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į PASIKALBĖJIMAS SU VLIK0 VICE
PIRMININKU INŽ.1IŪTU GRINIUMI

Yra laikas dėmesį perkelti j 
Tautos Fondo didinimą, tam,

I kad jo metinės pajamos išlai
kytų apie vieną ketvirtadalį mi- 

‘tijęno dol. ribą ir tam, kad pas-' 
fbvaus kapitalo ir palikimų ne
žudomas Lietuvos laisvei iždas 
sudarytų -milijono ar dviejų at
sargos kapitalą.

— Kokios perspektyvos, arti
moje ar tolimesnėje ateityje,

- Lietuvos laisvės reikalus keliant 
1 ir juos ginant?

i — Būtų natūralu klausti ar 
apskritai verta Lietuvos politi
nę bylą ir lietuvių tautos rei
kalus pasause kelti, ginti ir 
rūpintis, kai nematyti artimoje 
ateityje tikros laisvės galimybių. 
Skeptikų visad yra, ir jų bus. 
Tautos atgimimo metais, kuo
met saujelė pasiryžėlių: Kudir-

. ka, Grimai (Kazys ir Joana)., 
Bagdonas, Arminas, Kriaučiūnas,

■ vėliau — Vaižgantas, Smetona, 
Vileišis, Višinskis, PšibiHauskai-

SWEDEN

NKA, ITALU
EUROPOS BENDROJI RINKA

SUMAŽINO i FRANKĄ, LIRĄ 3%
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VOKIETIJOS IR OLANDIJOS PINIGINIUS ‘ 
VIENETUS PAKĖLĖ 5.5 NUOŠ.
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VATIKANE STROPIAI 
SAUGO POPIEŽIŲ L

VATIKANAS. -- Sęknįadiėnj 
popiežius Jonas Paulius1 II pir
mą kartą išėjo šv. Petrei aikš
tėn pasveikinti ir tarti žodį'ten 
susirinkusiems ir jo laukian- 

j tiems žmonėms.

šių. metų gegužės 13 dieną 
■ popiežius panašiai atėjo prie šv. 

\ j Petro bazilikos, rengėsi pasakyti 
j kalbą, kai į jį buvo paleisti ke- 
1 turi šūviai. Popiežius -buvo sun-

BRIUSELIS, Belgija. — Pra
eitą sekmadienį posėdžiavusieji 
Europos Bendrosios Rinkos vals
tybių atstovai svarstė visų šios 
rinkos valstybių finansinius rei
kalus. Jie žino, kad dolerio su
stiprėjimas turi įtakos į Europos 
rinką. Pradžioje jie manė, kad. 
doleris ir toliau svyruos, bet da
bar Europos Bendrosios Rinkos, 
valstybės įsitikino, kad jis pasi
liko dabartinėje aukštumoje, j.-

Vokietija ir Olandija savo fi
nansų pagrindan padėjo dolerį, 
o ne auksa, todėl vokiečiu mar-* 7 ■ G

Inž. Liūtas Grinius - :•
. : \ ' f. - t*, .. ■ ■ ..... - «

Šiomis dienomis Los Angeles, 
- savo profesinės tarnybos reika

lais, lankėsi Vyriausiojo Lietu- 
Voš Išlaisvinimo, K-to ^LIKo). 
valdybes ttice-pirm^rūrikasi &ž.

- -Liūtąs Grinius, kuria "proga,7jam 
■pors ir labai užimtam — suti
kus, > padariau . pasikalbėjimą 
‘-‘Naujienoms”,. kuriame jis at
skleidė įdomių savo minčių, at
sakydamas į klausimus, liėčian- 
Čąis; mūšų ipbijtįnę Veiklą.

4 \Labaf pozityvi- VLlKo veik
la . Lietuvos laisvinimo-darbuo- 
•še^x£u?iė: apima pakulį, be 
abejo - priklauso ndĮ>-- lėšų, - ku- 
^Kjš..<leidžią ar> .neleidžia’- vykdy- 
dyįti,Ijau’numatytus,ūžmojus- ir 
daryti jūaųjūš Ip’anus; ..VLIKo 
.vienintelis. -paj amų; šaltinis. yra 
Tautos Fondas, dėlto ir-pasikaj- . . . .
bejiniąpradėęąu pirmuoju-klaų-4.atlikti,^ bet sutartyje su kitais, 
šiiųtr-paliesdamS s; Tautos Eondą.

Gerbiamasai,^pradžiojei'no- 
rėčiąu Tamstos .pasisakynfio. apie 
Tautos Fondą, nuo kurio;Ą jei 
neklystu; priklauso jplatF ir daug 
lėšų reikalaujanti VLIKo veik
la da^ar'ir ateityje.

. į^-Kai Lietuvių Fondas kū
rėsi, buvo aptartas reikalas jį 
išvystyti, iki vieno’ milijono do
lerių. Tą sumą pasiekus buvo 
manoma koncentruotis į lietu
vių politinių reikalų fondo — 
Tautos Fondo sudarymą. Lietu
vių Fondas jau viršija du mili
jonu dolerių ir nerodo žymių lė
tėti: ar leisti dėmesį perkelti 
Tautos Fondo išvystymui. Lie
tuvių Fondo palūkanos dabar 
jai|. pačios viršija Lietuvos iręi- 
katams turimas lėšas. Nesenai 
atliktas /žemės- pirkimas rodo, 
kad Lietuvių Fondas pasiekė pa
kankamą lygį, darosi sunku pa
jamas racionaliai išdalinti. Inves
tavimas sumažins pajamas, bet 
ateity , duds spekuliatyvinę ,nau-

Garmus ir Įeiti aukojo savo lai
ką, savo mažas pajamas- įr sa
vo laisvę lietuvių tautos Į žmo
nių naudai ir laisvei. Buvo skep
tikų Klaipėdos atvadavimo iy 
gyje.r^ęt 'dabar yra pamištų. 
kuri^'bejspaŪiįEnio iš 
ko, kad gęrėikit^Įiums4 KIąipe> 
doš, i_r..;|rtažpsios l^etuvos. Gal 
būt, įįjti^žĮiyk;d«ad n^r.a ko įkal
bėti Tr .‘rfif>sptįs -§ųyąlku.. tpikšm- 
pio ir Bąl^ūdij^/iLątyijps .lie
tuviais- .. . .

Aš myliu liętuvitJfįĄaųtą ir 
Lietuvą. Vienas aš-negaliu. daug

sąmoningai pasidalinę rūpęsčiais 
ir darbais,—. męs įgalime daug 
naudingo- ne sau, bet-.savo, tau
tai atlikti, jei nepasiduosime, nu-, 
siminimui ir visuomet esantiems 
skeptikams. Pasiduodant skepti
kų įtaigojimams — reikėtų jiems 
priešpastatyti tokį klausimą: ar 
verta buvo Amerikos Lietuvių 
Tarybai rūpintis, kovoti ir lai
mėti Aliantų nutarimą, pabaltie- 
čių negrąžinti į NKVD rankas? 
Ar verta buvo metai iš metu 
daryti spaudimą primenant, kad 
Lietuva yra neteisėtai inkorpo
ruota į SSSR ir 40 metų (ke
turiasdešimt) išlaikyti inkorpo
racijos nep 'ipažinimą JAV, Ka
nadoje, Didžiojoje Britanijoje, 
Prancūzijoje, Italijoje ir kituo
se kraštuose? ' • <

— Kas darytina toliau?
— Dabar reikia rūpintis, kad 

daugiau vyriausybių pasisakytų, 
kad Lietuvos inkorporacijos į 
SSSR nepripažįsta. Australijos 
lietuviams tai pavyko. Pietų

R lT M A'; N= 1 A

Lenkija būtųištreik’avusi, jei-butų pakeltos maisto produktų kainos. .
• * Valdaa-pakėlė kainaąį.tiktai cigąrętėms^ "

j kiai -sužeistas į vidurius, į k’rū- ,kę teko aukščiau vertinti. Pana-
1 tinę, į ranką ir į petį.. Teko da-j šiai pasielgė ir Olandijos ban- 

Izolinr- iic i <■ Ii/. Iii.-Ai Umirrlo,, /-]-.ryti kelias operacijas, kdl jis įkas. Jie pasitikėjo daugiau do-; 
leriu, negu arabų kontroliuoja
mu auksu. Olandijos piniginio 
vieneto kaina taip pat pakelta 
5.5 nuoš.

galutinai pasveiko.
Popiežiui kulkas paleido rusų 

apmokytas jaunas turkas.Meh
met Agca. Jis nuteistas kalėti 
20 metų. Pirmus metus jis bus 
visišfcai, izoliuotas, kad Jspaša- 
kotų apie kilus, dū pasislėpusius 
šoviko talkininkus. Se^fnarfienĮ 
§v. jPetro aikštėn išeinantį į po
piežiųstropiai saugojo sargai.

PRANCIŠKONĖS IŠVARĖ 
^N^AĘLŲSNIĄ VIENUOLĘ 

NA^i^N^,--Minn. —ĄPranciš1- 
kbng jS^ęĖų: vadovybe praeitų 
metųj^ovoj mėnesį patyaideė, 

..kad-l^ehųolė Lillian Kr^Į. Ąš- 
-vienuolyno. Vienuolės 

.. v 1 prjV^|ojsklaūsyti visų vadovybės 
rc-s”; nurdęlymų. Vadovybė slėngiasi 

j1 Lišai&kjųtį' priimamoms vįenuo-. 
•ivalės klausyti, 

vyrėghj^jų;- o jei neklausys —

..I'.ancūzijos finansai buvo 
silpnoje būklėje. Generolas C. 
de Gaulle iškeitė visus turimus 
dolerius ir pasiėmė auksą. Jis 
manė, ks d . auksas bus stipres
nis, negu doleris. Franko pa
grindan jis buvo padėjęs auksą. 
Bet kai panoro pasigarsinti ato
mine, bomba, tai auksas pradėjo 
labai' greitai tirpti. Prezidentas 
Mitterrand gavo iždą tuščią. Ne
buvo dolerių, bet ?nebuvo v ir 
aukso-. Be to, Mitterrandas dar 
panoro sudaryti reikalingas fi- 
naiįsų, sumas ’ bedarbiams šelp

ei, i kad krašte nebūlų riaušių, 
lai turėjo,'dar labiau sumažinti 
aukso atsargas. Teko prancūzų 
franką nuvertinti 3%. Ne ge
resni reikalai ir Italijoje. Italija 

išeiti' ?iš į dolerių neturėjo. ‘ Jos lira taip

j WEINBERGERIS DŽIAUGIA
USI LĖKTUVŲ STATYBA

■ WASHINGTON, D.C. 
to apsaugos sekretorius Caspar--v 
Weinberger pare.ske, kad pre- HėmV'ka4> pr 
zidenio Reagano nutarimas pa-1. ' •

' >  ; į. v V 1 Cp±irtAJV4,’ U Jtsi ll^rvio.u.0 V —
statyti 100 greitų B-1 lėktuvų ^šalint6s.
ir 10O modermų M\gtomiiiių •nenorėjo išę 
raketų palengvins artėjančias {vieT^ly^0‘‘ jj ■ pareiškė, kad ji 
derybas su SoViętiį-Sąjupga^ j kne^^ap KraI; bet sesuo ;Elęa 

j<iū neužtenką prafdėiį pasita- fnprj/I^ėjusi už vartų, ji neturėje' 
rimus Ženeve^Vsi; ž?nb,'Md jj badauja ir šąla, ir
į du. mėnesius niekas 200 mili- I nork.tik grįžti į vienuolyną. V ie- 
jdnųę dolerių vertės lėktuvų ne-‘ nuoįyne, padaryta pakaitų, bet 
pastatys. Bet Ženevoje rusai jį nepripažįsta naujovių. Ji nori 
bus sukalbamesni, kai žinos, kad prisilaikyti senų taisyklių. Ji su- 
JAV jau užsakė lėktuvus pa- j įrašinėja su Roma ir vargsta, 
statyti. Jau pačioje derybų pra- 
džioję amerikiečiai gali geriau _ pirmadienį aukso uncij; 
jaustis, nes jie žino, kad lėktų-J kainavo $440. 
vų statybos darbas jau pradėtas, j 

| Rusijos pasienyje Kremlius 
' tuii 250 atominių raketų, kurios j 
gali pasiekti bet kurį Europos 
miestą. Jei rusai neatitrauks, tų f 
raketų, tai JAV baigs statyti 
savo B-1-lėktuvus

LEŠEK VALENSA ĮSAKĖ VALDŽIAI 
NEKELTI MAISTO KAINU

VALDŽIA NENORI NAUJO KONFLIKTO; TODĖL 
NUTARĖ VISĄ REIKALĄ ATIDĖTI

DANCIGAS, Lenkija. — Le- Premjeras Jaruzelskis „pada;.: 
šek Valensa įsakė vyriausybei rė kelias nuolaidas,, bet vyriąu- 
atšaukti patvarkymus, liepian- sybė vis dėl to. tvirtina, kad ciga- 
čius nuo pirmadienio' pakelti retėms kainos bus pakeltos. •. 
maisto ir kitų produktų kainas. . C.igarttėms Jcainos . .pakeltos 
Iš Dancigo Valensa pasiuntė .te- 80%., Pirmadienį -labiausiai mė- 
lėgramą premjerui Jaruzelskiui, giamų cigarečių pakelis jau kai- 
reikalaudamas, kad būtų*/at- navo^ $1.90.'Žinia,: kad taip pa-; 
šaukti prekių pabrangimai, jei kilo cigarečių apakėlio kaina, vi- 
nenori naujo streiko.

Valensa pirma tarėsi su Soli- sukrėtė, 
darumo unijos konferencijoje1 skaldė konferenciją. Rūkančius 
buvusiais valdžios atstovais Ko- nustebino, o nerūkantiems nei 
žak ir Kranski. Kada tie pasakė 
apie konferencijoje kilusį pasi
piktinimą, tai vėliau pats Valen
sa 4 pasiryžo siųsti telegranfą 
premjerui, aiškindamas jam su
sidariusią padėtį.

— Kada įkaista pas mus gin
čai, tai mes galime susivaldyti, 
bet kai prasidės streikas, tai tu 
mūsų nesuvaldysi, — pareiškė 
Valensa finansų ministeriui.

Susidarė įspūdį, kad suvažia
vusieji atstovai nebežinojo, ką 
daryti ir kokias rezoliucijas pra
vesti, bet kai valdžia jau ryžosi 
bent tris ar keturis kartus pa
kelti dabartines kainas, tai kon
gresas ryžosi imtis priemonių

j sus konferencijos dalyvius labai 
Pirmiausia, žinia su-

šiltą, nei šalta... “Jeigu nenori 
tiek mokėti, tai nerūkyk“, ant
rieji.riskin'. .• x

Finansų ministerio pavaduo
tojas Kozak pareiškė, kad pa
keltos cigarečių y kainoj atneš 
į valstybės iždą $900 milijonų, 
reikalingų medicinos pagalbai.

Lietuvos laisvinimo politic Amerikos kraštuose reikia tokios 
J iniciatyvos. Europos parlamente 
reikia vystyti Lietuvai naudingą 
akciją, bereikia pamiršti kai ku- 
rių Afrikos valstybių ir mums jr sustabdyti tokį didelį pakėli- 
sunkiai prieinamų Mažosios Azi- Į Solilarumo unija buvo pri- 
inc ir Tnlimnifi Rvtn vnlctvhin *. • . __ .2 __t

niim darbui, gi, lėšų labai rei
kią, bet biudžetai mažai didėja, 
k jj- r .... . ---

kalendorclis« F .
Spalio 6:^Brunoras, Buivydas,- 

Eivydas,'Guoba, Kybelė. • 
f * *"*•
į $aulė teka 6:52, leidžiasi,6:25.
• Oras debesuotas, ryte Iii 4

jos ir Tolimųjų Rytų valstybių. 
Tokia plati programa, savaime 
aišku, negali būti įvykdyta be 
lėšų ir labai didelių pastangų, 
be pasišventusių Lietuvos lais-' 
vinimo darbą dirbančių žmonių. 
Ji negali būti pykdoma be il
galaikio plano.

VI. Bakūrras 
(Bus daugiau)

žadėjusi nestreikuoti, bet val
džia- nebuvo pasakiusi, kad ji 
bandys kelti tokias kainas.

Atrodo, kad vyriausybė strei
ko nepanoro ir kainų kėlimą lai
kinai sustabdė. Tai buvo didelis

■ ’ - ' Ą f

unijos laimėjimas. ;<Į

Eina derybos kainoms
• ■ — kalti

■ OSWALDO PALAIKAI- 
TEBEBUVO KARSTE

DALLAS, Texas. — Patologai
sekmadienį patikrino Lee Har- tų kainų,plėtimą, tųd.išveng- 
vey Oswalds palaikus ir prfpa-* 
žino, kad Roše Hill kapinyne į visoje Lenkijoje.
gulėjo prezidento John J. Ken
nedy žudiko palaikai ir kad ten 
nebuvo kitas palaidotas.

Buvo paleisti gandai, kad pre 
zidentą Kennedy nužudė ne Lee 
Oswald, bet kitas Maskvos agen
tas, kund palaikai dabar tebuvo 
tose Rose Hill kapinėse. Britų 
autorius Michael Eddowes net 
knygą ta lema parašė.
'Patologai patikrino, kad pa

laikai atiteko turimus Oswaldo 
davinius nuo to laiko, kai‘ jis 
tarnavo marinų dalinyje. Kapi-

— Lenkijos kompartijos ge
neralinis sekretorius. St. Kania 
įsakė sustabdyti maisto produk-

damas naujų' streikų’^bangos

-------------------- j
— Prez. Reagan, aiškjns gy

ventojams, • kodėl- -reikia par
duoti Saudi Arabijai radarinius 
lėktuvus.

— Pirmadienį oficialus Irano 
pranešimas pareiškė, kad nauju 
prezidentu didele • balsų daugu
ma išrinktas mula Sajed Ali 
Cha menei. • '■ •>

pa f n u vertinta 3%.
Danų, belgų,< liuksemburgie

čių'ir anglų piniginis Vienetas 
nepasikeitė.

Eurc’pos Bendrosios Rinkes 
valstybės negalėjo ilgiau laukti, 
todėl paskubomis suvažiavo 
sekmadieni, aptarė reikalą ir 
pačios paskelbė finansines pa
kaitas. Jų atstovai buvo įsitiki
nę. kad prezidento Rcagano pa
reiškimai turės įtakos į Euro
pos finansus.

Prancūzijc’s atstovas nujautė, 
kad frankas bus nuvertintas, 
bet nenorėjo, kad vien tiktai 
prancūzų valiuta būtų nuvertin
ta. Italai žinojo, kad lira turės 
būti nuvertinta. Jiems geriau, 
kad ją nuvertina palys europie
čiai, o ne tarptautinis bankas.

Belgai prekiauja su olandais. 
Jie žino, kad olandų guldenas 
yra stiprus, nes olandai turį ne
mažas aukso atsargas ir veda 
tvarkingą prekybą.

— Čikagos arkivyskupas, kar
dinolas John Cody pirmadienj 
nuvažiavo j Columbus ligoninę, 
kur gydytojai patikrins jo svei
katą. Silpnėja jo širdis.

nėse buvd ir byvuii jo žmoną 
Mariną Oswald Pcųtėr. i

Caspar Weinberger

Caspar Weinberger tvirtina, 
kad prezidento nutarimas 

pastatyti. 100 B-1 bombone
šių sustiprins JAV apsau
gas ir žymiai palengvins 
derybas su rusais dėl atomi

nių ginklų apribojimo.

— Britų žurnalistas Michael 
Eddowes turės sumokėti $8,000 
už Lee II. Oswaldo kapo alka- 
simą ir palaikų tikrinimą. Jis 
parašytoje knygoje tvirtino, kad 
duobėje bus ne L. Oswaldo pa
laikai. i

i1
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Maistas kūnui

Žiburiai

For the woman

>’S

protus nu- 
čranykščia 
baimingu

svar- 
prolo 
jaus-

naujausiais lietuviškais rtoku- 
mentiniais ir meniniais filmais. 
Reportažo autorė S. Vaitiekutė

ue, Anykščiuose, Niūronių kai
me įsteigtame arklio muzėjuje, 
obuoliais vaišinosi Kaišiadorių 
medelyne. Jie taip pat svečia
vosi Lietuvds konipoiztorių,

raščių. skaitymu, su išmintin
gais žmonėmis, susitikimu bei 
paskaitų klausymu. Tai ir bus 
mūsų protui maistas, kuris už
laikys mūsų galvas išmintingas 
net žilo plaukus sulaukus ar vi
sai praplikus.

Asmenybės maistas

Kūno, proto ir įausmŲ darnios pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
.TONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

• “Moterys paskatina r*/s 
prie didelių žygių, bet trukdo jų 
įvykdymui". (Sacha Guitry)

POPIEŽIAUS TURTUS DALINA NETURTINGIEMS
Italijos menininko Bernardo Slrozzi septyniolikto šimtmečio pradžioje pieštas paveikslas

Take-Sr 
. stock Y 
ur^menca.

Join the ftyrofi Savings PUa-

vynėje Lietuvoje, kur ne liežu
viais, bet nuoširdžiausia veikla 
lietuvis lietuviui padėjo talkose 
— net prakaituodami džiaugėsi 
galį artimui talkinti.

Tai buvo nuoširdus bendra
darbiavimas. Tai buvo asmeny
bės - nusiteikimų gerinimas. Tai 
buvo per kitam gero- (ferymą 
savos laimės kūrimas. '____
sekė suaugusius geruose dar
buose, taip ir vystėsi tikrai 
žmoniškas gyvenimas: lietuvis 
neckrrė kitam to', ko nenorėjo, 
kad kitas jam darytų. Taip nu
sidavė dėl lietuviškų tėvų su
brendimo savomis- asmenybė
mis, savais nusiteikimais.

Pastarosios sveikata yra di- 
' tižiausias žmogaus gėris. Jei su 
menkesniu kūnu bei jau ne taip 

: stipriu protu žmogus dar gal; 
, gyvuoti ir artimui skriaudos 
j nedaryti, tai jau su sumenkusią 
į asmenybe mūsiški* negali pats 
į laimingas būti, tuo labiau kitan* 
•’ džiaugsmo suteikti, Priešingai. 
1 kaip minėta, sumenkusios asui e- 
’ uybės (jausmui žmonės verda 
į visų dabartinį pragarų ant že

mės. Tdkję. sakysimu, nepasiten 
! kiną $50.000 metine alga, eina 

streikuoti, nė nepagalvodami
• kad našlė lietuvė su .trimis vai-
> kais, kaip stovi atvykusi į šįi 
’ kraštą, geriausiai savu darbštų 
mų-sumanumu savo ^vsiųjį**

• sutvarko ir ' vaikus išmokslina 
į Taip, pajėgūs esti tik sveikos ad-
• menybės saviEunkai„ Todėl visp- 
mis jėgprois stenkimės įsigyti 
bent pakenčiamą asmenybę.

■ štai kaip sveika asmenybė įsi
gyjama. Bepigu buvo mums tė-

žmvgus yra vienalytis 
datamas, bet susidedąs ii 
blausių trijų dalių: kūno, 
ir asmenybės (psichikos 
mų - nusiteikimų, dar kitaip sa
kant, emocijų). Kiekviena mi
nėta dalis reikalauja atsakančio 
maisto. Kitaip, žmogus neturės 
sveiko kūno, išmintingo proto 
ir žmo'niškų nusiteikimų (psi
chikos) . O tokia trejopa sveika
ta žmogui yra būtina. Be vienos 
kurios iš tų trijų, žmogus esti 
nesveikas.

• Moters grožis džiugina n 
vedusius vyrus, bet da. nai i 
bai kankina tuos vytus, k_i 
vra vede.

Klykė ir raudojo tremtinės 
motinos, pakasdamos Sibiro že
mėje savo kūdikius. Senenai, 
leisdami paskutinį atodūsi, šau
kėsi dangaus galybių ir . paga
liau žemės gelmių piktybių kc.š- 
to. Tai ne pasaka, net ir ne keis
tas, net ir ne pagieža priešui, bet 
nuoga kruvina tiesa. l\esa, ku.i 
šaukiasi Į viso pašautai g.rcs 
valios žmones ir prašo paguli,.* 
komunizmd pavergtoms tau
toms. Stefanija Rūkienė

(Iš Vergijos k, y>.___ .s.)

padaryta awcia pažanga lietu
vių Valgoje — švaresniu žodžių 

■ feimu, svetimybhj^-atfikra- 
tymu.” ■;
Kapsuko kursų direįę&rius net; 

pagyrė vieną kursantę už tąi, 
kad ji daug gražiau ištariant 
lietuviškus žodžius.

Bet linkage's radijo klausyto 
jai, pasiklausę dabartinių jos 
lietuviškų žodžių, nepastebėjo 
tos pažangos. Kaip blogai ji ‘iš
tardavo anksčiau, taip blogai 
taria ir šiandien.

Klausytojas

Ton can’t afford to be wrung. 
Because if you’re in charge of 
the family budget, you’re 
snaking decisions about that 
future, too. į

And that’s where ILS- 
Savings Bonds come in. Buy 
them Sirough your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you’re 
meeting the day-to-day ex-# 
penses, you’ll still be building 
a more secure fc.ture for your 
family.

U.S. Savings Bonds* For 
the woman who really knows 
a good bargain.
Now E Bonds my 6% internet ▼bes 3* 
maturity at 5 yram (4M% th* year). • 
K'-xG ar- rrp lacrd if kM, atokn ar deaLr^tfc 

they can be cMber at 
hank. Ie‘er«<i« wot wbj-ct t» Mat** 
jncnrw tax**, and Wrial tax may taa.

Medicina ragina žmones mai
tinti savo kūną inišriu-maistin- 
gu maišiu. Toks tinkamas kū
nui maistas susideda iš svar
biausių keturių dalių.

1. BALTYMAI. Tai pieno ga
miniai, mėsa, žuvis, pupos, pu
pelės, žirniai, javai, kiaušinio 
baltymas.

2. RIEBALAI. Svekiausi rie
balai yra augalų aliejai, ypač 
saulėgrąžų, kukurūzų ir šafra
no (safflower oil).

X MILTINIAI - KRAKMOLI
NIAI valgiai. Jie kitaip dar va
dinasi ' angliavandžiais (carbo
hydrates). Čia pfiklauso visi ja
vų grūdai, bulvės, vaisiai, dar
žovės.

4. MINERALAI SU VITAMI
NAIS. Tai gausybė vaisių - dar
žovių. Meskime sau iš galvos 
prekybininkų siūlomus vitami
nus įvairiausiose formose. Mai- 
tinkimės gausiai vaisiais ir dar
žovėmis, tada nereikės patiems 
pirktis vitaminų iš krautuvių. 
Tik gydytojui patarus pirkimės

Amerikoje pradeda viskas 
virsti aukštyn kojomis

Susilaukėme tokio gyvenimo, 
kad visi esame labai įsitempę, 
tarsi ant virvės vaikščioja. Jei 
kuris to nejaučiame, žinokime, 
sad gyvename labai didelės 
įtampos laikus. Jei ne darbe, 
tai namuose mus laukia persi
tempimas. Nejučiomis čionykš
tis žmogus pageidauja senų lai
kų, kada kainos buvo mažesnės. 
3 gyvenimas paprastesnis. Vie
nok neva aiškaus įpodymo, kad 
senovėje amonės mažiau tprėja 
įtampos. Mūsų senoliams taip 
buvo sunkus, įtampos pilnas gy- 
venmias, kaip ir mums dabar. 
Tik yra didehs skirkimas dabar- 
knte gyvenimo nuo senesni o j o 
Tas skirtumas reiškiasi žino* 

jfeg skutia^ kuya su įtampa.
Per paskutinius porę de&nvt- 

miečių* čier^ykšlis žmogus įpralb 
gyventi che*M|aa pagalba. Visų 
amerikiečių Aijdis 
kariavo c^nj^ja 
vartoja narkoflki 
mui atsikratyti. Jie naudoja vai

Ne piliule maitinkime savas asmenybes, 
bet savu žmoniškumu gaivinkime arti
mo asmenybę!

(šių dienų luedicmiškas reikalavimas) 
ir vai tekirna vitaminų tabletes.

Virš minėtu ketveriopu mais
tu gausiai maitindamasis žmo 
gus, kasdien reikiariiais kiekiais 
oūiinai visų keturių maisto rū
šių maišui misdamas turės di- 
\lžiausi<į galimybe užlaikyti kūną 
sveik u, protą takiu-išmintingu 
.r asmenybe kaip reikiant — 
žmonišką. V isos tos kūno dalys! 
rišusi labai tampriai tarpusavy- 
4e. Vienai kuriai svarbiausiai iš 
ų trijų sunegalavus — nuken-; 

čia ir dvi likusios.
Žinoma, prie tinkamos kūno 

mitybos reikia dar ir kūno jud-Į 
rūmo, darbštumo'. Žmogus, no- j 
dėdamas būti pilnai sveiku, turi 
nuolat judėti. Jis negali, kaip 
nemažai dabar pensininkų, sė- j 
dėti prie kortų, smuklėje prie. 
ookalo ar butelio. Gero maisto 1 
geras virškinimas reikalauja 
žmogui būti bite ar skruzde sa
vu veiklumu. Kito kelio į gerą 
kūno sveikatą nebuvo,, nėra ir 
nebus, nes negali būti. Visi turi
me visapusiškai gerai maitintis 
ir labai gerai darbuotis - judėti.

Dabar, mielas pensininke, pa
sirink vieną iš dviejų ,savo kū
nui kelių, kuriuo manai keliauti 
oer visa savo gvvenima. Vienas 
kelias — su geru maistu ir veik-, 
lia darbuote veda į kūno didelį 
pajėgumą, net gilios senatvės 
sulaukus. Kitas kelias — be gau
saus valgio vaisių-daržovių pa
vidale, tik su pripuolama už
kanda, dargi menko maisto 
(junk food) — veda į didelį su- 
iepšėjimą. visokeriopų jėgų nu- 
stojimą, dar, palyginti, neseny- 
vo amžiaus sulaukus.

tMO SCMOOM 
aiiLOnbi

TMl OF f AM* {
WVQS K«xap BY MOTO* * 
MTWKXM M TH* U.1 
CMAJtLJIS M. MAY«9^ 
ywitwrr er txt cmkM* 
Moro* CUJB, ammb 
to m rsPcetAuy tkunr 
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9CMOOI. « M S*«**eM

Maistas protui

Kaip nelavinami, nemankšti- 
narni žmogaus raumenys nyks
ta, suglemba, taip ir nelavina- 
raas protas lepšėja. Susilpusio 
proto savininkai, ypač savinin
kės,. pajėgia vieni- su. kitais kal
bėtis tik apie .trečio žmogaus 
nedory’bes. Taip ir tarška dvi. 
kūmutės per dienų dienas, vi
sai į niekus savo protą versda
mos. Tokių vengia kiekvienas 
sveiką protą turintysis. Todėl 
tokioms kūmutėms darosi labai 
nuobodus J gyvenimas. Jos, kaip, 
tie- Kristijono Donelaičio vaba 
lai skiedryne, dainuoja šiukšly- 
hb.:-Jos esti patenkintos gyve
nimo dulkėmis, visai nenorėda
mos išbristi iš protinio šiukš
lyno. .ui.

Nė viekam normaliai galvo
jančiam lietuviui nepakeliui yra 
su tokiais skiedryno vabalais. 
Mes turime lavinti protą gerų 
knygų, naudingų žurnalų, laik

iniu piliules, vaistus, kad pajėg
tu dirbti... Vieno svarbiausio 
žmogui dalyko amerikiečiai sto
koja — tai visuomeniškumo.

Mūsų senoliai neturėjo trank- 
vilaizerių, migdomųjų vaistų, 
prieš baimingumą' tablečių, nu
siraminimui piliulių... Bet jie 
turėjo vertingiausią pasaulyje 
dalyką — jie turėjo šeimos vie
ningumą ir tikrus draugus. Jie 
turėjo žmones, kuriais galėjo 
pasitikėti, kurie bėgte atskubė
davo tada, kai jų pagalba buvo 
reikalinga. Žinoma, kad senovės 
žmogus turėjo savo vargus ir 
džiaugsmus, bet juos buvo 
lengviau pergyventi, kai žmonės 
buvo nuozat pasirengę atskubėti 
pagalbon. Tada vargas paleng 
vėdavo, o džiaugsmas padvigu
bėdavo. Tokiems senoliams ne- Į

i Amerikos ir Kanados lietuvių 
‘ tarpe vis dar atsiranda jaunuo- 
i lių, kurie nepatenkinti Ameri
koj suorganizuotomis lietuvių 
kalbos mokyklomis, kursais ir 
net institutais. Jie įsivaizduoja, 

j kad Amerikoj dėstantieji lietu- 
| vių kalbą neturi nuovokos apie 
į dėstomą dalyką. Jie yTa Įsitiki-. 
Į nę, kad pavergtoje Lietuvoje 
j rusų parengti mokytojai dau- 
! giau nusimano apie gimtąją mū- 
j sų kalbą, negu Kauno universi- 
f tetą baigusieji, gimnazijos di-
• rektoriai ir mokytojai. Jie yra 

zT j įsitikinę, kad Vilniaus Kapsuko
V 1 K 1 L "*■

į kursuose dėsto lietuviai, turį gi- 
Į lesnes lietuvių kalbos žinias^ ne--
• gy Amerikoje gyvenantieji kal-
1 biniakaL --
: Kanados Tėviškės žiburiai 
praneša, kad šią vasarą Vilniu
je jau buvo surengti devyni kur- 

įsai lietuvių kalbai gilinti. Apie 
; tuos nelietuviškai galvojančius 

. Taip nemeluotai draugiškus jaunuolius ir Amerikoje lietu- 
asmenis lietuviai tėvai išaugino viu mokyklomis nepasitikinčius 
trejopai savas pareigas atlikda- f-moksleivius Tėviškės 
mi. I) Tėvai savo vaikus išmin
tingai, žmoniškai, o ne gyvuliš
kai mylėjo. 2) Lietuviai tėvai 
kontroliavo vaikų elgesius.
3) Tėvai leido vaikui natūraliai- 
no’rmaliai vystytis. Nemovė lie
tuviai tėvai savo vaikų ant ko
kio ten fanatiškai religinio, tau
tinio bei partinio kurpalio; Už 
tai lietuviai susilaukė taip pajė
gių žmonių, kurie gynė Lietuvą 
nuo priešų, kurie statė Lietuvą 
iš pelenų, kurie paėmę mairo- 
niškus Įrankius — arklą, knygą 
ir lyrą — ėjo Lietuvos ir visos 
žmonijos keliu.

Už tai dabar minėtų lietuvių 
pageidauja visos svetimtaučių 
įstaigos kaip pavyzdingiausių 
darbininkų. Gėrisi tokiais lietu- 
viais-lietuvėmis ligoninės, labo
ratorijos, universitetai ir kitos 
mokslo įstaigos bei darbovietės. 

Tik minėtai trejopu' maistu 
misdami ir reikiamai šių dienu 
mokslo pajėgumu apsišviesdami 
mūsiškiai taps pavyzdingiau
siais tvariniais ant šios žemės.

'šitaip rašo:'
“Šimetinius šešių savaičių 

Z kursus lankė 21 jaunuolis iš 
'• Kanados ir JAV. Pavardėmis 
- minimi: Julija ir Irena Adamo- 

nytės, Asta Aleksonytė, Danie-
• lė- Alkaitytė, Lidija Balčiūnai

tė, Juozas Kapačinskas, Pau-
1 liūs Kontrimas, Vytenis Lietu- 
j vininkas, Rita Likanderytė, Zu- 
! zana Stungytė, Rima, šilėnaitė,
• Audronė šoliūnaitė, Mary Ann 
1 Voverytė-Doherty. Į žymiųjų 
■ dėstytojų eiles įtraukti — J.

Pikčilingis, J. Kabelka, A. Pup- 
j kis, J. Balkevičius, J. Palionis, 

V. Mažiulis, D. Sauka, J. Lan
kutis. Užsimenama apie kursų 

: vadovus Saulių Lapinską ir Al
girdą Jakubčionį, lietuvių kal
bos pratybų dėstytojas Danutę 

1 Tarvydaitę ir Albiną Norvai
šienę. Kursų baigimo pažymė
jimus Įteikė Vilniaus universi
teto prorektorius Jonas Grigo
nis. Viešnagės metu kursantai 
lankėsi Trakuose, Pirčiupiuo- 

Į se, Druskininkuose, Rumšiškių
liaudies buities muzėjuje, Kau-

vėje žmogus turėjo žmogų 
pagelbstmtį asmenį. Tokio pa
dėjėjo mes kiekvienas trokšta
me. O kai neturime, griebiamės 
už pagelbinių priemonių: mes 
pradedame vartoti įvairius ne
reikalingus vaistus, įskaitant ir 
narkotikus.

Išvada: Kai žmogus neturi 
draugo, jis ima surogatus: gy
vulius, narkotikus ir visokius 
nereikalingus vaistus miegui, 
nervams, apetitui, vyriškumui 
ir taip be galo, be krašto. Gyve
nimas be tikro draugo darosi ne 
pakeliamai sunkus. Už tai mo
kykimės gyventi žmoniškiau ir 
auklėkime savo vaikus tikrais 
žmonėmis. Tik tada žmdgus ap
turės žmogų, kuris jam taikins 
skausmus mažindamas, džiaugs
mą didindamas. Daugiau tuo 
reikalu kitą kartą.

Žmogus yra visuomeniškas 
tvarinys, jam - reikia žmogaus, 
su kuriuo jis savo vargus leng
vintų, o džiaugsmus didintų. 

Į Kitaip sakant, žmogui reikia 
[žmogaus, kuris ne tik džiaugs-, 
į me, bet ir nelaimėje būtų tik- 
į ras- draugas. Tokie tikri draugai 
[visada yra reti. ■„
I Čia ir, yj?a didžiausia nelaimė 
į kiekvieno iš riiuęų: mes neturi- 
I me pakankamai tikrų draugų. 
; 0 jų, nors vieno vienintelio' tik- 
i ro draugo mums būtinai reikia 
i sveikai asmenybei palaikyti, ap- 
{turėjimui sveikų nusiteikimų, 
i jausmų, emocijų.

šiandien verda visame pasau
lyje didžiausias žmonių pasime
timas visose srityse. Tai Įvyko 
dėl žmonėse asmenybės sumen
kimo. O ji sumenko todėl, kad 

tvaikai nustojo' turėti žmogaus;, 
} tėvo, motinos. Kai tėvai virsta 
vien vaikų gamintojais, kai vai
kus auklėja be asmenybių pa- 

Į darai gatvėse, gatvelėse, nieko 
! gero iš tokių vaikų nelauk. Jų 
asmenybės esti sužalotos jau 
nuo mažumės. Jie, sakysim,

■ pradeda lytinį gyvenimą jau vos 
į tuzino melų sulaukę. Su tokiu 
pradėjimu ima riedėti pakalnėn 
visas jauno žmogaus gyveni
mas, nes kartą pradėjęs ištvir
kauti jaunuolis, visą, laiką ištvir
kaus, niekas jo sulaikyti nepa-

i jėgs. Už tai mūsų visų dar bent 
Į kiek sveikatos asmenybėse tu

rinčių yra svarbiausioji parei
ga — trejopas yaįko. nesužalo- 

; jimas: turime globoti reikiama: 
Į ne tik vaiko kūną, protą, bet ir

tus palengvinimui nusiminimo reikėjo 
(depresijos). Žmonės čia naudo
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apie tris

dnimas apie antričio suparali- 
žuotą meilės ir linksmumo gy
venimo autorės Colatte ban
dymą išlikti žaismingu žmo
gum. Pradžia — truputį pasi
kelia uždanga ir matome 2 po 
ras bešckančių kojų. Gi kitoje 
scenoje Colette guli savo para- 
Ivžiaus lovoje ir tik žodžiais, 
šoka sąmojingus šokius.

Praeitame teatriniame sezo
ne Akelaitytė pasirodė su sa
vo vėliausiu veikalu — Akli- 
galio vaikai, branduolinės jė
gos istorija (Dead End Kids, A 
History of Nuclear Power).

Akelaitytė vartoja pačią su
dėtingiausią teatrinę kalbą — 
mokslinius dokumentus, laik-Į 
raščių pranešimus’, žurnalų!' 
straipsnit^s, dramatiškas see- : 
nas, naktinio klubo aktus, fil-Į 
mus, burtų triukus, v__ .
kalbą, šokį ir dainavimą, pa-- 
skaitąs ir t. t. žodžiu, įvaizdis j 
ant įvaizdžio. Rezultatas—-žiū- j 
rovo griežtas nusistatymas; 
prieš branduolinę jėgą ir ka-I 
rą. ,

Šis vaidinimas buvo apdo- Į 
vanotas įvairiom premijom ir1, 
aprašytas visame pasaulyje. ; 
Šiandien Jo Anne Akelaitis ’ 
yra garsiausias lietuviškas var . 
das teatro pasaulyje, išeinąs'1 
toli už,New Yorko miesto ri
bų'. Tačiau teatran ji buvo pa_; 
skatinta Chicagos lietuviškų 
mokyklų paisrodymų, kuriuo
se ji ir tapo aktore.

Saulius Šjnoliūnas

Mūsų garsieji teatralė - Jc Anne Akalaitis
; Jo Anne Akelaitis, gimusi režisuoja ir vaidina vaidini- 

prieš 43 metus Chicagoje ir mus, bet juos ir parašo. Man 
užaugusi lietuvišoje katalikiš- pačiam labai patiko jos val
koje apylinkėje, nuo šešių mė
tį amžiaus vaidino lietuviškų 
niokyklų pasirodymuose, bai
gė University of Chicago filo
sofiją bakalauro laipsniu ir iš
vyko į Kalifornijos Stanford 
universitetą įsigyti filosofijos 
daktaratą.Tačflau Kalifornijoj 
jį nutarė tapti aktore ir pra
dėjo lankyti aktorių mokyklą 
San Francisco mieste. Tai bu
vo 1960 metų pradžioje.

Vėliau ji atvyko New Yor- 
kan? kur studijavo aktorystę 
įvairiose studijose
lųetus. Jai nepatiko mokymo 
metodai — viskas buvo pagrį-! 
sta teknika, o ne gilesne min
tim. Ji pasigedo klasėse dialo
go. 1965 metais ji išvyko Eu
ropon, kur vaidino viename 
vaidinime Paryžiuje. Vėl gri- 
žo:Nevv Yorkan ir nusivylė tea- 
tru. Tuome į New Yorką atvy
ko garsusis lenkas režisierius 
Jferzy Grotowsky ir jo teatro 
grupė. Grotowski labai iškėlė 
aktoriaus vertę —aktorius yra 
toks pat’menininkas, kaip ra
šytojas ar dailininkas, jis pats 
turi sukurti savo vaidmenio 
stilių. Tai buvo akių atidary
mas Akelaitytei ir kitiems jau
triems teatralams. Aš atmenu, 
koks tai didelis pergyveni- 
liaaSjibuvo* mano žmonai. Da- 
Ijai Juknevičiūtei, kuri po Gro 
tpwskio spektaklių kūrė itin 
Vaizdingus lietuviškus spek
taklius Chicagoje 

?■ ’Akelaitvte įsirašė į Grotows- 
kio studiją ir nusekė jį Į Pran- 
dSziją pagreitintam kursui- 
Tžii buvo 1968 metais. Su sa
vim ji pasiėmė savo šešių 
ttiėmesių durelę Juliet Glass. 
Ji sumelavo Grotovvsiui, kad 
jį ijemąitina sąvo dukters, nes 
ji negalėjo kartu atlikti sunkių 
^ziškų pratybė ir žindyti vai-j išspausta sunka turi savyje - A 
S- ,Tąčižį ir M k j°s dukrelė; B, C ir kitokių vitaminų.. Iš 

žkaip ištvėrė. neralu joje yra calcium, p
^19*69 metų Kalėdas ’ atžymi 

Jo Anna Akelaitytė teatro tru
pės Mabou Minės įsteigimą. 
Trupė buvo sudaryta iš jos 
San Francsičo ir -New Yofko 
draugų. .. Pavadinimas —vie
tovė Maine valstijoje,, kur 
trupė repetuodavo. Išlaikyti 
save ir1 teatrų nariai dirbo ivai 
rius darbus — pa,ti Akelaitytė 
dirbo restorane .kaip lietuvnš- 
k-a virėja. Tačiau 1976 metais 
teatras pradėjo garsėti, atėjo 
įvairios premijos, ir Akelaity- 
tį sau it kitiems aktoriams 
gidėje mokėti 150 dol. Į sa
vaitę.

Bėjo, Akelaitytė ne vien tik

£

■ £

St. Šileikis Riverview Parkas (aliejus)

pirštų J- KLAUSEIKIS:

IŠ SAN FRANCISCO IR APYLINKIŲ
NAUJI MOKSLO METAI IR JAUNIEJI BERKELEY 

UNIVERSITETO STUDENTAI

mažai rūpinasi ■ bendruoju 
daliniu ir visuomeniniu 
venimu.

Mažas nuošimtis pirmame
čių ėmėsi vadinamųjų huma
nitarinių mokslų studijų, Ąb 
daugiausia yra tokių, kurie 
užsirašė praktikinių mokslų 
studijoms, biznio dalykus įskai-

nys, kurį ir pats perskaičiau: 
“šiomis dlenųmis ‘“Naujienose” 
klauseikiai ir nendriūnai jau 
puola esama valdžia Washing
tone”. * --i

Nežinau, kiek J. šoliūnas - 
klauseikių yra priskaitęs, bet ■ 
esmi tik vienas, pradėjęs rašinė- - 
ii spaudai, įskaitant ir Naujie
nas, kai dar J. šoliūnas abėcė
lės tebesimokė. Malonu, kad jis 
aukštus mokslus išėjo, jo reika
las, kad jis pasitraukė iš darbo 
valdžios įstaigoje ir pakeitė, jo 
paties žodžiais, į Draugo “pa
siūlytą duonos plutą”. Bet ir 
šventraštyje yra istorija, kurio
je išreikšta nuomonė, jog moks 
las nevisus padaro protingais.

Apie esamą valdžią Vašingto
ne tik vienu rašiniu prisiminiau, 
o jei tas aprašymas, kaip Holly-

Į šią prezidento pastabų ant 
■ ^rytojaus Oakland Tribune iš- 

: spausdino straipsnį apiei pašal
pas ir pašalpgavius R. Reaga
nui esant Kalifornijos guber 

,’nato‘rium.
| Pagal “A.d to Families with 

Dependent Childrenr (AFDC) 
1WJ7 m., R. Reaganui pradėjus 
gubernatoriavimą, 752,199 'as
mens . gaudavę pašalpą. 1971 
m. tas skaičius padidėjęs į 1,- 
663,564 ir tada gubernatorius 
Reagan pradėjęs reformą. 1974 
m. pašalgavių skaičius suma
žėjęs į 1,212,115, bet 1975 m. 
vėl padidėjo į 1,400,797, bet 
tai buvo 262,767 pašalpgaviais 
mažiau, negu gubernatoriaus 
pradėtosios reformos pradžioje.

Nežiūrint pašalpgavių skai
čiaus sumažėjimo, 
išleista daugiau, nes pasalpos.j woode buvo bandoma pašalinti 

j didumas 40% padidintas, iŠ $176 , prez. Reaganą iš unijos, J. šo- 
į $261. Reagano kritikai • sako, liūnui yra valdžios puolimu, 
jog pašalpgavių sumažėjo ne verta tad prisiminti šventojo 
vien dėl reformos, bet bendrai Rašto sakinį, kurį Festas taręs: 
dėl sumažėjusio gimimų skai- ‘ “Povilai, tu eini iš proto; dide; 
čiaus ir pramonei pareikalavus I lis mokslas tave veda į bepro-

pašalpoms

į $261. Reagano kritikai • sako,

tokių uždarbį turinčių šei
mų. ; . ■ r- • ■

Rugsėjo 25 d. buvo paskuti
nė diena paskolų prašymams 
paduoti. Paskola tvarkanti! (s- 
slaiga turėjo pasamdyti ekst
ra tarnautojų, kad: laiku pra
šytojų dokumentai būtų sutvąr 
kyti. Apskaičiuota,, jog apie 
7,000 studentų gaus iki 14 mi-jf 
lijonų dolerių paskolos bendro
je sumoję. .<
į Apie 3,000 studentų 
d a r b a universiteto 
(workrstudy jobs) ir gal apie 

.0,000 studentų per universite
to. .agen tąrą; j gaus uždarbiavi- 
md už' universiteto ribų.

Panaikinant' pagal prez. Rea;- 
gano administracijos nutarimą* 
vadinamąjį energijos depar
tamentą, . .apie 300 universite
to mbksliniųkų ir specialistų 

• neteks darbo, kurie Lawrence 
'laboratorijoje daro mediciniš- 

■ kus ii: Li tokius tyrimus. Kad 
diek bus atleistų, esąs tik spėji
mu padarytas apskaičiavimas^ 
njęs kaipįjtąboratorijos labėto-1 

' 'jas , pareiškė:' “Vašingtone j ie 
yra nėtikri (confused) ir mes 
dar netikri, bet esame gavę 
pranešimą tyrimų labo'ratori- 
jOs biudžetą sumažinti dvyliki 

; procentų“.

i. Pašalpos ir. jų gavėjai 
Reaganui gubernatoriaujant A

-Rugsėjo 24 d. prezidentas 
Reagan dėstydamas ekonome, 
nio gyvenimo pertvarkymą,sa
vo viešoje kalboje (TV ir ra£ 
dijb) paminėjo, jog būdamas

daugiau darbo jėgos.
Pagal pašalpų reformą buvo 

pareikalauta, jog darbingi pa- 
šalpgaviai turi už ją atidirbti 
(work-for-welfare) ar taiibūda-

įrĮ mi gatvių kryžkelėse sargais,
1 padėdami vaikams per gatvę
i saugiai pereiti, ar valyti gatves
ir 1.1. Pats gubernatorius tą
programą pavadino “workfare”

^ausi var^d- f*er tris metus iš 182,735 
Jnn? darbingų pašalpgavių tik 9,627

; i buvę įdarbinti uz pašalpą ati-
-■ dirbti, o 886 asmenims pašalpa

> atsakyta, jiems atsisakius dirbti.
.’j Tuometiniai gubernatoriaus 

pagalbininkai aiškino, jog ne 
tiek svarbu,, kiek buvd pašalp
gavių įstatyta į darbą, bet svar
bu tas faktas, kad buvo, asme-; moteris nėra lygi vyrui, ji turi 

j nų, kurie pamatė, jog veltui pa- jam paklusti, o jei ką nori su-

tystę”. . . : L
Iš šventraščio išpešti citatą 

paskatino kunigo Povilo Dilio 
laiškas Naujienose rugsėjo 15 d.

; Kunigas, dėstydamas savo'mio- 
menę dėl Birutės Kemežaitės 
pasisakymų apie vieną J. šoliū- 
no straipsni ir dėl paminėjimo . 
negrės žmonos, savo laišką bai
gia šventraščio citata apie tai, 
kad nebėra atskirų tautų, mei 
vergo, nei laisvojo, nebėra nei 
vyro, nei moters: visi esate vieni . 
Kristuje Jėzuje. p . ■

Šventame Rašte yra įvairių 
aiškinimų ir pamokymų, nere
tai vienų kitiems prieštaraujan
čių. Priešingas kun. Dilio citatai 
šventraštyje yra' teigimas, jog

Rugsėjo pabaigoje buvo Ber
keley universitete, kaip- ir dau
gelyje kitų mokyklų, naujų 
mokslo metų pradžia. Oakland 
Tribune bendradarbis surinko 
žinias, apie pirmamečius stu
dentus, įstojusius į Kaliforni
jos universitetą Berkeley mie
ste.
Dauguma pirman&ų yra gį- ■' 

me tais metais, kai būviUnu-' skuta studentų mrga-
. « mzacijas, nežiūrint, kad tų or- 

■ganizacijų 'agentai arba orga- 
■pizatariar labai aktyvūs',.

ii . ... . .-v,* assamą.. nemažai; pirmamęcių, 
kurie geresnėse ekonominėse 
sąlygose būtų stoję į iškaš tin
gesnes privačias mokyklas,:bęt' 
sunki--ekonominė krašto” būklė.

.S0' 
gy

F. Kenedy, o kai l^^j m^ais. 
Berkeley universitete prasidė
jo vadinamasis “pręe Speach“ 

, judėjimas, nusiautęs per viso 
Vienos svarbiausių ir tuo pat krašto' universitetųsĄ-kaikurie 
’ ’ jų vaisių sunkų Į & buvo .tik vienųį met^-vaikaį;

straeijų prieš. Vietnamo , kąrą ^pakreipusi juq$iį valstijos; uni- 
iš ten buvo atiĮbaųjktas^’pa-A^vemiteAųi.. kuriame mokestis už’ 
skutinis JAV kačdri^^^^^-‘mokslą yra “pigesųis.'-Trie’ stu- 
rįe dabartiniai pirmamecmf tups' rūpesčių prisidėjusi' ir

10 metų' vai- prez.-Reagano" administracija, 
paskelbdama, paskolų suma- 
žiųitrtą iri sudarydama sunkės- 

/ n;^ . sąlygas joms- gauti. $tur 
dėntas :gali gauta iki '^500 dol. j 
metinės ; paskelbs,- d kurie nio
kosi . „ dėl aukštesnio -mokslo 

•j laipsnio (graduate studente), 
a i paskolos gali gauti 5,000' doL ' 

Nuo -liugšėjo E d. - studentai, 
kurių šeimose uždirbama \pet. 
metus 30,000 dM. su viršum, 
paskolos tegalės, gauti, po’ ypa-;

OBUOLIŲ SUNKA — SVEI
KAS IR SKANUS GĖRIMAS

sykių skaniausių
yra sunka, išspausta iš obuolių 
(apple juice). Ji yra turtinga vi- 

; taminais ir mineralais, šviežiai

: mi
neralų joje yra calcium, phos
phorus, magnesius, potasium...

Obuolinė sunka padeda virš
kinimui, pagerina - apetitą, pra
šalina kai kurias infekcijas skil
vyje ir žarnose. Gerdami iš ryto 
po stiklą obuolinės sunkos, mes 
gerokai pasitarnausime' - savo 
sistemai ir padėsime jai tinka
miau veikti .

žinoma, toji sunka nėra vais
tai ir ja nepatartina gydyti - pa
sireiškusių viduriuose neregulia
rumų. Sunka tik gaH palaikyti 
sveikatą ir suteikti daugiau at
sparumui mūsų organizmui api 
siginti nuo ligų.

o kai po triukšmingų demon-

iš ten buvo atitrauktas.
.. . T.T-r , l ■■■ •■

dentai tebuvo 
kai.

Pirmamečių studentų į Ber 
keley universitetą šįmet pri

gimta 14,700, o bendras studi
juojančių skaičius esąs 30,700 
ir yra 177 studentais mažiau,į 
riegu pernai tuo laiku.,

Universiteto įstaiga, kuri pa--, 
deda naujiesiems studentams 
susigaudyti universiteto aplin
koje 
kaip 
kusi 
čiai 
finansiniu 
ar

Ir duoda paaiškinimų, 
ir kas vyksta, yra surin- 
žinias, 
daugiau 

saugumu

esą šįmet- pirma-.’tingo' ištyrimo,, ar tikrai još Kalifornijos gubernatorium taip, 
• *2* • ••• • - 't - *• «•* * • *! ••/ ■J. 1 T t •!_ •___ ♦ Ik* isusirūpinę savo verti, ši sąlyga ypatingai bū- 

svarsto, sianti’ pajusta Berkeley studen- 
užteks studijoms pinigų,' tų, nes apie. 6Q%< jų ..esama, iš

* ’ . . ’ L ‘ - c ; /

pertvarkęs pašalpų teikimą,jog: 
sutaupę.apie 2 bilijonus taksų 
mokėtojų .pinigų..; .

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

5

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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U IUHLMAN, BA, Registruotu nhrtinlnk**

TeL 476-2206

MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

.’ Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE 
f

2759 W. 71st St, Chicago, Itt
fl >8fESnNGAI HPILDUMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

riitiBFiMiawnrFBaiiwwimB i ri i

50 inetų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau Studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

šalpos nebegaus, nuėjo patys 
darbo ieškotis, pašalpos nebe
prašydami. . ;

Išrinktas gubernatorium J. 
Brown, Jr., g u b e r natoriaus 
“workfare” panaikino, bet pra
dėjo stipresnę veiklą prieš tubs 
tėvus, kurie vaikus palikę, ne
moka jiems išlaikyti pinigų. Tuo 
būdu imtasi pašalpgavių skai
čių mažinti.

Pasipešiojimas reikalingų 
citatų iš šventraščio

Iškeliavęs kuriam laikui iš 
Los-Angelės; nebe visą spaudą 
gaunu paskaityti, kiek jos turiu 
namuose. Ir čia atėjo pagalba 
iš šalies, kuri atkreipė mano dė-

t JCUH (J JC1 HUH SU

žinoti, tūri vyro paklausti,; o 
bažnyčioje tylėt.

Taip pat priešingas kun. Dilio 
citatai šventraštyje yra aiškini
mas apie atskirų tautų atsiradi
mą ir jų savomis kalbomis pra- 
kalbėjimąJ Pagaliau ir kun.; Di
lio’.-cituotas autorius Šv. Povilas 
yra prasitaręs, apie galimą nusi
žengimą savo tautai-ir savo-tė- 
vų papročiams.

Net ir mažaraščiai pirmieji 
lietuviai ateiviai Amerikoje lai
kėsi, nepažeisdami tautos .ir tė
vų papročių, nekūrė šeimų su 
negrų rasės žmonėmis,: o jei-iŠ 
vadinamųjų naujųjų ateivių ar 
iš jų vaikų atsirado, kurie pa
neigė tėvų papročius ir su juo-

mesj, jog- Draugo dienraštyje. daodžiais sukūrė šeimas, tai to- 
J. šoliūno rašte esąs toks saki- (Nukelta į 5 psi

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

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

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

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke 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 
parduodama tik už $2.

• LIKA U V1SKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašansko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritOvardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

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

, • JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; ttk ne 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už Žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičiu 
vertimi*. 200 p«L knygoje yn 40 sąmojingų novelių. Kaina fZ

gaunamo* Naujienose, 1730 So. Halsted St, Chicago, 
IE 10608. Užsakant paifv, pridėti Sakrj penfntimo IfiaMoms,

S — Nanjieno*, Chicago, 8, m Tuesday, October 6, 1981
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KIEK YRA LIETUVIŲ AMERIKOJE?
Kiekvienas Naujienų numeris' ta, gausesnė už tėvus, gerki p^r- tuviu tautiškas parapijas prieš 

Saib’ antraštėje praneša, kad j viršijo vieno niffijoho skėiČių.
Juiigt'nėfe Amerikcš Valstijose! Trečioji kšįiį yVa bent Su
yra daugiau kaip milijonas lie-1 maišyta, ueį ji itšverė ’Šifurš 3oS? kaip Amerikos
tbv!U. T Ji yra liesa, kurios' tanč'us senelius. Tčdė! TTič Of-J lĮfelnviŠi pofitikieriii'. Tačiau lai 
pHšnię pilnai jslkąnionino Nau-1 Tclal Otličlic Directory lietu- yra tik viena medalio pusė. Mes

Tr skatintų lielivtffcį 
gintų su katalikais kunigais be-

airis^ds fifei*aiicinjos pabliurus 
Ar atehra nauji Šliūpai ir Bur

li^ĮūViii pofitikierfii*. Tačiau tai

23 teats pet copy

H uo - m o, pi rm as , d ienoc 
bianrasčic kilnos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
lafetams__________
puse: metu ___ -
ixnus meaesiamš a. 
nenam menesiui

Kitose JAV vietose: 
metams _:__ -____

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrai aekmadienina, 
mo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet Seštadieniaii — iki 12 vaL

Kaip okupantas apiplėšia lietuvius
Laisvajame pasaulyje gyvenantieji lietuviai, atjaus- 

dami okupuotoje Lietuvoje esančių giminių vargus ir ne
priteklius, stengiasi pagal išgales jiems padėti. Vieni, 
penkioms dienoms nuvykdami Į Vilnių (tik tiek trumpai, i 
ir tik Vilniuje okupantas teleidžia, jei neskaityti trumpų 
išvykų Į netoliese esančius Trakus ir Druskininkus), nu
veda jiems dovanų, kurias labai dažnai okupanto muiti
ninkai nepraleidžia ar apmuituoja nepakeliamais mokes
čiais. Kiti iš savo kuklių santaupų stengiasi pasiųsti siun
tinius, iš anksto apmokėdami muitą ir Įvairius kitus 
mokesčius.

;: Čia ir prasideda istorijoje negirdėtas -geraširdžių 
žmonių apiplėšimas už.dovahiniuš siuntinius giminėms.

Sovietiškas rubįis laisvuose kraštuose yra laikomas 
beVerčiu, niekas nenori jo Į rankas imti, joks laisvoji 
pasaulio bankas rublio nekeičia Į kitą valiutą. Tik “Kodi
nes” draugijos leidžiamame “Gimtajame Krašte” kartas 
nuo karto yra paskelbiamas fiktyvus rublio kursas, ku
riame vieno rublio vertė yra apie pusantro dolerio. At
eina žinios, kad už geležinės uždangos esančioje juodojoje 
rinkoje už vieną dolerĮ mokami penki rubliai, kitaip sa
kant, vienas rublis yra vertas 20 amerikoniškų centų. Tai 
greičiausia ir būtų realioji rublio vertė.

Siunčiant dovanų siuntinius Į Sovietiją yra padedama 
vargstantiems artimiesiems, o kartu ir Sovietų ekonomi
jai, nes prekės yra gaunamos veltui, už jas užsieniui va
liutos mokėti nereikia. Todėl, kaip ir visame pasaulyje 
yra priimta, už dovaninius siuntinius muitų mokėti ne
reikėtų. Anaiptol, Sovietai taip negalvoja. Jie sugalvoję 
būdą, kaip laisvojo pasaulio žmones apiplėšti keleriopai

Į Sovietų užimtus kraštus siunčiamos dovanos yra 
apdėtos pasakiškai aukštais muitais, kurie, kad apdūmus 
siuntėjo akis, kainoraščiuose yra surašyti rubliais. Kad 
daugiau dolerių gavus, Sovietai savo rubli nerealiai aūkš- 
tai Įvertino. Vietoj realios rublio vertės — 20 am. centų, 
už kiekvieną rubli imama 1 dol. ir 40 centų, t.y. septynis 
kartus daugiau už jo tikrąją vertę. Taigi, rublini muitų 
kainorašti reikia padauginti-iš 1.4 arba, kad gavus muito 
sumą doleriais, prie rublių sumos reikia pridėti dar 40

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
(Tesinvsl

Motyvai, vertusieji konferencijos dalyvius 
pasirinkti LSDP kaip jiems vien priimtiną par
tiją, rezoliucijoje taip nusakyti:

“Pripažindamas, kad Lietuvių Socialdemok
ratų Partija, kaipo Lietuvos proletariato parti
ja, vienintelė yra priėmuėi tokį programą, ku
ris dunda pilniausį ir giliausi išrišimą visų mū
sų visuomenės klausimų: politiško, ekonomiško 
ir tautiško;

pripažinęs, kūd programo Įvykdyme ji yra 
pasirėmusi ant tokios visuomenės klasės, kuri, 
savo reikalų spiriama, viena tik gali sutverti 
realistišką, kovai su turtingaisiais ir card valdžia 
tikusią spėką;

pagaliau prisiminęs, kad praktiškas tos par
tijos darbas rimčiausiai ūž visij kitų yra vai*o- 
mas, . . , . t
suvažiavimas laiko LSDP už viehinlėlę revoliū- 
cionierišką Lietuvoje organizaciją, prie kurios 
. -5''’demokratiška jaunūouieHe jg&li JiHši^ėti ir 
nulara. k..'1 toji jaunuomenė tūri visas spėkas 
rengti k orai Hntuvių proletariato eilėse ir jau 
dabar kirk b; • galima kūoplačihusiai remti 
LSDP darbą".

šatys turime atbusti iš ameri
kietiško miego. Mos turime į 
Žmonių skaičius, tik turime mo
kėti juos suorganizuoti. Kai ai
riškoji hierarcliija nusavino 
mūšų tautinę šv. Kryžiaus pa
rėptą, kažkodėl mes prisiini- I 
nėme socialistinio laikraščio, 
Progressive Era, už 500 dolerių 
pasamdytą rašytoją Upton Sinc
lair, kuris 7 savaites pagyvenęs 
Chicago's Skerdyklų lietuviška- | 
me rajone, 1960 melais parišę | 
ĮotySų Džiunglės, krip išnaudo- ‘ 
lojai daifcdaviai sunaikino Jur- . 
giO ir Ono's Rudkų šeimą. Bet Į 
taip nebuvo, nes už 4 metų lie
tuviai ten pastatė didingą šv. 
Kryžiaus bažnyčią, įkūrė savo . 
įstaigas ir įmones. Gi prieš tris 
metus lietuviai angliakasiai Su
kilo prieš išnaudotojus savinin
kus Lattimer, Pa., kasyklose ir i 
kraujo auka išsikovojo geres
nes darbo sąlygas.

Uptdn Sinclair norėjo paro
dyti darbdavių nedorus darbus, 
bet jis klaidingai aprašė lietu
vių pralaimėjimą. Jurgio ir 
Onos Riidkų nebuvo, jie tebuvo 
gyvi tik Sinclair© vaizduotėje. • 
Tikrieji lietuviai Jurgiai ir Onos | 
laimėjo kovą prieš darbdavius. 
Ir dabar, kai lietuviai yra išsi- į 
mokslinę ir pralobę, mes pagal | 
Sinclair skriptą pralaimim savo . 
pačių no’ru korupcija paženk
lintai Chicagos airių hierarchi- į 

jai. šv. Kryžiaus bažnyčios sta- 
tytojėi taip nebūtų pasielgę. Be- - 
fė, šie verksmai, dėl Sinclair > 
sugalvotų I)ziu'nglių po 80 mietų t 
ir jokio plano neturėjimas šiai 
dienai dėl Chicagos liėtjiviškų S 
parapijų yra visa, ką marijonai 
gali ar-.nori daryti laišvojp pa- į- 
saulio’ Ėetuvių dienraštyje ■— 
Drauge. Naujienos skatina lie- | 
tuvius kovoti dėl savo teisiu ir

‘ j J . ‘ ; ' *■ V-

jaustis lietuvišku milijonu Ame- J 
rikoje. ‘ K ? ,

Juozas Nendfiunas

jittiu s.eigė.A Tr kuri parodo -iii statfi'ika pd Antrojo pasau- 
miisų svarbą Šiam kraš.ui —1 in:o kąro l,3Ob,Cl’O skaičiumi 
pbsė procento JAV gyventojų ‘ yrą maždaug tikra
yra lietuviai. Tokiu būdu mes Visdėlto mums yra reikalin- 
UJt inre lei ę j 2 Atstovų Rūmų j gos naujos ir kruopščios štatis- 
yie'.as :r kas antrą kadenciją —
i s-nat liaus vietą. Juodžiai po- Amirikcje. šiandien naujais šta 
’liliki^ir ai savo rinkiminėse kam-' 
pin jole višnomet pabrėžia pro-'
Jbrcjifo aiš bvivimo principą. • Šia išvesti lietuvių kilmes žmo- 

Iai.:a', kai imb:cingi i-: ni’ų skaičių ClrcSgJį'ė ir apylin- 
šrid ngi lietuviai politikeriai ‘.ėse, dėniografišltai detalizuo- 

• JiicagĄję ir kltčsc didesnėse jaht pdlifiniuš rajonus. Tokia 
-.elųcžhose kopijose iškels medžiaga yra ti’.craš auksas liė- 
Vafėžitjjfe hėi’tšičvaūjanių lietu- i tuviams politikieriams ir taip 
Vių vėliavą, šioje srityje labai; p^t pasid dllavinias lietuviams 
tinkamai jau pasireiškė Illinois 
valstijos senatorius Frank Sa
vickas.

Kaip yra surandamas Ameri
kos lietuvių skaičius? Geriau
sias Šallirirs yra Joseph Š. Rou- 
eek veikalas, American Lithua- 
nįąTĖ, York: Lithuanian 
Alliance OY America, 1940 m. 
Jis ten sako, kad lietuviai rašy
tojai apskaičiuoja lietuvių imig
rantų ,skaičių, iki 1899 metų 
275,000. GI V. K. Račkauskas 
SLA Kalendoriuje (New York, 
1918 m.) sudarė detališką sta
tistiką nuo 1899 metų iki 1914 
metų ir per tą laiką čia atvyko 
252,594. šis skaičius yra visų 
minimas. Bendras skaičius yra 
tikras, nors reikia suabejoti to
kiu Račkausko didėliu tikslumu. 
Kai buvo atkurta Lietuves ne
priklausoma valstybė, taip 1918 
melų ir 1940 metų arid 40,000 
lietuvių grįžo Lietuvon is Ame
rikos, kurių dalis . vėl atvyko’ 
Amerikon su negausiais naujais 
imigrahftaTš. Po Antro pasauli
nio karo, koks 40,000 dipukų 
atvykd. Amerikon..

Atvykę lietuviai Anierikoj'e 
daūguinoje sukūre lietuviškas 
seimas; tokiu būdu antroji kar

lints studijos apie lietuVjiiš

Stirniais atrankos būdais ir 
cmp’.ii erių pagilia būtinai re:

gyventojamš.
Taip pat reikalingas lietuvių- 

tautiškas pažadinimas Ameri- i 
koje. Dipukai patriukšmavo su 
savo nepriklausomumu ir dar 
greičiau užmigo Amerikoje, ne
gu ankstyvesnės kartos.. Atėjo 
vėl dr. Jono Šliūpo ir kunigo 
Aleksandro .Burbos taiko reika
lavimai, kada reikia jungti lie
tuvius gyvais federatyviniais 
pagrindais. Senąją dipukišką 
Lietuvių Bendruomenę reikia 
keisti į naują Registruotą Lie
tuvių Bendruomenę. Reikia su-, 
gėdinti nutautėjusius lietuvius 
marijonus ir skatinti , j uos grįžti 
i tikrą lietuvišką kelią. Pavyz
džiui, Marianapoiio gimnazijos 
direktorius laiške minėtam Rou- 
cekui, datuotame 36.2.17, džiau
gėsi, jog mokykloje visi 80 mo
kinių yra lietuviai ir visi 14 mo
kytojų yra lietuviai, šiandien ten 
net nebėra lietuvių kalbos. Ta
čiau paklydę marijonai tebėra- 
lietuviai ir gal koks vienas iš jų 
užsidegs Aleksandro Burbos ne-' 
gęstančia lietuvybės šviesa.

Mums ypačsreikalingi nauji; 
Šliūpai, kurie lietuviškai galvo
tų, kurtų naujas gyvybingas or
ganizacijas ir judėjimus, leistų

procentų. Šis Sovietų nustatytas rublio-dolerio vertės san
tykis laikas nuo laiko keičiasi, bet nežymiai.

Atlikus daugybą iš 1.4, gaunasi toiek rusiški 
tai doleriais:

kailinis piltas ar striukelė — 175 dol., 
paprastas paltas ar striukelė — 28 dol., 
lietpaltis — 16.8 dol., 
kostiumas — 28 dol., 
vyr. kelnės ar megztinis — 14 dol., 
sūknelė — 16.8 dol., 
mot. švarkelis ar megztukas — 14 dol., 
skarelė — 5.6 dol., 
paprasti batai — 9.8 dol., 
antklodė ar staltiesė — 14 dol., 
elektroninis kalkuliatorius — 32:2 dol., ' 
mezgimo siūlai — 16.8 už kg., 3 
medžiaga drabužiams — 4.2 dol. ūž metrą.

Visų muitų Čia neišvardinsi, paduota tik būdingesni. 
Dažnu atveju, muitas yra keleriopai aukštesnis už pačio 
daikto vertę. .

Reikia daboti, kad kartais siuntiniu'agentūros “ne
apsiriktų” ir “neužapvalintų” siuntėjų nenaudai, jįr taip 
jau pasakiškai aukštus muitus dar padidinant, pav., jar
dus prilyginant metrams ar du svarus prilyginant vie
nam kilogramui. Tikrumoje, vienas jardas yra tik 0.914 
metro, o du svarai yra tik 0.906 kilogramo, taigi abiem, 
atvejais apie 10 procentų mažiau.

Be šių ir taip’jau nežmoniškai aukštų muitų, dar yra 
pridedamas kažkoks rusiškas Vnešpdsyltorgd mokestis, 
lygus B rubliams arba 8.4 dol. Be to, prie šių rusiškų 
muitų ir mokesčių, vidutinio' siuntinio siuntėjas dar turi 
sumokėti apie 11 dol. patarnavimo mokesti, 4 dol. apdrau- 
dds, 19 dol. kažkokio licencijos mokesčio; na, dar ir pašto 
mokesti. Ir taip siunčiant gal tik 7'5 dolerių vertės dova- 
nini siuntinį, įvairių mokesčių ir rusiškų muitų susidaro 
dar apie 250 dol. ir daugiau, t.y., siuntinio pasiuntimas 
geradariui siuntėjui kainuoja apie 3 ar 4 kartus dau
giau, nei pačių dovanų vertė. Dvigubai didesnę dovaną 
muitų formoje gauna pats mūsų tėvynės pavergėjas.

Siųsti leidžiamų daiktų skaičius ar kiekis yra griež
tai ribotas. Leidžiama siųsti tik nevartotus, visiškai nau
jus dalykus. Siuntinio svoris apribotas — tik iki 30 švarų-, j ribusybę, b ši savo keliu Sovietus, kad nežmoniškieji mui-

Lenkai šiuo atžvilgiu yra ir vėl daug laimingesni ’ už • tai būtų visiškai panaikinti, arba bent kelis sykius su
muš. Jiems už dovanų siuntinius jokių mokesčių ar muitų mažinti. E. J.

Visos likusios rezoliucijos, — jų priimta 15, 
— skiriamos paties jaunimo reikalams: jiį'svie- . 
timuisi, suorganizavimui, lavinimosi įiYb'gramoš , 
paruošimui, santykių nustatymui sU kitomis or
ganizacijomis ir sekančio sūvažiūViftb šaukimui: 
Konferencija nesisaVino savarankiškos reikšmės' 
visuomenės darbe ir skyrė tik pag^lbiliĮ Vaid
menį. ■■

Buvau konferencijoŠ dalyvis ir kaidū šh ki
tais gyvenau jaunuoliško pasiryžimo pakiliu 
ūpu. Jaunimas, kuriame skaičium ir intelekto 
svoriu dominavo aukštųjų mokyklų pudental, 
gyvai jautė artėjant svarbius Įvykius, buvo pa
siryžę veikliai juose dalyvauti, jeigu būtų reika
lo, ir aukotis. Kad konferencija Idoal fH^tiii pA- 
Siškkė prieš katalikiškąją srovę, patėfsirtitnu bu
vo JTū labai piktai Įsitempę santykiai. Socialis
tų pūblimas iš bažnyčios Sakyklos tiek padažnė
jo, kari dažnam pamokslininkui nebereikėjo ieš
koti pamokslui teihos evangelijoj. Patys pno- 
limM liko labai “shprasti”. d f>ėV pamdkshis mi
nimi ‘’‘maro” platintojai buVo kartais tiek vaiz
džiai hupasakojami, kad neberėikėjd jų palody
ti dar ir pirštu. Ir tai vis labiau siautėjusio reži
mo sąlygose. Rezoliucija klydo vienu Atveju: ka
talikiškoji srovė kaip partija dar nebuvo susior
ganizavusi. Konferencijos rezoliucija galėjo bū
ti ir atlaidesnė: Lietuvoje buvo ir tokių kunigų, 
kurie gelbėjo socialdemokratus per viešuosius 
mitingus, bent pro pirštus žiūrėjo Į jų platina
mąją literatūrą ir bent tylėjo.

mui-

mokėti nereikia, išskyrus pašto persiuntimo išlaidas. Be 
to, jie gali savo giminėms ir artimiesiems siųsti ir varto
tus, išvalytus drabužius ar daiktus.

Taip okupantas išplėšia iš laisvuose kraštuose gyve
nančių žmonių jų sunkiai uždirbtus pinigus, kuriuos 
dažniausiu atveju sunaudoja komunistinei propagandai 
užsieniuose skleisti, ar raustis po laisvųjų kraštų san
tvarkų pamatais. Piešdami tokius muitus, Sovietai kas
met Surenka dešimtis, o gal ir šimtus milijonų dolerių.

Sovietai iš Amerikos kasmet perka milijonus tonų 
kviečių ir šiaip gauna Įvairių paslaugų. Būtų gera, kad 
mūsų vadovaujantieji veiksniai paspaustų Amerikos vy-

Su demokratais santykiai ne tik buvo Įsitem
pę. Dar ir tuomet kai kas iš konferencijos daly
viu parašydavai straipsnį “Varpui”, koresponden- 
čiji “Dkiniūkdi”. it?ii kūk dar lankydavosi varpi- 
ninkų pSšftarimupsė. "Jurgis šaulys, 1904 metais 
f^ūgavęš “Varpą”, būVo daugiau palankus so- 
^lūĮdeniOkfatams kaip demokratams ir lietuvių 
kalbbn v€rte ŠotlMistinio turinio brošiūras. Kon- 
tePėfiklįū; kbnšHhioifefift. toli pažengusią lietu
vių visuomenės socialinę ir ideologinę diferen
ciaciją, ir iš jos dalyvių pareikalavo, kad aiškiai 
Ū^šršprįštų. Buvo, atrodo, pakankamo pagrindo: 
LSDP vAroma ekonominės kovos propaganda 
lietė ir stambiuosius ūkininkus — varpininkų ūt- 
Hmą v^urffWeneje. Varpininkus tai “krėdVai” nu- 
Aėikė šofciūldemokratų veiklai, ir ta niit&aika tu
rėjo pasireikšti ir jų spaudoje. “Darbinfnt^ Bal
są” tuomet redagavęs A. Janulaitis, greitūš de
mokratus pakedenti, jau buvo suskubu iškelti 
laikraštyje ne vieną kaimynams kaltinamąją 
bylą. Argumentų nepaskutinėje vietojė Stovėjo 
tai, kad demokratų politinė programi vis dar 
buvo, linkusi Į socailistiniam jaunimui Nepriim
tiną kompromisą.

BėŪe 1905 metų pradžioje buvo paskelbtas 
soc. jaunimo atsišaukibas Į jaunimą.

TVINO,
Popo Gapono išprovokuotos darbininkų sker

dynės Peterburge 1905 metų pradžioje lydėjo gai
valiniai streikai visoje Rusijoje; nerimo studen

, — Airiai baigė bado' streiką 
britų kalėjimuose. Tikimasi, kad 
160 kalinių buk paleisti.

. —/Keturios Europos Bendro- & 
sios Rinkos valstybės nutarė ]Ša- ly
dėti Pranbūzijai sustabdyti f r An- f 
kb smukimą.

— Teherano radijas paskelbė, | 
kad sekmadieiiio, rytą buvo su
šaudyti 22 iraniečiai.

— Izraelis vakarinę Jordžim 
up& pusę ir Gazos ruožą Per‘ 
leis civiliams administruoti.

tai, vyko liberalinės rusų inteligentijos suvažia
vimai, reikalavę palaisvinti gyvenimą, ir nusi
stovėjęs monarchinis Rusijos gyvenimas pradėjo 
siūbuoti.

N _

Lietuvoje nuo 1905 metų pavasario prasidėjo 
vieši socialdemokratų mitingai bažnytkaimiuose. 
Vis dažniau kraštas būdavo nuberiamas atsišau- 
kinrars, buvo šan&iama pfadęti atvirą
kovĄ pnęs baro valdžią. Sustiprinta baikoto akci
ja valdžios aparatui* buvo kviečiama neturėti 
jokių reikalų sd caro valdžios pareigūnais, nemo
kėti valdžiai mokesčių, neitį kariuomenėn, pa
tiems tvatyti savus reikalus, negerti degtinės 
ir riaiidnti valstyblnTo degtinės monopolio krau
tuves. Prasidėjo “monopolių” daužymas.

AktyvfB kdVli kWtfti, kaifeėtojamš Sfitinge 
nuo poiidjos purolimų apSSttgdtt, ^dejo 
organizuoti ginkluotas savo narių kuopas. Ka
varske per šv. Jono atlaidus buvo nušautas kal
bėtoją per mitingą puolęs urėdninkas Matuliaus- 
kas — pirmoji kruvina apsigynimo auka.

(feūs dmigTaū)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI '^NAUJIENOS“
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SUSIRINKIMr

Rašo VLADAS RASČIAUSKAS

HONG KONGAS Niekur žinosiu skksigruinnas

3g

t

OPTOMETR1STAS

\

Ofiso telefonas: 776-2880,

FLORIDA

r

r

SOPHIE BARČUS

Lietuvis keliautojas
Vladas Raseiauskas.

AM0ULANSO 
PATARNAVIMAI

I

— Senatas leido prea. Reaga- 
! nui teikti paramą Argentinai, 

kurioje ekonominė padėtis yra :

[. W
■>i?£

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

»
I

nedarė. Jiems dabartinis Hong 
Kongas yra- naudingesnis^ negu 
jų pačiu užimtas.

2618 W. 71®t St. TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akiniu# 

ir “contact lenses”.

kykas centru. Iš mažo bakų pi
ratą kaimelio, ttung Kongas E-

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET

Apdraustas perkraustymas 
iš (vairią atstumą.

ANTANAS VILIMAS
Tat 376-1882 arba 3745996

• Kas vargo nematė, tas ir 
vargingųjų nepažįsta.

«J5-ffT SO. HERMITAGE AVENUE 
tK 9271741 —1712

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tai. 925-8063

riP haTH V TIARGIH
GYDYTOJAS )» CHIRURGAS

'MadJcfaac direktorius 
F M, Wm^Wh, lt

^ALANUOS* 3—9 darbo d^uomif tr
rax artre WHxdwd 
T#).: M2-X7V arfeo Ul-27#

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

' TEL. 233-5893

OR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIU LIGOS 

3902 West 103rd Street 

Valandos pagal <wyitarimą

HĖLPVOUS HEART FUND

HELPVY$UR HEART

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultū
ros k lobo po atostoginis susir-nkimas 
įvyks antradienį, spaiio 6 d , 1 vaL 
popiet, Vyčių salėje, 2455 W. 47th St 
Nariai piašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Po susi- 
rinlumo bus vaišės.

A. Kalys, rast.
CHICAGA

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

SAN FRANGSCO, CAUF.
(Atželta iš 3-čio puslapio)

r kie negalėtų būtį pavyzdžiu lie
tuvybei išsaugoti. t

įvairių rasių žmonėms taikiai
> sugyventi, vieniems su kitais 
| bendradarbiauti yra būdų ir be 
‘ mišrių vedybų.

— Egipto prezidentas Sadat 
’ pranešė kad Moamar Chadafi 

ruošiasi Sudano invazijai; Egip
to generolas Gazala, kalbėda
mas tuo pačiu reikalu, tvirtino, 

• kad į Sudano pasienį jau su- 
į traukta virs 36 tūkstančių ka
reivių įsiveržti į Sudaną iš dvie
jų pusių. . " ■

•i

PERKRAUSTYMAI

KNOW YOUR HEAR

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Viaos programos iš WOPA, 

1490 kit A. M.

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai popiet. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Diukus 
Falai.: HEmlock 4-2413

Laidotuvių

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, IL <0629

PATS SKAITYK m PAR KI- 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
MĖNRAŠTI “NAUJIENOS"

į

i

Kasdien nuo pirmadienio iki penk- 
tadienie 8:30 vai vakaro.

Visos laidos is WCKV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla.. 12:30. vai. p p, 
U WTTS. stettoA. 11W AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

WtEart 6srm STKEEX MAputUn 2~> 211
tttft SOUTH W EST HIGH M? A k. Halu* Hilu, UL ė3A-4ALė

W54 S*. MAESTED STREET Tel. lArdi 7-1111

T*Li OLympic 2-1061

<348 So. CALIFORNIA AVE.Mirė 1981 m. rugsėjo 18 dieną. TeL: LAfayeUe 1-3571

Tel.: YArd» 7-1138 -113$
fr.

VITO A. PAJAUJIS

I

j Į

3

4 
r s
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GEORGE F. RLDMINAS
3319 So. LITUANICA AVEL

V
5 — Naujienos, Ghicsgo, 8, HL Tuesday, October 6,1981

BUTKUS - VASATUS
1446 80. 50th Avė, Cicero, HL

“Lietuvos Aidai’*
KAZĖ BRAZD2T0NYTĖ 

Proęr,mot v«d«į«

ANTANAS BROKĖVICIUS.
Gyv. Brighton Parke, Chicagoje

Mirė I9HI m. spalto $ d. 1ra P. ryto, stdaukęs 67 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 30 metų.

Pabko nuMūdę: sūnus Antanas ir kjtr giminės, draugai 
bei pažįstami -

Priklausė Vytauto Didžioko, šaulių rįnktinęr, Chicago 
Lietuvių NasKų ir Naškukių khifeui, Šy; Vįirrfo draugijai, 
žemaičių klubui, Brighton P&rlarLietuvių Namų Saviniųkų 
draugijai » |ikM>s ofganizacijdms.

Kūmos pašarvotas Budrikio koplyčioję, 433U S- Califor
nia Avenue.

Trečiadienj. spaJro 7 d., 9 vai. ’ryte bus-.lydima* iš fciiply- 
čios j Nekalto Prasidėjimo parapijd* baėajči^ e po gedu
lingų pamaldų bus bidojamas Šv-. Kazimiera Liek kapinėse.

Visi a-a. Autam Brokevtciaus. giminei, rfraudaį ir pažįs
tami Rmwirefciai kviečiami dalyvauti 1 aiduliu vėsa ir suteiktiS

£ jum tarnavimą ir atansveikiJtiJttfl.
Nuliūdę Seka: rirnruės ir ckadgrtu

Laidotuvių direktoriai Dovydas Gaidas ir GefaJdas Dai
nį id. Tel. 523 0440.

. HONG KONGAS, Britų kolo- 

. ii ja. — Iš Chicagos išskridau šių 
metų rugsėjo 28 dieną.. Kelis kar-: 

Aus esu minėjęs savo gimtadie
nius namuose,, restoranuose ii?

. '.vairiose Chicagos salėse. Šįmet 
nutariau minėti 8O.-ąjį savo gim
tadieni kelionėje aplink psauli.

Man. patinka keliauti ir pama
tyti įvairius kraštus. Man patin
ka visur pasidairyti ir matyti 

■kaip ten žmonės gyvena. Visą 
savo gyvenimą svajojau, kaip 

; reikia viską susitvarkyti, kad ga
lėčiau aplankyti įvairius pasau- 

: Uo krašhrs. kokia tea- žemė, kaip 
žmonės maitinasi, kaip apsiren- 
lę ir ką jie galvoja apie kitus? 
kraštus.

• Kada buvau 12 metų ir Pane
vėžio mokytojas prikišo lazdelę' 
~>-ie Hong Kongo ir paklausė, kas
ete, tai vietoj nurodytos . vietos 
vardo i am pasakiau :

— Aš ten būsiu-..
Mokytojui nepatiko-. Jis ne-, 

manė, kad aš kada nors patek
čiau i Hong Kongą, mane a pi? 
barė už blogą atsakymą, o aš, 
viešai klasėje pasakydamas, ksd

ten būsiu, sau prisiekiau, kad 
| ten būsiu, tai tikėjau galvoje, 
| kad ten tikrai nuvažiuosiu. Prį 
|, simindamas savd pasiryžimą ir 

mokytojo apibarimą, šiais me
tais gimtadienio- proga nutariau 
būti Hong Konge..

Man reikėjo- būti geografu. 
Jeigu būčiau ilgiau mokykloje 
buvęs, tai būčiau buvęs geras 

! gsografaa Esu. buvęs veik viso- 
I se pasaulki vietose, ir Hong 
į Konge esu buvęs kelioliką kartų.
Apie kiekvieną miestą galėčiau 
ten nebuvusiems daug ką pa
pasakoti, be? neturiu progų tai- 
padaryti. Ką matau ir žinau apie 

Į svarbesnius - pasaulio centrus,.
tai ir pasakoju. Tiktai pasakoju? 

-apie savo asmenišką patirtį toje 
vietoje, kurią aplankau, ir ką 

: tuo metu tame mieste, uoste ar
ba kalne matau. Neturiu laiko 
knistis-į praeitį ir tyrinėti isto
riją bet visą laiką kalbuosi su 
žmonėmis, kurie man daug įdo
mių dalykų papasakoja.

Hong Kongą užėmė britai

Hong Kongas nedidelis. Įvai
rios iškasenos rodo, .ikad Hong 
Kongo pakraštj’je žmonės gyve
no . du tūkstančius metų prieš 

‘Kristaus gimimą, bet daugumo
je toje srityją gyveno žvejai. 
Hong Kongo- pakraštyje gyveno 
kiniečiai, kurie vadinosi bakai. 
Tai buvo kiniečių žvejų tautelė. 
Jie Kinijos istorijoj žinomi haka 
vardu. Jie buvo geri, ramūs,, 
tvarkingi, darbštūs. Jie visą lai
ką, kol jūra būdavo rami, žve
jodavo, vilkdavo- žuvis į. krantą, 
jas patys valgė ir kitiems par
davinėjo.

. Už kelių šimtų metų, vietoj 
hakų, Hong Kongo srityje atsi
rado hokai. Jie nebuvo tokie ge
ri, kokiais buvo liakai. .Re ne
norėjo" būti geri. Uokai turėjo 
kitus papročius. Jie. bakus su
mušė, apiplėšė, ir išvijo. Hokai 
kelis, šimtmečius, valdė Hong 
Kongo kaimelį. Jie vertėsi ne tik 
žuvimis,, bet ir narkotikais. Jei 

.Rokai nepagaūdavo žuvies, tai 
jie atimdavo is tų, kurie pagau
davo.

Hokai nuplaukdavo žymiai to
liau negu bakai ir imdavosi pre- 

, kybos narkotikais. Jie ne tik 
patys na ko tiku s rūkė, bei ir ki
tus svaigino. Praeito šimtmeti;

PRANAS LUKOŠEVIČIUS
(FRANK LUKAS)

T.ebūna pagerbtas jo atminimas, 
v-1 K N ' ‘

pradžioje britai atsukdavo Į pie-' J 
tų Kmįtos ikJus, U vertėsi pre- I 

bukai uehAhį įsūUę jūreiviams .
-jįViv tabako”,. kum jūreivius ]

išritą laivyno vadovybė austa- ?
.e iw.ų evuirą. subraukė , |

tau iaivus ir IniV melais < 1
įplaukė į Hong hvngžį. Yawns ’ «

L r
vėsinama laidotuvių koplyčia

- GORDON FUNERAL HOME -

p.umuu, Kouttunuoit. Tr<$ JU-- 
u3 kovoju kU Kitai. kUų ' 

jjfcedų padedami, nuginklavo 
bekus ir 1341 metais paskelbė, ■ 
iad jia įs.iiiprina Hong Kufcge. ! 
IALj metais kčūeėiai Nafibšuc

1729 South Halsted Street, Chicago

lauvduitti jtctrts Hong K-mgą. 
r,.„..ai amate, kid i tong Kon
gas yrsi repap-a^tai garas uos

GAIDAS - DAIMID
ŠKNMHSIA O? DIDtlAUSlA LAIDOJIMO (STAIGA

Konge. Daugumą sudaro kinie
čiai. Karo metu japonai, paskan
dinę britu laivus, didelį miestą 
5uvc' užėmę, bet japonai ir vėl 
turėjo Hong Kongą atiduoti bri
tams^ Britai pravedė įstatymus 
didelei savo kolonijai tvarkyti, 
kuriais didmiestis ir šiandien 

• tvarkosi. Hong Kongo, gyvento
jai išsirenka saver merą, kuris 
valdo miestą. Į Hong Kongą 

.įplaukia įvairiausi laivai, bet jie 
•privalo prisilaikyti Kong Kongo 
kiniečių nustatytos tvarkos. Pe
kino komunistai būtų galėję

i&hKU SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERN ISKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TEVAS IR SŪNUS
UETTE FUNERAL HOME

MIRĖ MATILDA NORBU- 
TAITĖ GUDONIENĖ

Vėl išaugo naujas kapas. 
Mums mielas ir artimas žmo
gus atsiskyrė su šiuo pasauliu.

1981 m. rugsėjd 11 d. staiga 
ir netikėtai širdies priepuoliu 
mirė Matilda Norbutaitė Gudo
nienė, žmona Antano Gudonio, 
kuris yra St. Petersburg© šau
lių Romo Kalantos kuopos pir
mininkas.

Prieš keletą metų Gudoniai 
buvo atsikėlę iš Maryland vals
tijos ir apsigyveno Dunedin 
mieste, netoli St. Petersburg©, 
Floridoje.

Skaudžiai jos mirtį pergyve
na vyras Antanas, duktė Caro
lina su vyru, taip pat visi kiti 
giminės, draugai ir Romo Ka
lantos kuopds šauliai, kuriai pri- 
klanusė ir a.a. Matilda.

Nors Amerikoje gimusi lietu
vaitė, ji kalbėjo lietuviškai. Kar
tu su *vyru dalyvaudavo visose 
lietuviškose- sueigose, parengi
muose Lietuvių klube ir drau
gų tarpe, ir visada buvo malo
naus būdo. Visi ją mėgo'.

Uniformuoti šauliai ir šaulės 
stovėjo sargyboje prie jos kars
to, ir visiems buvo skaudu žiū
rėti j karste gulinčią gražią, li
gos nsiškankin'ą moterį, kuri 
perdaug anksti turėjo išeiti iš 
šio pasaulio.

Iš šv. Kazimiero bažnyčias 
buvo išlydėta j Arlington kapi
nes New Jersey valstijoje, kur 
iš Floridos buvo alvc'ta palai
dojimui. E. Gružienė

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

Tetef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

-

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cieeru, ILL. 60650
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ix GEORGE SŪRINI

Aikštės automobiliams pastatyti



AUKOS NAUJIENOMS
Naujienų bendradarbiui, A.A. Frank Lukui mi

rus, vietoj gėlių, Naujienoms paremti aukojo:
Antanina ir Albinas Repšiai, Bellwood, Ill. —$50.00 
Jonas Balčiūnas, Willow Springs, 111.................. 25.00
Aldona ir Vincas Kačinskai, Chicago.... . .......
Jūratė ir Edmundas Jašiūnai, Chicago ............. 
Antanina Liorentaitė, Chicago ................
Charles S. Stasukaitis (laidotuv. direktorius) 
Dail. M. Šileikis, Chicago .....................
Aleksas Žakas, Chicago .......................
Kan. V. Zakarauskas, Chicago ...........

. S., Chicago............................................-
Emilija Morkūnienė, Chicago ............
Kostas Augustas, Chicago ..........  .....
Romas Maldūnas, Chicago ..................
Jonas Šamaitis, Chicago.......................
Emma ir Antanas Petraičiai, Chicago ... 
Elvyra ir Mykolas Maskvyčiai, Chicago 
K. Skripkus, Lockport, Iii. ...................
K. J., Chicago ......................... .................
S. K., Chicago .....................................
Jonas Kreivėnas, Chicago.....................
V. Ripskis, Evergreen Park, Ill..............
V. Skripkus, Lockport, III...... ................
S. B., Chicago........................................

Iš viso surinkta $300, kurie perduoti Naujienų 
redaktoriui M. Gudeliui.

25.00 
15.00 
15.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00

.. 10.00 
... 10.00 
.. 10.00 
_ 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00

10.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
... 5.00 
.. 5.00

Kaliforniečių para-! 
ma Naujienoms Į

Vladas Baku na s iš Los Ange-' 
les, Calif., persiuntė jam rugsė-1 
jo 25 d. įteiktas aukas “Naujie
nų” parama::

Vincas Dovydaitis, gyv. San, 
Clemente, Cal., aukojo $50 irj 
Kazim'.e.-as Rakūnr.s, ^yv. Santa

. Monica, Cal., aukojo $10.
i Vladui Bakūnui ir aukoto-- 
jams nuoširdi padėka.

Naujienų Administracija

, Laiškas Naujienoms
Gerbiamoji Naujienų
Administracija:

Siunčiu iš viso $30, iš kurių 
$22 už pusės metų Naujienų 

j prenumerata, o likutis —- $8 
i Naujienų paramai.

-• TfniA’ i i/iei ci 1 nnnlr a i npc <rri.

LIETUVIŲ ŠALPOS DRAUGIJA 
“LABDARA”

Jaučiuosi silpnokai ,nes grį
žęs iš ligoninės dar nepajėgiu 
vaikščioti.

Linkiu visam Naujienų štabui 
geros sveikatos ir ištvermės ko
vojant už Lietuvos laisvę ir gi
nant BALFo, ALTo ir VLIKoi
trises.

J. Krasinskas, 
Worcester, Mass.

A. Repšienė

vą prenumeratos pratęsimų

Mielosios ir mielieji “Labda
ros” draugijos narės, nariai ir 
rėmėjai! -

Prasidėjo nauji 1981/1982 
mokslo’ metai. “Labdaros” drau
gijos valdybai, besirūpinančiai 
lietuvių moksleivijos parama,

dar-
Ka-

REAfKtAft
Namai, lomi — Pardari^l. , 
REAL <STAT» FOR 5ALI|

■ .1. .f  ------------- ■■■-«.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
LB 7FMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIM0K2JLMAIS. į 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: V s ..

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

K«m*l, — pardavimui 
tlAL ESTATE FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS £
MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ KOŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS - BELL REALTY W
INCOME TAX SERVICE '

8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

— Šie Naujienų skaitytojai iš 
Kanados pratęsė savo prenume
rata, kartu pridėdami aukas; 
St.-Jonaitis —- $10; po $5 prf 
dėjo Stasys Misiulis, Julia ir Leo 
Jakaičiai, P. Srmelaitis ir B. Ma
ziliauskas; K. Blažys — $3. Dė
kojame visiems už rūpinimąsi 

. Naujienomis -ir už atsiųstas 
. aukas.

H- H. Ilgaudas iš Hartford, 
Co’ųn., užsakė Naujienas savo 
dnąigui Kari Janke su žmona, 
gyv. Santa Ana, Calif. Nuošir- 
dz$i dėkojame p. Ilgaudui už 
naujus skaitytojus ir už atsiųs
tą $15 auką.

Dėkui Leonui Valiuliui iš 
Beverly Shores, Ind., už anksty-

ir ?

la proga atsiųstą $20 auka, i

— Stanley Abramavičius iš
WestfiHd, Wise., pratęsdamas tenka eiti su parama ten, kur ji 
prenumeratą, savo gerus linkė
jimus atlydėjo $10 auka. Dėkui, i

— Cicero (Reg.) Lietuviu 
Bendruomenės Apylinkės pikni
kas įvyks š.m. spalio mėn. 11 d. 
Vyčių salėje, 2455 W. 47lh St.J 
Chicago', Ill. Pradžia 12 vai. die-į 
nos. Visus kviečiame dalyvauti. ’

Valdyba

ypač reikalinga.
šiais mokslo metais Draugija 

5 turėjo paremti mažiau stipendi- 
: ninku Vokietijoje ir galėjo skir- 
, r ti lėšų stipendijoms Brazilijos 

studentijai. Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės valdyba įsteigė 
stipendijų fondą. Labai svarbu, 
kad /‘Labdara” galėtų kasmet 
tą fondą paremti.

Daugiau rūpesčių sudaro skait-— SLA 6-osios apskrities me
tinė konferencija įvyks š.m. spa- linga mažai pajėgių lietuvių lė
lio 18 d., sekmadienį, Lietuvių* 
Evangelikų Reformatų bažny-’ 
čioje, 5230 S. Artesian (įeiti per ;
šonines duris) . Pradžia 1:30 vai. ‘ 
popiet. Visi SLA kuopų delega-; 
tai kviečiami gausiai dalyvauti, i 
šioje konferencijoje dalyvaus ir j 
SLA prezidentas Povilas P. Dar-!

vu moksleivija Lenkijoje. Greta 
piniginės paramos, tai mokslei
vijai parūpinama vartotų rūbų.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savveculartyl

Compounded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

see us for 
Jgjį financing 

AT OUR 10W RATS
-.-WITH REPAYMENT . 

•TOJ;!! VIDUR INCOME

gis bei kiti SLA Pildomosios ta
rybos nariai. Valdyba

— Metinę vakarienę rengia 
R. L.B. Marquette Parko apyl.

j valdyba spalio mėn. 10 dieną 
t 7 vai. vak., šaulių . namuose, 
: 2419 W. 13 čia gatvė. Programą 
j atliks sol. Aldona Pankienė, 
j akompanuos muz. Br. Variako- 
! jienė. Kviečiam visus dalyvauti, i •
> Pakvietimai gaunami pas valdy
bos narius ir paskambinus teL 

' 925-1089 ar 434-3713. Auka $10.. - ---------- <p.

Valdyba

“LIUCIJA”

■■■KInsurud__

Mutual Federal 
Savings-:and Loan

202 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 60601

Phowi Virginia 7-7747

Thur.9-8 £at. 9-1

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.
BOORS i Xon.TU3.rri.9-4

SE3VING CHICAGO AND SUBDBBS SINCE 1825

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimus.

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

£>r. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_ *---------------------

Minkštais viršeliais, tik--------------------

Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik-----
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arha 

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

$8.00

$3.00

$2.00

ITS* So. HAI5TED ST., CHICAGO, IL 606M

Be Vokietijos lietuvių, į šį 
bą labai aktyviai įsijungė 
nados Liet. B-nės Socialiniu rei- 
kalų komiteto’ Hamiltono sky-j 
rius, pasiunčiant moksleiviams, 
pagal ‘‘Labdaros” suteiktus ad
resus, rūbų siuntas. Lenkijos 
moksleivijai parama įgavo pa
stovumo. Iš ten gaunamos pa
tikimos informacijos apie para
mos labiau 
leivius.

reikalingus moks-

* U c l ip 
phsrdziaugŪ/; \‘kkd 

Labdaros” rettiiamiįi mokslei
vių skaičius daugėjd/irj kad, 
mokslus baigę, rūpinasi, lietuvių 
reikalais. ’

Galime
<6

1980 metais ‘‘.Lėhkijeąeš ’’pasi
reiškusi sunki ūkiška’•’kVizė; tiek 
pat skaudžiai palietė tenykščius 
lietuvius. • Sunkumus pajuto ir 
moksleivija. • Tėvai, daugumoje; 
mažažemiai ūkininkai, pe įvai
rių žemės ūkį alinančių bandy
mų, dar ūkiškai nesustiprėję ir 
krizės paliesti, negali duoti sa
vo vaikams - moksleiviams kiek 
būtinai reikalinga ir, dažnu at
veju, moksleiviai turi susiau
rinti mokslą ar jo atsisakyti.

“Labdaros” draugija labai su
sirūpinusi tokia tragiška moks
leivių padėtimi, nuoširdžiai 
kreipiasi į mūsų visuomenę, 
prašydama gelbėti mūsų moks
leiviją ir suleitki jai galimybių 
toliau lesti mokslą.

“Labdaros” draugijos veikla 
jau pasiekė dvylikos metų. Jos 
veikla vystosi ir vykddma dė
ka mūsų visuomenės paramai.

Draugija labai dėkinga vi-? 
siems rėmėjams ir nori tikėtis 
tolimesnės paramos.

“Labdaros” draugijos val
dybos varduį

J. <Uęmža. pirm.
Adresas: J. Gleiniža, < <>nven- 

train 33, 260 Calw-Hii sau. ‘
Banko konto: Labdara V. 

Landcsgirokas3»', StuHg^rt.
’Nr. 1185168, B<LZ 60050101

Euphrosine Mikužiūtė, SLA 
Centro’ iždininkė, buvusi Chica
gos Lietuvių Tarybos pirminiu-: 
kė, praeitą savaitgalį grįžo iš 
New Yorko.

Ji kartu su sekretorė Geno
vaite Meiliūnienė važinėjo į 
Philadelphia, aptvarkė didžiau
siame banke laikomas SLA at
sargas, pasimatė su Steponu 
Briedžiu, SLA iždo patarėju, ste
bėjo Vyčių paminklo atidengi 
mą, tarė atsisveikinimo' žbdį su į 
mirusia Miklo žmona ir pasi- j 
matė su visa eile veikėjų. Dabar i 
ji ir vėl tęs savo įsipareigoji
mus Chicagoje.

Grįžusi rado savo seserį, ge
rokai sutrenkusią ranką ir įlau- 
žusią pirštą. Ranką patikrino 
gydytojai specialistai.

Arti 73-čios ir Campbell, 2 butų medi
nis, didelis kiemas. .Tik $38,500.

Marquette Parko apylinkėje liuksusi
nis 12 butų. Parduotas.

Arti 69-tos ir Rockwell • mūrinis, 2 
butų. Parduotas.

Brighton Parke mūrinis — 3 butai ir 
krautuvė. Parduotas.

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI .v 

Turiu Chicagos miesto teldlmą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS -M 

. 45J4 S. Talman Ava.
7 : . Tol. 927-3559

KUR DINGO GERI 
ŽMONĖS?

avy

Skambinti t ei. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tildai $120 pusmečiui' automobilio 

Liability apdraudimas pahainin- 
kams. Kreiptis:

A. LAURAITI! 
4645 So. ASHLAND AVI1 

TeL 523-8775

Notary Public

Insurance, Income Tax

Pirkite senoviškai
q 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

• 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai;
Brighton Parke. $57,700,Jėzus pasakė: “Mano 

klauso’ mano balso; aš pažįstu | ~
jas, ir jos seka mane; aš duodu • Statybai gražus sklypas 
jom amžiną gyvenimą, ir jos 
nepražus per amžius, ir niekas 
jų neišplėš iš mano rankos”. I

Maloniai kviečiame pasiklau
syti šios ypatingos temos šian 
dien 8:45 vai. vak. radijo banga 
1450 AM per “Lietuvos Aidus”.

Penktadienį 4:23 vai. po pietų 
per Sophie Barčus radiją išgir-

1" site “Nepasiduok paklydimui”.
Parašykite mums, pareikalau

dami knygelės “Užgimęs lais
vas”. Prisiusime dovanai.

Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries
P.O. Box 321
Oak Lawn, Ill. 60454

Marquette Parke.

• Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette . Parke - gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais -procentais.

VALDIS REALTY 
t 2644 W. 69th St. , 
(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate;

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

LaikrodHal Ir brangenybte
Pardavimas ir Taisymai . 
2646 WMf 69th Srreuf 
Tai. REpublIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

F. NEDA5, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, III. 50632. Tel-iyA^WO 

. . 1. u.’.

Natary PvbUc • <
" INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplawnod. Tai. 254-7431 
Tai? pat daromi vertimai, gimlnlg 
Bkvtetimal, pildami pilietybė* pra

šymai Ir kitokį blankai.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE 
yra ^nlauxia, didžiausia tr turtingiausia lietuviu ftaternallnė ari 

ginitacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti Jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems, kurie tuo* 
darbus dirba.

V ' 7 . - v ’ . X

SLA —išmokėto daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
•pdraudu savo nariams

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, SLA n el eAko pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

XiekTtenaa lietuvis ir lietuviu draugai g»l> 
Suaivienijime apsidrausti Dd $10.000.

SGA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekiančiai! 
tukžtejo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

<LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdnnda: už 
>1,000 apdraudoa sumą temoka tik $3.00 metama.

81 A—kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
1 (tavo apylinkės SLA kuopą veikėjus Jie Jums 
mielai pagelbės i SLA jsIrašytL

Galite krelptla Ir tied ai J SLA Centrai

LITHUANIAN ALLIANCI OF AMI RICA 
New YmA. KY. 10W 

M7 W. MU W.
TH. (Ill) MI-Klt

LS».,,n ,,.l „„.„I, , T - ; -

BANDO NUŽUDYTI 
MASKVOS AGENTĄ

NEW YORK, N.Y. — Sovietų 
slapti agentai bando nužudyti 
lietuvių kilmės lenką Boris Kor- 
čak, kuris tarnavęs rusams, o 
vėliau perėjęs į Vakarų tarny 
ba, rašo Sun-Times. Jis vertės 
eksportu Kopenhagoje, Danijoj 
ir kitur, bet paskutiniu metu 
jis gyveno Virginijoj.

Praeitą penktadienį nepažįs
tamas žmogus jam davė lietsar
giu ir labai smarkiai jį apnuo 
dijo. Jis prakalta vd, vėmė 
kraujavo, bet Amerikos dakta
rai jį išgelbėjo.

Manoma, kad jį apnuodijo 
Maskvos agentas, bet amerikie 
čiai juo nesusidomėję.

Kalbasi moterys

— Kiekvienas vyras po kelių 
metų šeimyninio gyvenime} tam
pa paprastu naminiu daiktu.

— Taip, bet kiekviena žmo
na giliai apgailestauja, kad tai 
yra vienintelis daiktas tarpe 
naminiu baldų, kurio negalima 
atnaujinti...

• Numirėlio ašaromis nebe
prikelsi.

HELP WANTED— FEMALE 
Darbininkių reikia HOMEOWNERS POLICY

DOMESTIC HELP NEEDED - * < ■ 
to take care of a siek persoTi.

Call 762-5244 after 5 p.m. week
days. Saturday and Sunday 

— after 12:00 Noon.

HOUSEKEEPERS 
LIVE-IN

Couple (husband & wife team) 
to care for executive’s home in 

Western suburb.
General cleaning, cooking and 
maintenance duties. Excellent 

salary for qualified couple.
References required.

Call 325-8805 
weekdays, 9 am to 5 pm

KILLS 
FLEAS,TICKS!

Sergeants
SENTRY* V 

& Tek Collar

F. Zapollt, Agent 
rmyi w. 95th st 
Everg. Park, 111. C 
60642, . 4244654 VZ

S:at? Farn f re. and Casualty Cottar,

advokatų draugija 
v: BYLAITIS ir V. BR1ZGYS 

2458 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 rak 
Beštadieniafe nuo 9 iki ,12-toa 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandoa: nuo 9 nL ryti 
iki 6 vaL vak. Seitadlenl nuo 

9 vaL ryto Iki 12 vaL d. 
Ir pagal aualtarima.

TdL 776-5162 arba 776-5161
Z64S Watt 63rd Street 

CMcam, m. gQ62»

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL Tuesday, October 6, 1981




