antilietuvių. Todėl 
mums atrodo, kad užtektų išmintingos ūkio ir ad
ministracinės politikos, kad per trumpą laiką pa
trauktume lietuvių pusėn ir didžiąją dalį prifeš 
lietuvius nusistačiusių lenkuojančių Vilniaus 
krašto gyventojų.

Vilniaus krašto daly nuo ouvusios administra
cinės linijos iki 1920 m. sienos, pagal 1942 m. Lie
tuvos gyventojų surašymo davinius, yra apie 1,3 
milijonų gyventojų. Kiek yra tame skaičiuje len- 
Uvr>iancių? Lenkuūjantieji sudėro, kaip sakyta, 
Hidesnę ’ Vilniaus miesto ir Vilniaus, Ašme
nos. Augusta' > ir Su kikų apskričių gyventojų ir 
mažumą B- ėrim jos, Lydos ir Trakų apskrityse 
(reikia pris>mjnV. jog Mykolas Biržiška užrašęs 

,savo pastabas 1946 metais — Red.). Visose tose 
| apskrityse, be trijų pastarųjų, ir Vilniaus mieste 
1942 m. būta apie 570 tūkstančių gyventojų. Jei 
jų tarpe lenkuojančių skaičiuotume net 70 nuoš. 
(1942 m. surašinėjimas rodo tik 50G ), tai jų skai
čius tose srityse siektų apie 300.000. Lydos,Brės- 

I Jaujos ir Trakų apskrityse tokių lenkuojančiųjų 
pastūmė daugiausia 80.000 (iš maždaug 250.000 
’gyventojų). Vadinasi, 1920 m. sienose Vilniaus 
j krašte turėtume apie 380.000 lenkuojančių ir a'pfe 
! 920.000 kitokių. Jeigu prie Lietuvos būtu prijung
tos tolimesnės Vilniaus ir Gardino kraštų sritys, 
•apie kurių plotus kalbėsime vėliau, su apie 1 mi
lijoną gyventojų, tai tarp tų gyventojų lenkuo
jančių turėtume apie 1G, o visi kiti yra arba 

j mums palankūs, arba neutralūs “tuteišiai”.
Dažnai būkštaujama, kad vadinamieji “tū- 

teišiai”,kalbantieji gudiškai, ilgainiui gali jiasl- 
sakyti už Gudiją, ypač jei Gudija taptų nepri
klausoma valstybe. Žincma, gali taip atsitikti, ta
čiau tai daugiausiai priklausys nuo mūsų pačltį 
politikos. Jeigu mes sugebėsime pradžioje padėlį 

gerus pagrindus, tai ateitis bus gana ūžtikt-Ihta. 
Austri joje prieš “anšliusą” buvn labai daūg jo ša
lininkų Slovakijoje ir Kroatijoje, sugriaunami 
Čekoslovakijos ir Jugoslavijos valstybes, taip pat 
buvo reikšta nemaža entuziazmo. Kur yra tie 
“anšliuso” šalininkai ar entuziastai šiandien? 
Netenka abejoti, kad tokių yra likę tik maža sau
jelė. Visi kiti nusivylė. Panašiai yra Vilniaus bei 
Gardino krašte. Kai šiandien kalbi su tų kraštų 

gyventojais ir klausi jų, kuriai valstybei jie norė
tų priklausyti, jie nesvyruodami atsako, kad tai, 
kuri suteiktų jiems geriausias gyvenimo sąlygas. 
Užsiminus apie Gudiją, jie purto galvas, nes šią 
jie jau spėjo pažinti ir netiki, kad nepriklausoma 
Gudija atneštų geresnį gyvenimą, negu sovietinė. 
Toks ar panašus atsakymas yra gaunamas iš 
prasilavinusių žmonių, o paprastoms Vilniaus ir 
Gardino krašto masėms Gudijos sąvoka aplamai 
yra nesuprantama. Jeigu Lietuva taptų dvikalbė 
vafelybė, lai Hip pat beveikia manyti, kad kal
bantieji gudiškai būtinai jau trauktų Į Gudiją. 
Belgija ir Šveicarija čia duotų gražų pavyzdį. O 
Belgija, palyginti, yra jauna valstybė.

Kiekvienai laivininkystei pritaikytas pajūris 
turi savo ūkio užnugarį. Jis Siekia tiek toli į žemy
ną, knl jis pasiekia pahašų kito pajūrio ar žmo- 

’gaus sūkurio ūkfnib vifcfttetb užnugarį. Mūsų pa
jūrio tlžhūgaris į rytus IV į pietryčius tęsiasi tol 
kol pasiekia šritį, kūrib vandens keliai, sauskeliai 
iV geležinkelių tinklas yra nukreiptas į Juodąją 
jūrą. Trumpai tariahl, mūsų pajūrio ūkinis užnu
garis Siekia ne mažiaU, kaip iki Sovietų Gudijos 
rytinių IV pfelihhį sieftU. Tuo būdu mūsų pajūrio 
tVauka toli peržengia Lietuvos teritoriją.

Pačiame krašte ūkinis gyvenimas pulsuoja 
per susidariusius centrus. Kiekvienas toks cent
ras taip pat turi savo užnugarį, kuris nebūtinai 
į visus šonus lygiai nutolęs. Tai dažnai pareina 
nuo vandens kelių, kalnų, pelkių ir nuo paties 
krašto ūkio pobūdžio. Kraštai, kurių ūkis yra 

daugiau vienašališkas, pav., žemės ūkio, daugelį 
dalykų turi atsigabenti iš užsienio, o savus gami 
nius eksportuoti. Jeigu prekių pasikeitimas vyks
ta su visais kaimynais ir per visas valstybės sie
nas, tai tokia valstybė, apskritai, nesudaro ku
riam nors vienam ypatingam ūkiniam židiniui ar 
pajūriui užnugario. Bet jei prekių pasikeitimas 
vyksta daugiausiai viena kryptimi, kaip Lietuvos 
pavyzdys rodo, tai tokiose valstybėse paskiri ūkio 
centrai dažnai savo užnugarius išaugina į prie
šingą pusę nuo to ūkinio židinio, į kurį yra at
kreiptas viš^s krašte ūkis. Lietuva savo prekes 
siųsdavo į Vakarų Europą. Pigiausias prekiavi
mo kelias yra jūra. Tiesa, Ukraina yra pakanka
mai pramoningas kraštas, ir ji galėtų daugelį 
mums reikiamų prekių pateikti visai iš priešin
gos Baltijos jūros pusės. Tačiau Ukraina mums 
Vakarų Europos nepaktis. Viena, kad Sovietų 
Rusijos ūkis yra labai uždaras; antra, tatai svar
biausia, kad Ukraina yra kartu ir žemės ūkio 
kraštas, ir kaip toks,-negali pirkti mūsų žemės 
ūkio gaminių. Vadinasi, su Ukraina galėtų vykti 
įtik vienašališka prekyba, ir tai tik tiek, kiek jos 
I nenukonkuruotų Vakarų Europa dėl pigesnio 
transporto jūra.

(Bus daugiau)/

PATS SKAITYK KITUS PARAGINK 
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ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME - 

1729 South Halsted Street, Chicago 

TeL 226-1344

OR. PAUL V. DARGIN 
;vnvTOJAi 1R CHIRURGAS 

klinikas 
direktorius 

t<311. Manheim Rd., Westchester, 
VAJxANrDOS: & -0 darbo dienom^ ii

8USIRLNA1MI

iAzūiuvos žemės ūkio akademija Mažeika Evans
Tol., 562-2727 SrU 542-272?

TEL. 233-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

Bridgeport© Lietuviu Namy Savi- L, . vįti d v-n 
trinky draugijos susirinkimas ĮvyKs“"' Rlil 
šeštadienį, buzei.o 6 d., 1 vai. pep ei, į — . . _ n-.,.../vttci i] KALTINIMUS ATME i U 
aptarti, ir reJ<ės užsimokėti nai\o 
duokles, kad neliktumėt suspenduoti.
Po susirinkimo — varies. Valdyba,

St. Petersburgo Romo Kalan
tos Šaulių kuopa gegužės mėn. 
14 dieną surengė Romo Kaian- 

. tos mirties minėjimą Lietuvių 
' klubo salėje.

Minėjime šauliai dalyvavo su 
vėliavomis, uniformuoti vyrai, o 
moterys tautiniais rūbais pasi
puošusios. Minėjimų atidarė 
kuopos pirmininkas A. Gudonis, 

LEONAS SEIBUTIS prašydamas sugiedoti Amerikos

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

26] 8 W. 71S* St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Rezidencijos falai.: 448-5545

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

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

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

P E R K KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairiu atstumy.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS .

Visos programos is WOPA, 
1490 IciL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pinus* 
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto

Vedėja — Aldona Daukus 
Felef.: HEmlock 4-2413

ir Lietuvos himnus. Po to majo
ras L. Verbickas uždegė žvaku
te prie Romo Kalantos portreto’. 
Pakviestas kalbėti inž. A. Šukys 
apibūdino Romo Kalantos asme
nį, iškeldamas jo didelį pasiry- 

J žinią dirbti dėl savo Tautos lais
vės. Romas, būdamas 19 metų 
amžiaus, pasiryžo mirti suside
ginant. Jo susideginimas iššaukė 
dideles Lietuvos jaunimo de
monstracijas, kurios vyko’ 2-3 
dienas ir plačiai nuskambėjo vi
same pasaulyje, atkreipdamas

J dėmesį apie esantį pavergtą Lie- 
j tuvos kraštą.

Toliau kalbėjo Vytautas Na
vickas, išreikšdamas savo min
tis, kaip jaunimas samprotauja 
apie laisve. Daugelis Amerikos 
jaunuolių apie laisve turi keistų 
samprotavimų, jam yra svetima 

į ir nesuprantama idėja, kad už 
1 laisvę reikia kovoti. Navickas 
entuziastingai išreiškė savo norą 
turėti nepriklausomą Lietuvą, 
dėl jos kovoti ir su Lietuvos 

, krašto priešais draugysčių ne- 
' turėti.

Po to sekė muzikinė dalis, va-; • 
dovaujant muzikui P. Annonui. . 
Programą atliko vyrų choras, 
sudainuodamas keletą dainų, 
pritaikintu tai dienai. -ix *■

Atostogaujanti aktorė Eglė 
Vilutienė, iš Chicagos, Įsijungė

i su gražiu jautriu eilėraščiu. 
Į deklamuodama apie jaunuoli, 

mirti ir motinos skausmą.
Sekantį sekmadienį, gegužė:

17 d., šv. Vardo bažnyčioje bu
vo atlaikytos šv. Mišios už Ro 
mo Kalantos sielą. Šauliai pa
maldose dalyvavo su vėliavomis

Po minėjimo, visi dalyviai bu
vo pakviesi) prie kavutės ir pa
vaišinti skaniais pyragais, ku
riuos pagamino šaulės. E. G.

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629 SKIRTUMAS

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadiehio iki peni 
tadienio 8:30 vai. vakaro- 

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telet 778-5374

Mdkylojas: “Kai aš buvau jū 
sų metų, galėjau atsakyti į bet 
koki aritmetikos klausimą”.

Mokinys: “Bet jus aritmetikos 
mokė kitas mokytojas”.

“Akiračiai" spaudos apžvalgo
je 1980 m. gegužės mėn. nume
ryje pateikė savo skaitytojams 
porą pastraipų iš mano straips
nio “Vidurio Europos federalis-
tai ir jų idealai”, kuris buvo iš- i žiku ir kitokiai 
spausdintas “Europos Lietuvio” 
1980 m. Nr. 15. Apžvalgininkas 
Vyt. Gedrimas prie tų pastrai
pų pridėjo tokį savo komentarą: 
“Laukiame, ką į šiuos rimtus 
priekaištus atsakys Anglijos lie
tuvių DBLS centro valdybos 
žmonės”.

Po pusės metų, “Akiračių” 
lapkričio mėn. numeryje, pasiro
dė šitoks pareiškimas, pavadin
tas “Paskalos ardo vienybę:”

“Akiračių” 1980 m. nr. 5/119 
•buvo J tspausdinta ištrauka iš 
“Europos lietuvio”, kurioje klai
dingai pasakyta, kad Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos 
Valdybos nariai’ dalyvauja Ry- 
*ų Europos federalistų pro-len- 
kiškoje veikloje.

DBLS Valdybos esu įgaliotas 
>ranešti, kad minėtoji informa- 
2i j a buvo ištisai klaidinga, pra
simanyta. DBLS Valdybos na
riai nedalyvauja ir nedalyvavo 
kokiose nei prolenkiškose, nei 
oi o vokiškose, nei pro-i ovietiš- 
kose organizacijoje.

Visų tų Rytų ir Vidurio Euro
pos organizacijų, esančių Lon
done, kuriose bendradarbiauja
ne su panašioje padėtyje esan
tiem rs tautomis, bendras tikslas 
vra atstatyti savo kraštų nepri
klausomybę. Tas, kas skleidžia 
kitokias paskdas, šmeižia Di
džiosios Briū iijos Lietuvių Są- 
:ungą, ardo D. Britanijos lietu- 
rių vienybę, kenkia mūsų ben
dradarbiavimui su kitų kraštų 

f še vija, ir tokiu būdu — sąmo
ningai ar nesąmoningai — pasi- 
arnauja ir padeda Sovietų im
perialists ei Valstybei pratęsti 
Hemviu ir kitų pavergtųjų Ėu- 
coos tautų nela'svę.

Didžiosios Britanijos Lietuvių 
'aiunsos vardu prašau šį pareiš
kimą atspausdinti Tamstų reda
guojamajame laikraštyje.

Su pagarba
Z. Juras

D:džosics Britanijos Lietuvių
"ąiungos pirmininkas”.

Toks buvo DBLS centro val- 
af sakymas. “Akiračiai” 
DBLS “sveikinimu” pa- 

mare prieš Kalėdas, tary- 
um kokie linkėjimai. Paga 
~ums įprastą etiketą už sveiki- 

;r linkėj mus padėkoja- 
ra. Tačiau neskubėjau nė “Aki- 
?č:ams” rašyti “padėkos” ir pra- 
h'ri. kad išspausdintų, dar iš 
^radžiu netikėdamas, kad valdy- 
tyba gali pritarti tokiems pareis 
k mams. Juo labiau neskubėjau

pasisakyti laikraštyje, kurį iki s 
šiol redagavau. |

Man, žinoma, sunkiai supran
tama, kodėl DBLS pirm- Z. Ju
ras nutarė išvadinti mane šmei- 

iš to išplaukian
čiais vardais ne savo leidžiama
me laikraštyje, kur mano strai
psnis buvo išspausdintas, bet ki
tapus Atlanto, kur to straipsnio 
tebuvo pakartota tik pora pas- 
tra pų. Laikraščių istorijoje toks 
atvejis, tur būt, ne tik retas, bet 
vienintelis.

“Akiračiuose*’ už Atlanto bu
vau apšmeižtas, dėl to “Europos 
Lietuvyje” tos negražios, istori
jos galima būtų ir nekartoti, jei 
ne viena ypatinga aplinkybė. 
Mat, daugiau kaip prieš pusant
rų metų to paties dabar DBLS. 
o tada LNB pirmininko Z. Juro 
buvau prikalbintas grįžti treje
tui mėnesių “E. Lietuvio” reda
guoti. Laikas bėgo, mėnesių vis 
daugėjo, ir man net ligi šiol te
ko tame darbe išbūti, nors vis 
klabinau tą patį pirm. Z. Jurą 
ir kitus valdybos narius, kad su
sirastų, kas pakeičia mane.

Kai dabar tuo pareiškimu LB- 
LS centro valdyba pakaltino 
mane tegu ir nebūtais dalykais, 
aišku, ką galėjau padaryti, tai 
prašyti ją skubiai surasti žmo
gų, kuris perimtų iš manęs tas 
pareigas ir redaguotų laikraštį, 
žinoma, savaitinį, kaip leidėjų 
buvo įsipareigota ir skelbiama.

Pagal žmogui įprastą reakci
ją, būčiau turėjęs mesti darbą 
tuojau. Gal ir buvo laukta to
kios reakcijos. Tačiau juk nei

laikraštis, nei skaitytojai nekal
ti, kad leidėjai-valdyba paskel
bė tą pareiškimą. Apžmeižtam 
man, aišku, nebėra ko rengti nė 
tu jau tree as dešimtmetis lei
džiamų sieninių kalendorių su 
pasiskaitymais. 1979 m. buvau 
paprašytas grįžti vadovauti Ni
dos Knygų Klubui. Per tą laiką 
keliems autoriams buvo pažadė
ta išleisti jų knygas. Tikėčiau, 
kad tas pažadas bus ištesėtas 
prieš likviduojant leidyklą, kaip 
dabar leidėjų gyvai įtaigojama 
Turėtų kas nors pasirūpinti, kad 
ir “Pradalgės” būtų toliau lei
džiamos, nes skaitytojai ir rašy- 
jai kalbina jų nesusetabdyti.

Dar vis svyruoju, ar neturė
čiau išstoti ir iš DBLS, kurios 
dabar niekinantieji valdybos na
riai, bene užpernai, net įkalbinė
jo mane priimti garbės nario ti
tulą! Vienais metais siūlo gar
bingais titulais apdovanoti, o ki
tais visi susitarę šmeižiku išva
dina! Susimildami, kas' gi jūs 
tokie p^te, ponuliai ?

Jeigu DBLS nesusiprastų, kad 
reikia gerokai persigimti ir ne
galima spardyti kiekvieno lietu
višką darbą dirbančio žmogaus, 
tai valdyba, ko gera, suspės iš
vaikyti ir nutildyti visus ir pa
galiau pasiliks pati viena. Kas 
gi tada bus? Gal išsipildys sva
jonė: dar barai liks-..

(Bus daugiau)

r
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NENUSTOTI LAISVĖS

— Tu Jonai kiekvieną vaka- * 
ra eini pas tą našliukę. Kodėl 
neapsivedi su ja?

— O kur aš tuomet vakarais 
nueisiu?

■ i dot
1 ■ ■ -■ ----------- ----------- Syl™ K. Low*. N.H.F.L.

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Fashion* 
League, is Floor Fashion Specialist, GAF Corporation.

The ’Great Room’ Latest Trend In Interiors

PATS SKAITYK IR DAR Kl-
TUS PARAGINK SKAITYTI j J 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” -S

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60050
Tel.: 652-5245

IBIJV KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

IEAN VANCE ir GEORGE SORlNl

Aikštės automobiliams pastatyti

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

The desire for something 
different from the two-stcry 
homes many servicemen h?d 
left when they went off to 
war turned the new “ranch
style** houses into a trend. 
Climbing stairs b came passe 
as all-one-level Irving wss 
embraced by new families 
coping with the post war baby 
boom.

Now as we enter the 
energy-conscious 1980**, the 
open floor plan appears, 
looking fresh and new. How
ever, this time it beers i 
different name. It is called 
**the great room” whir a in
corporates living, dining and

food preparation activities in
to one huge space.

The spacious “great room** 
shown here features an eclec
tic group of contemporary 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
with 
areas 
same 
floor
handsome sheet vinyl in the 
“Newburgh Brick” pattern in

the living and dining 
through the use of the 

elegant brick-pattern 
covering. It is GAF’s

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-waz 
surface^ The deeply textured 
pattern has the look of 
ml brick, yet retains ftl , 
natural shine with little main
tenance. The Quiot-Cor foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and noise reduction. 
Available in 9* and 12* widths 
at your nearest home improve
ment center or building supply 
dealer. /

Laidotuvių Direktoriai

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

GAIDAS - DAIMID
■ENIAUSLA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

1635-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

030-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITTONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Teief. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
| AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago* 
Lietu vią 

utidotuvių 

Direktorių

AMSULANSO
PATARNAVIMAI

TU RiMl 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

bo. MAJUS1ED SIIUSET leL lArds 7-1911

BUTKUS - VASAITIS
1446 aOtn Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3819 So. LITUANICA AVĖ, TeL: YArds 7’1138 -1138

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hill*, HL »74-4411

PHILLIPS - LABANAUSKAS
M07 So. LITUANICA AVE. TeL: YArd* 7-3401

y

i
Į
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Vilniaus šauliu rinktinės veikla Kanadoje
Pektadienį, biržel i > mėn. 261 nuo stovyklos esančiuose mote- 

d. nuo 12 vai. d. registracija. I liuo e. 
sikūrimas ir susipažinimas su, Kv;e< 
stovykla. 7 vai. v. Vakarienė. Kanack 
9 vai. v. Laužas su įvairia pro
grama. (Blogam oruLesant. vis
kas vyks stovyklos salėje).

šeštadieni, b rželio mėn. 27 d.,
7 vai- ir keliamės. 8 vai. r. pus
ryčiai, 9 vai. 30 min. r 
stovyklos Atidarymas 
pakeliant.

10 vai. r. paskaita.
skaitys LŠS garbės pirmininkas 
prof. Vaidievutis MANTAUTAS

Sekmadienį, birželio mėn. 28 
d., 9 vai. 30 m. r. Sibiro trėmi
mu ir Lietuviu tautos 1941 me4ų 
sukilimo Paminėjimas. Paskaitą 
skaitys K. L. B. Krašto Vald. 
Vicepirm. inž- J. Danys.

12 vai. 30 min. atsisveikini
mo pietūs. Vėliau gaudymo vaiž. 
taurių įteikimas. Visi stovyklą 
apleidžiame ne vėliau kaip 4 
vai. Pj p.

ame v.'sus šaulius es iš 
ir Amerikos, o ypač 

ir šauliu bičiulius, šio 
■e KULTI RINĖJE STOVYK
LOJE DALYVAUTI.

Žemi — Fardtvimvi X«n»el, Žemi — Pfcrdavlmrt
RC'AL ESTATE FCR SALI I ESTATS FOR SALI

cfk aplinką, 
ką, lieti 
nę proą

Paskaitą

Tėvų | vy

rasite gražią-Jaukią 
ulišką, globą ir tvar- 

: kurną maistą, meni
ną, laužą įdomius pas 
s, šaudymo ir sporto

vaidybas. Šeštadienį, birželio 27 
d. vakare, prie puikios J. Ado
maičio muzikos, įvyks JONINIŲ 
POBŪVIS ;r Šokiai.

Sckmad enį, birželio 23 d.. 
bus škilmingas 40 metų Sibiro 
trėmimų ir 1941 metų Lietuvos 
sukilimo sukakčių minėjimas. 
Šv. mišias, už lietuvius — Sibi
ro kankin us ir žuvusias už LIE 
TUVOS LAISVĖ;Ta7^ys Tėvai 
PRANCIŠKONAI.-/ -J

PRIMENAME,* būtinai 
turite atsivežti m^goĮjmui pa
talynę ar miegojimui maišus.

Mokestis už stovyklą vienam 
asmeniui, įskaitant maistą, nak- 

;traciją — $33; vie
nai dienai — $19.

Norintieji šioje stovykloje da
lyvauti, prašomi nedelsiant re- 
gisruotis, raštu ar telefonu pas O • .
stovyklos vadovą š. Stasį Jokū
baiti. aukščiau paskelbtu adre
su. ne vėliau kaip iki; birželio 
mėn. 15 dienos.

J. Sarapnickas

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMA1S. ( 

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, III. Tel. 847-7747 -2212 W. Cermak Road

ir ♦ #

VILNIAUS Šaulių Rinktinės 
Kanado:e pirmoji 3-jų dienų 
KULTŪRINĖ STOVYKLA, su 
Įvairia programa įvyk-;
Pranciškonų gražioje stovykla
vietėje, NEW WASAGA, ON
TARIO, CANADA.

Stovyklą globoja ir paruošia
muosius darbus atlieka, Vlado 
Pūtvio Šaulių kuopa Toronte. 
Stovyklai vadovauja Punktinės 
vicepirm. Š. STASYS JOKŪBAI 
TIS. Jo adresas: 23 ALHAMB
RA AVE. TORONTO. ONTA
RIO, .CANADA M6R-2S4 Tele
fonas : (1-416) 537-2869.

Stovykla prasidės penkadie , 
nį, birželio mėn. 26 d.. 12 vai. Į 
d., ir baigsis sekmadieni, birže
lio mėn. 28 d. 4 vai. p. p. De
talią programą stovyklos neskel 
biame, nes smulki stovyklos pro 
grama yra išsiutinėta šaulių vie
netų pirmininkams.

Norima paminėti, kad 
stovyklavietė, apimanti 2f
ploto,’randasi tik, 5 minutės ke
lio nuo gražaus Georgian Bay 
ežero paplūdimio, kuris savo iš
vaizda primena lietuviškąją Pa
langą.. Stovyklavietė turi salę ir 
eilę poilsio pastatų, kuriuose ga
li stovyklausi iki 150 asmenų. 
Asmenys, norintieji didesnių 
patogumų, galės apsistoti netoli

visa

373 kuopos St. Petersburg© iždo 
blcbėja.

— Amerikos Lietuvių Mon
tessori Draugija ruošia vaikų 
pikniką birželio 7 vidudienį St 
Mary’s seminarijos nuosavybėje 
prie Lemento.

— Tautos Fondas yra korpo- 
racija, telkianti lėšas okupuotos 
Lietuvos išlaisvinimui. Jis remia 
VLIKo veiklą, leidžia uEltos” 
biuletenį šešiomis kalbomis. Tau 
tos Fondas yra įsteigęs “Lietu
vos Laisvės Iždą”, kurio pagrin
dinis kapitalas yra užšaldytas ir 
laikui atėjus, bus perduotas lais
vos Lietuvos demokratinei vy
riausybei.

TF yra įregistruotas 1980 m. 
gruodžio mėn. 20 d. pagal State 
of Florida Charterį, gi š. m. ko- t 
vo mėn. 23 d. St. Petersburgel 
sudaryta TF atstovybės valdy
ba.

Dabar čia galima vygdyti tes
tamentais sudarytus palikimus 
(bet $1,000.00 paliekančiųjų tęs 
tamentai sudaromi veltui), vesti 

j bylas ir TF veiklą pagyvinti, 
j Visais Tautos--Fondo reikalais i
! prašome kreiptis ■ į atstovybės 
į valdybos narius.

— Spaudos klubo susirinki- 
priims ponios Adeline 4mas įvyks birželio mėn. 12 d.

Silvija Petroshus,’*7 vai. vak. Lietuvio sodyboje, 
taip pat panelės—Paulette Pet-jb515 S. California/Avė. Nariai 

-••••- prašome gausiai dalyvauti. V-ba

! S U ft’ P A !

— Sibiro kalinio Jono Kreivė
no knygos “Mirties Lageriuose 
ir Tremtyje” pristatymas visuo
menei įvyks birželio’ 6 d., šešta
dienį, Lietuvių Tautiniuose Na
muose, Chicago]e. Pradžia 5 vai. 
popiet. Pagrindine kalbą pasa
kys visuomenės veikėjas Pranas 
Povilaitis. Meninėje dalyje dai
nuos Aldona Pankienė, akompa
nuos p. Variakojienė. Programą 
praves studentė Ramunė Tričy- 
tė ir paskaitys knygos ištraukas. 
Po oficialios dalies bus kavutė. 
Prašoma visus dalyvauti.

Knygai Leisti Komitetas

— Juozo Kapačinsko atsimi
nimai Spaudos Baruose, Chica
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, 216 
psl.: kaina $7, gaunamas Nau
jienose. (Pr.)

E. MIKUŽIŪTĖS ŽODIS 
K AN. V. ZAKARAUSKO 
PAGERBIMO POBŪVY

Sveikinu mūsų visų mylimą 
ir didžiai gerbiamą kanauninką 
Vaclovą Zakarauską. Jį sveiki
nu Susivienijimo' Lietuvių Ame
rikoje prezidento Povilo Dargio 
ir visos Pildomosios tarybos var
du, taip pat visų mūsų sesių ir 
brolių vardu.

Per paskutinius kelis metus 
man ši yra maloniausia pareiga, 
kai tenka organizacijų vardu 
pasveikinti kanauninką, sulau
kusį ilgų metų, siekiant pildyti 
savo įsipareigojimus — tarnauti 
bažnyčiai ir žmonių gerovei, ži
nau, kad neužtektų nei tūkstan j 
čid, nei dviejų tūkstančių žodžių! 
nupasakoti jūsų darbus bažnyčiai 
ir visuomenei. Tie darbai yra 
užrašyti mūsų mintyse ir mes 
juos įvertiname. Telieka man j

BUTŲ NUOMAVIMAS
S NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

yiSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130,000.

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo
mi vienetai. Didelis garažas. Mar
quette Parko centre. $75,000.

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 
$69,000. ‘

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba S39-536S

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagcs miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775

— Chicagos Lietuviū Moterų 
Klubas ruošia priešpiečius bir
želio 10 vidudieni Beverly Count j 
ry klube. Garbės viešniomis bus J 
debiutantės, dalyvaujančios šių j 
metiniame Gintaro baliuje bir-j 
želio 27 d. Viešnios atliks pro-| 
fframa. kuriai vadovaus Irena; 
Mažeikaitė. Kalbės Lietuvos gen.Į 
konsule Jozefina Daužvardienė. j 
Viešnias į 
Kutchins ir

roshus ir Patriija.Raman.
— A. Krulikienė išrinkta SLA

Heckchains
z anc* ^raC5^$

Earrings, Charms,
Religious Medais

New o r Used or 
Old Broken Jewelry

/ 7 Watches, Bracelets, ,
Pins, Rings, --------

Class Rings, Dental Gold ... Any Karat

Turn įtinta CASH!
Dig Out Your Old Treasures — 

Put The Money In The Bank & Draw Interest. 

E PAY THE HIGHEST PRICES!
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

Paieškomas giminaitisO
Lietuvos, sveikatos sumetimais. 
Jo pavardė yra Szeputis. Žinan
čius jį ar turinčius šią pavardę 
prašau pranešti Gretai

1741 Timothy Place, 
Vista, CA 92083

Arba prašau skambinti tel. 
(711) 489-1276 mano sąskaitom

is

pirkite jav taupymo sonl'5

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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. Giissen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_$2.00

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
1731 So. HALSTED ST., CHICAGO, H, 60608

į-------- "

SUSIYIENULMaS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu cratemallnė or- 

zaniLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus-

SLA —atlieka kultūrlniui darbus, gelbsti tr kitiems, kurie taot 
darbus dirba.

SLA — išmokėk daugiau kaip AŠTUONIS MLUONUS doleri! 
apdraudu savo nariams.

ŠIA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SU A neieško pelno, ur 
dama patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gili 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

ŠIA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančio 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

*>LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 ipdraudoa sumą temoka tik 33.00 metama.

’ ŠIA — kuopu Tiso^ lietuviu kolonijose. Kreipkite 
1 cavo apylinkės ŠIA kuopu veikėjui jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti

Galite kreiptu ir tfeaial j SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New York, N. Y. 10O01 

347 W. 30th ft 
ToL (111) W-Hll

tik žodžiu sveikinti organizacijų] 2 butų mūrinis namas, naujas 
vardu ir linkėti Jums tęsti visus 1 stogas ir porčiai. Modernūs ra- 
užsibrėžtus darbus. { di a toriai, gazo šildymas. Mar-

Mes pilnai įvertiname Jūsų į ~uette Parke. Sena kaina $*52,000 
gerą valią, meilę žmonijai ir vi- ---------
sas Jūsų pastangas kelti vieniu-j 3 4 butų mūrinis, apie $9,000 
gumą visų kartų lietuvių tarpe 
siekiant Lietuvai laisvės ir ne
priklausomybės.

nuomos. Atskiri gazo šildymai.
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

KAIP
® Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

Tuo reikalu jums gali daugį 
padėti teisininko Prano ŠULC 
paruoštą, — teisėjo AĮphons< 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkorms * p
formomis.

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

Atsiusta paminėti
4-

9 “SIETYNAS”, lietuvių pen
sininkų žurnalas, išeina keturis 
kartus metuose — metų sezonais. 
Vieno sąsiuvinio kaina $1. Me
tams — $4. Leidžia Hamiltono 
Lietuviu Pensininku klubas. Re
daktorius P. Enskaitis, admi
nistratorius A. Mingėla. Adre- 

! sas': “Sietynas”, P. 6. Box 1046, 
Hamilton, Ont. Canada L8N 3R4.

ŽEMĖS NERAMUMAI

— Dėl ko žemėje visuomet 
neramu?

— Dėl to, kad ji amžinai 
sukasi.

ENERGY
WISE ,

Organize car pooh tą 
tave gasoline.
Doni be • Bom Losart

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.)
i 737-7200 arba 737-8534

rašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

PARDUODU Už $80,000 
STATYBAI KOMERCINĮ-

KAMPINĮ SKLYPĄ 
132'—9U” prie 6900 W. 87th St. 
ir 80’—0” prie S. New England 

Avenue.
Skambinti Savininkui: 

6900 W. 87th St., Burbank, Ill. 
598-8445

6700 W. — 2500 No.
Brk. Ranch, 2 Bdrm. Fim Bsmt. 
Cen/Air. 2V2 C. Brk. Gar. Ce
ramic Tile Kitch. & Bath. Walk 
to Brickyard & Trains. In $70’s.

By Owner — 889-4614

MISCELLANEOUS 
{vairūs DalyksI

T & F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line for $25. 
if not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1902

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Arthritis Sufferers!
9 Now. Get relief * 

for painful inflammation
and protection for your stomacH

For minor arthritis pain. Arthritis Pein 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets Plus two 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pam Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anacin? e.

6 — Naujienos, Chicago, 8, Bl.

į GENERAL REMODELING
I s Alumin, langai, durys, medžio 
’ apmušimai. « Staliaus darbai, ce- 
J mento laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita.
7ETINGIS CONSTRUCTION 

7132 So. Kedzie Aveaua 
Tel. 776-8505

ARVYDAS klELŽĮį ^ 
65571Š. Tafihan Avehūe s

Laikrodžiai Ir brangenybėj
Pardavimas Ir Taisymas 
2545 West S9fh Strsct 
T»l. REpoblIe 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avsnuv, 

Chicago, III. 60622. Tel. YA 7-5930

M- S I K X U S

Xotary Fvbllc
IHCOME FAX SERVICI

4259 S. Miplwood. T»L 254-7451 į 
Tfiip pat daromi vertimai, giminiu • 
Iškvietimai, pildcmi pilietybės pra- į 

iyrnai Ir kitokį blankai.

flOMEOWNERSrPOlTCt
K Zzpolii, Assent 
rzOS'/3 W. 95th St 
Evarg. Park, 111. 
40642, - 424-8654

Sale farm J «,^W-CasosHy Canpsiy

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 nto iki 7 rak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to< 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

p, m •— — ■... , i,,^
Advokatai

GINTARAS P. ČEPUNAS
Darbo valandos: nuo 9 vai. ryt* 

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

Ir pagal suatenmą.
T«i 776-5162 arba 776-5161 

2649 We»t 63rd Street 
Chicago, m. 60621 

*1 _ ILf—   .— ■■■! i

Thursday, June 4, 1981




