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ATSTOVYBĖSJs PRANEŠIMAS
Lietuves atstovo dr- S. A. Back io 
žodis, pasakytas 1979 m. vasa
rio mėn. 11 d. Ų^asbingtone 
surengtame Lietuvių Vasario 
16 Dienos minėjime George

town universitete.

CYRUS VANCE 
Secretary at State

Minime Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo 61-ąją su
kakti, kada tarptautinėje plot
mėje matyti daug neramumų 
Azijoje, Artimuose-Rytuose, Af
rikoje ir kada Vakarų Europos 
valstybės siekia glaudesnio ap- 
sijungimo politinėje ir ekono
minėje srityse. Kinijos Liaudies 
Respublikos pirmūnai dažnai 
kalba apie Sovietų Sąjungos he
gemoniją. Jie siūlo, kad Vaka
rų Europos valstybės, JAV, Ja
ponija ir Kinijc’s Liaudies Res
publika sutartinai veiktų Sov. 
Sąjungos ekspansijai kelią . už
kirsti. Atrodo, kad Kinijai ta 
linkme pavyko nemaža laimėti, 
kada ji pasirašė su Japonija 
draugingumo sutartį ir užmez
gė diplomatinius santykius su 
JAV. Po Kinijos vicepremjero 
vizito JAV-se jungtiniame spau
dos komunikate randame, kad 
JAV prezidentas ir Kinijc’s vice
premjeras .. patvirtina, jog. 
jie yra priešingi bet kokio kraš
to, ar krašto grupių pastangoms 
įgyvendinti hegemoniją, ar kitų 
kraštų dominavimą ir kad jie 
yra pasiryžę prisidėti prie tarp
tautinės taikos, saugumo ir tau
tinės nepriklausomybės išlai- 
tymo.”

Tai priminimas visiems, kad 
tarptautiniai santykiai turi būti 
tvarkomi teisės, teisingumo pa
grindais.

Kaip ir kiek JAV ir Kinijos 
santykių užmezgimas paveiks 
beidrai tarptautinę padėtį, — 
ateityje paaiškės. Neįmanoma 
yra pramatyti, kaip dabartiniai 
svarbūs pasauliniai įvykiai gi
lės paveikti Lietuvos bylą bei 
žmogaus teisių didesnį pagerini
mą. Bet faktas yra, kad dabai’ 
Vakarų pasauliui daugiau žino
ma, kokia yra okupuotoje Lie
tuvoje padėtis, kaip ten lietu-

viai gina žmogaus teises ir są
žinės laisvę, ir ko jie nori, kreip
damiesi raštais peticijomis, 
memorandumais į Sov. Sąjun
gos vadovus, Jungtines Tautas. 
Vatikaną, Vakarų valstybes. 
JAV Valstybės sekretorius Cy
rus Vance, viešame savo sveiki
nime Vasario 16 Dienos proga, 
yra pareiškęs, kad Lietuvių tau
tos drąsa, tvirtumas, neįveikia
ma laisvės meilė ir gili pagarba 
žmogaus teisėms verta yra 
visų laisvųjų žmonių paramos ir 
pasigėrėjimo.

Šis aukštas lietuvių Įvertini
mas yra juo labiau svarbus, nes 
JAV-bės nuo pat pirmos Lietu
vos okupacijos dienos nepripa
žino ir nepripažįsta prievartinės 
Lietuvos inkorporacijos j Sov. 
Sąjungą. Už tai visi lietuviai yra 
labai dėkingi JAV-bėms. jų Ad
ministracijai, Kongresui ir vi
siems gyventojams už palanku
mą Lietuvai. Panašiai elgiasi 
Vatikanas ir nemaža Vakarų 
valstybių. Popiežius Paulius VI 
ir dabartinis Popiežius ‘Jonas- 
Paulius II1 kreipdamiesi j Lietu
vių tautą prabilo lietuviškai. 
Tai istorinės reikšmės dalykai, 
rodą, kad atsižvelgiama į Lietu
vių tautės būklę, norima jai 
padėti.

Vakaruose esančiu lietuviu 
veiklą ir pastangas Lietuvos by
loje labai pagyvina ir sustipri
na iš okupuoto krašto Vakarus 
pasiekią pogrindžio leidiniai. 
Juose randame tokių pareiški
mų : “... Mes neiš nyksime! 
...Tauta nepamiršta savo sūnų, 
padėjusių galvas sunkiose 
grumtynėse, dėl teisės būti lie
tuviais ir likti čia prie Nemu
no- .. Savo teises mes ginsime 
ir tc’liau... Mes rasim jėgų... 
naujiems žygiams kovoje už 
ŽMOGAUS TEISES, LIETUVOS 
IAISVĘ IR NEPRIKLAUSO
MYBĘ”. šitokie iš okupuoto 
krašto mus pasiekią per pogrin
džio spaudą pareiškimai tesu
stiprina mus ryžtingai veikli, 
ne tik rengiantis Madrido kon
ferencijai, bet ir primenant Va
karų pasauliui, kad šįmet, rug
pjūčio 23 d., sukanka 40 metų, 
kai Sov. Sąjunga ir Nacių Vo
kietija klastingai susitarė pasi
dalinti Baltijos valstybes ir 
Lenkiją.

Nežiūrint, kad Vakarų pasau
lis dažnai nutyli apie mus dėl
įvairių sumetimų ir nežiūrint, NEPRIKLAUSOMYBf

Paveiksle /matome seseris Bilitavičiūtes Teresę, Nastę ir Veronica, ir vadovę Levutę 
Livcinas. Jos dainavo vasario:12 dieną Dalev .C.ivie Center, kur'Liotuvo-j. A-prikkuisomy- 

l»ės paroda baigsis vasario 23 diena.

Paveiksle /matome seseris Bilitavičiūtes
t - ..
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Saulė teka 6:13, leidžiasi 5:28.
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PLANUOJA NUGINKLUOTI 
IRANIėčIUS

TEHERANAS, Iranas. Už-, 
sienio korespondentai praneša,! 
kad pats svarbiausias naujos į 
vyiausybės klausimas yra visiš 
kas iraniečių
Paaiškėjo, kad iš aviacijos san
dėlių išvogta labai daug revol
verių. šautuvų ir lengvų kulko- i

TEHERANAS. Iranas. Prc- 
I zidentas Carter’s, gavęs naa- 
I jausiąs žinias apie paskutinių 
'dviejų dienų įvykius pačiame 
j Teherane ir kitose Irano vieto
se, šeštadienio rytą nutarė pri
pažinti mulos Cliomeini vyriau- 

. , , . į svbe ir tuo pačiu metu labai nuginklavimas. I •_ • .rimtai įspėjo sovietų vyriausy- 
[bę apie įsikišimą į Irano vidaus 
i reikalus.

Prezidentas Buvo susitaręs su 
■ ('.homeini valdžios atstovais 
j apie išvežimą 5,(KM) Amerikos 
i piliečių, norinčių išvaž.uoti iš 

Nustatyta, kad aviacijos gink-į dabartinio Irano, bet tas planas 
lų sandėlius partizanams atida-j gerokai susitrukdė dėl Chomei- 
rė keli aviacije’s kadetai. Jie nejni agentų paskelbtų trukdymų, 
tik leido partizanams ginklus]šeštadienį New Yorką pasiekė 
išsinešti, bet jie parodė, kaip j tiktai vienas lėktuvas, parvežęs 
reikia naudoti modernius leng-1 tik 91 amerikiečius. Iš Irano Į 
vus kulkosvaidžius. Minėti ka- į Frankfurtą penktadienį išskri- 
detai dabartiniu metu dirbą siij(k) ipų amerikiečių, bet daugu- 
konumistais, užėmusiais saugu-iiua iįkc Vakarų Vokietijoje. Iš 
miečių centrą. Nustatyta, kad pTeherano išskrido transporto 
priėmimas jaunų žmonių į a via-Į.bendrovių tarnautojai, ilgus m ■- 
eiją. jų nepatikrinus, buvo klai-, nesiūs dirbusieji Teherane- 
da. Keli prieš šacha nusistatė j 
kadetai priešui atidavė svar- . .
,. - , ,•• i J nepaprastai kruopščiu kratų,blausius ginklus, kuriais buvo r * 1

.... ’, Aerodromą kontroliuojantieji pradėti pulti saugumo ir pohci- . ,, ■ ' (.homeini partizanai bijo, kadtos centrai. , xįkartu su amerikiečiais
: šacho 

atstovai. Iraniečiai
atidžiai iškrečia 

įmerikieti bei ameri- 
r ieško šacho valdžios at- 
Kratos ir apklausinėji

mas keleivių po kelis kartus vi.

Ginklus dalino aviacijos 
kadetai

Prezidentas <’ »-ris pa-| 
, kad JAT' ■aitų reikalin

gi Meksikos degalai.
Prezidentas Cart*-’ . 

patenkintu
WASHINGTON. D.C. — Pre

zidentas Carteris pareiškė, kad 
jis labai patenkintas kelione: 

ir pasikalbėjimu su 
ir kitais atsakingais 

jis nenori leisti užsienio bend-į pareigūnais. Prezidentas tvirri- 
rovėms pasipelnyti. Meksikos-na. kad netolimoje ateityje bus 
spauda rašo, kad prezidentams: p r a d ė t i pa Mariniai pačiais 
nepavyko susitarti, bei dabar svarbiaisais abi valstybes lie- 
aiškėja. kad pačiu svarbiausiu čianė'ais klausimais. Bus ap- 
klausimu nutarta pradėti pasi_ tarti degalų, maisto’, darbininkų, nimo vietą. . 
tarimus žibaliii iš gilumos

CHOMEINI NORI GREIČIAU BAIGTI KRATAS, AREŠTUS, 
ŠAUDYMUS IR GRĄŽINTI GINKLUS Į SANDĖLIUS

MEKSIKA, sostinė. — Meksi-,žibalo versmių. Meksikos prezi 
ko’s spauda ir visuomenės į dentas nori galimai greičiauiį Meksik
sluoksniai gana šaltai priėmė • pradėti žibalo naudojimą, bet j prezalent 
prezidentą Carterį. Ji patarė 
vyriausybei saugotis, kad ame
rikiečiai ir vėl neišnaudotų 
Meksikos turtų, nuskriausdaini 
meksikiečius, šiandien, šešta
dienį. rimt esnieji Meksikos 
dienraščiai tvirtina, kad Meksi
kos prezidentas vis dėlto susi
tarė su Carteriu artimiausiu 
laiku pradėti pasitarimus dėl

kad mūsų raštai, memoYandu- 
mai nesusilaukia mums pagei
daujamų rezultatų — mes ne
nusimename. Žinome, kad kova 
už savo krašto laisvę eina su 
laintėjimais ir kartais su nepa
sisekimais. Tokia yra kiekvie
nos kovos dalia. VISI LIETU 
VIAI ESAME BEIK ALINGI. VI
SI JOS LABUI TURIME KOOR
DINUOTAI VEIKTI TOL, KOL 
BUS ATSTATYTA LIETUVOS

THE SECRETARY OF STATE * ,
WASHINGTON

1 February 8. 1979 '
Dear Mr. Charge d’Affaires:

On the occasion Of the sixty-first anniversary of the pro
clamation of Lithuanian independence, I am privileged to convey 
on behalf of the Government and people of the United States 
best wishes and warm greetings to you and to the Lithuanian 
people.

The pride Americans of Lithuanian origin take in their 
heritage is a vivid illustration of the strong sense of national 
consciousness shared by’ Lithuanians everywhere. Let me take 
this opportunity to salute the Lithuanian People for their un
swerving dedication to love of country, individual liberty and 
human rights. •

Charge ,d’Affairt-» of Lithuania .

neiš-
Nustatyta, kad ne tik avia- skristų įtakingesni 

cijos kadetai nuėjo su vadina- džies 
mais saugumiečiais, bet ir di- nuoliai labai 
dėlė ginklų dauguma pateko ii kiekvieną i; 
saugumiečių rankas. Chc'ineiniojkictę 
vyriausybė yra pasiryžusi visus stovų, 
ginklus grąžinti į sandėlius. V 
riausybė taip pat nori nustatytii9aj sutrukdė amerikiečių išv<- 
dabartinę buvusių kadetų gyve-j žinią. Ginkluoti jaunuoliai, tik-

Jie padarė didžiau-jrinantieji išskrendančius, nie*
i-

jau-

'ir pasienio kontrolės klausimai J s*;> patarnavimą komunistams. nėra tikri, kad neišleido 
Amen- cj10 valdininko. Jie naujai kvie

čia išleidžiamąjį ir jį smarkiai 
: tardo iš naujo.

Teherano aerc’dromo srityje 
i padėtis nėra tokia aiški. Pačia- 
ime aerodrome sargybas kontro- 

Senate minėjimas ivvks vasario 21 <i. Tuo rūpinasi sena-įthoriiy (I’.TA) ėmėsi ieškoti kas|Kuoja Cho,„em. šalininkai, bet 
torius Charles Perev. kuris apie minėjimo data ir pranešė Am e- kaltas dėl šios žiemos sunkeny-iuz aer home nhu dažna, gtr- 
lovius - |h;„ V1Ivia< a,,L-pU .riliK gniiHCK j disi kulkosvaidžių tratėjimas ir

susišaudymai revolveriais bei 
(šautuvais. Komunistai atidžiau 
seka įvykius pačiame aerodm- 

• me. Jie pataria dar karta krėsti 
i jau anksčiau iškrėstus asmenis.

('.homeini pasigyrė pirmu di- 
, „ i žibalo darbi-
įninkai nutarė grįžti i darba ir 

sukeliamomis s u n kenybėmis, j dir|)|i b , ..r.,‘, $u jais a|sira()(I 
: 1 ir na’ ..Jk.Šu darbininkų uni

ja. i . iroliuojaina komunistu, 
priemonių tinkamumo. Jtakin-|§ie rcikalauia ^dėsniu alim il
gas tos tarybos narys Patrick l k,isės j 
O’Malley buvo “pritrenkta 
kai sužinojo, kad nei RTA, nei skeJbė ka<J atjrtuo(j tcjs. 
jos globojama CTA neturi nei j 
sniego plūgų, 
pūsti mašinų 
Nepaisant to, 
niais metais 
$29 milijonus

Nepriklausomybės minėjimas kongrese
šiemet atstcVų rūmuose. Washingtone. Lietuvos neprikišu-, 

somybės atkūrimo minėjimas įvyko vasario 14 d. Tuo. Amerikos j 
Lietuvių Tarybos įprašytas, rūpinosi kongr. Frank Annunzio.

tam reikalui paskyręs 1000 dol. 
_  kun. dr. J. Pr"n k:s. Premi- 
j įi "'kfos vasario 11 d. per n?- 
nr’Ė’ausomvbės atkūrimo minė-

ru-

Sincerely, 
Gyrus Vance

rikos Lietuvių Tarybai.

Malda už Lietuvą 
kongrese

Lietuvos nepriklausomybės 
kūrimo minėjime atstovų
muose vasario 14 d. invokaciją 
sukalbėjo kun. dr. Tomas Žiū
raitis. domininkonas.

Paskirtos premijos 
radijo valandėlėms

Jurv komisija, susidedanti iš 
dr. Kazio Šidlausko, Vytauto’ 
Kasniūno, Juozo Skorubsko, dr- 
Leonardo šimučio ir kun. Ani
ceto Tamošaičio savo posėdyje 
vasario’ 6 d. Amerikos Lietuvių 
Tarybos globojamas premijas 
radijo valandėlėms vienbalsiai 
paskyrė: už interviu Vladei 
Bakūnui, Los Angeles, už me
ninę programą Aldonai Daukus 
Chicagoje. už patriotinę politi
nę Gertrūdai ir Povilui Dar- 
giams Pittsburgh*, už religinę 
Petrui Višcinui Brocktone. Pre- 
mijos po 250 dėl. Jų mecenatas,

Įdavė jiems naujausius 
kos ginklus.

IEŠKO ATPIRKIMO OŽIU 
DĖL ŠIŲ METU ŽIEMOS 

9
Regionai Transportation Au

Į bių, kurias sukėlė gilus snieg 
kuriam Chicago ir platūs pi 
miesčiai nebuvo visiškai p;i 
ruošė.

žmonių grujimą Chicagoje. Konkursui iŠ nutarė sudaryti < 
viso buvo atsiųsta 17 programų | pę. kuriai pavedė ne tik paruošti į deliu iaimėjimu 
iš 9 lietuviškų radi jo valandėlių, planą kaip kovoti su blogo oro j 

sukeliamomis
8000 laišku primenant bet ir-su akcidentais ir dėl tai! 

Vasario šventę • kovai panaudojamų technikinių!
Amerikos Lietinių Tarybos 

centro įstaiga išsiuntė 137 laiš
kus JAV kongresmanams, pra
šydama, kad atstovų rūmuose 
primintų Lietuvos reikalus. Tuo 
pačiu tikslu išsiuntė 100 laiškų 
visiems JAV senatoriams. Va
sario 16 d. ininėjmio reikalu pa
siuntė 286 laiškus parapijų kle
bonams ir kitiems lietuviams 
kunigams, be to — dar 3030 
laiškų įvairiems v: dov'.niau
tiems JAV lietuviams.

Altos Chicagos sk rius pa
siuntė apie 1000 laiškų, kviesda
mas čikagiečius dalyvauti Vasa
rio 16 minėjime ir Lietuvos lais- -*

šeštadienio rytą (.homeini pr

mui ir sušaudyti dar apie 2<> 
į ištikimų ir įtakingų šacho pa- 
i _. Užsienio žurnalistai 
i mano, kad didelės (rities ruošia- 

apiei nui įtakingų pareigūnų li
kimas jau seniai išspręstas. Da
lis jų buvo nužudyti arešto me
tu, o kitų lavonai atpažinti tik
tai lavoninėse. Areštai ir šau

dymai eina visą laiką. Chomeini 
! nori baigti tarjmsavio žudynes, 
bet dar neturi pakankamai pa-

■ ruoštos jėgos.

nei sniegui nu- ~ I (snow blowers). rcigūnų‘ 
RTA šiais fiskali-j 
numatanti

deficito.

grei
čiau gaus degalų iš Sovietų Ru
sijos, negu iš arabų valstybių.

Izraelis mano, kad

vinimo darbus parenrti
• ; re ‘ J ŲAT.T InforrnSbiji)



KATARAKTA TVARKOMA LIGONINĖJE
Laiškas Redakcijaiužimtą

(bowli-8) Kėgliais žaidimas 
nimas).

žvejyba po ledu Kuršių manose

Geriau susipažinę su kataraktos tvarkymu, mažiau baimingi 
I .T ime ir lengviau ligos tvarkymą pakelsime.

(Mediciniška tiesa)

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAĮJĮĖ 
Kūno, proto ir įausmy darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimai 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

darbuok’s kambaryje. su šaltu vandeniu. Pridėti ūrus
3) Dirbk ant mažo stalo, pa-lką, giuteuą, išplaktus ue iki tirs 

ruošk vasarai žvejojimo įran
kius. ,

■ 4) Namų pataisymas — elekt
ros jungiklių taisymas, kranų 

' Įiagerinimas, išėjimas į svečius 
pietauti, apsipirkimas.

i
5) Vonios pataisymas, apsi

lankymas darbovietėje.
6) Automobilio pataisymas.
7) Lengvi dailidės darbai, grį

žimas Į organizacijoje

tumo baltymus ir išleistas van
denyje mieles. Gerai šaukštu iš
sukti ir sudėti Į paruoštą kepi
mo indėlį (Kepimo indas turi 
būti pridėtas tik % talpos). Pri
dengti su medžiaga ir leisti kilti 
iki dvigubumo.

Kepti įkaitintoje orkaitėje 
350° F apie 1 valandą.

Dabartinis kataraktos tvarky-. Tuoj po operacijos 
m:s — cp^ravimas ligoninėje! elgimasis
v-a daug lengvesnis ir trumpes-! Rataraktos operacija lssiasi 
uis, palyginus kaip tokie reiks-1 ° minučių įj vienos va-
lai buvo tvarkomi anksčiau. La-j jan(iog. Tada jjūsi sugrąžintas į 

‘savo kambarį. Laikinai jausies 
i kiek apsvaigęs, nes apturėti 
vaistai dar bus neišnykę iš kū
no. Kai, taip sakant, išsipagirio
si nuo vaistų, galėsi pradėti vi
dutiniai judėti, tvarkylis. Galė
si žiūrėti TV. sėdėti kėdėje, 
tvarkytis vonic's kambaryje. Li
goninės personalas tamstą pri
žiūrės tol, kol apleisi ligoninę.

Atsigavimas po operacijos 

Truks apie kelis mėnesius, 
kol akis galutinai sugis. Tame 
laike reikės lankyti gydytoją jo 
nurodytais laikotarpiais ir la
šanti vaistus Į akį kiekvieną die
ną. Per keletą savaičių nakčiai 
reikės uždengti akį su gauptu- 
vėliu.

Jei bus lęšiukas Įdėtas (lens 
implant), rega pagerės už kele
to savaičių, o po to ji gerės to
liau dar per keletą savaičių. Kai 
įkiš visai užgis, akiniai bus 
priskirti.

Kai norėsi prisiliečiančius 
stiklus (contact lenses)('nešioti, 
pradės mėginti tokius stiklus 
taikyti, už trijų savaičių ar už 
trijų mėnesių po operacijos, 
priklausomai, kokios rūšies bu
vo operacija ir 
ikis gijo.

Jei pasirinksi nešioti katarak- neva žinančių; dažnai vien tik
tos akinius, tai laikini tokie ak

goninėje nereikės ilgiau po ka-< 
taraktos operacijos užtrukti 
kaip 48 valandas. Bus tokių at- 
sitikmių, kada po minėtos ope
racijos ligonis galės eiti namo 
pernakvojęs ligoninėje. Kai ku
rie po kataraktos operacijos ap
leidžia ligoninę tikrai po kelių 
valandų.

Tvarkymasis prieš operaciją 
ir operacijos metu

Tą dieną, kai atsigulsi ligo
ninėje, atlikti bus eiliniai labo
ratoriniai tyrimai. Jei pasiliksi 
ligoninėje nakvoti, gausi vaistų 
miegui, pasilsėsi geriau. Trum
pai prieš kataraktos operaciją 
gausi vaistų atsipalaidavimui 
Įtampos. Bus Įlašinta keli vaisy
tų lašai Į akis.

Kai pateksi operacijos kam
barin, veidas apie akis bus stro
piai nuvalytas. Sterili medžiaga 
bus apklota ant viso kūno, pa
liekant laisvą operuojamą akį. 
Gydytojas nutars, ar gausi 
bndrą narkozę — užmarinimą, 
ar tik vietinę — tada nemiegosi 
operuojamas, žinoma, nejausi 
skausmo. Tarp instrumentų ma
tysi specialų chirurginį mikro
skopą. Gydytojas naudoja mik
roskopą padidinimui labai smul 
kių dalių, su kuriomis jis susi, 
duria operuodamas akį, išim
damas drumstą lęšiuką.

Gerbiamas pone Redaktoriau, 
Dienraščio “Draugas” 1979 m. 

sausio 23 dienos numeryje, “Ke
lias į sveikatą” skyriuje, yra iš
spausdintas Dr. Jono* Adomavi
čiaus straipsnis: “Rūkymas — 
mirtinas pavojus”. Šio straips
nio viduryje yra paliečiamas 
užgaulinga kalba Lietuvių Kop
lyčios asmuo, dirbąs. Dieyck dar
bą. Kadangi šmeižtas taikomas 
lietuvių Koplyčiai bei jos pasto
riui yra nepagrįstas jokiais Įro
dymais, o tuo labiau, kad Dr. Jo
nas Adomavičius nepasitikrinęs 
asmeniškai jam suteiktų žinių 
tikrumu, tai viešai yra paskel
bęs. Tad Lietuvių Koplyčios va
dovybės esame Įpareigoti taip 
pat viešai atsakyti į daktaro vie
šai mums primestus kaltinimus.

Maloniai prašome poną F 
daktorįų išspausdinti Jūsų Jie: 
raštyje viešą atsakymą Dr. Jo 
nui Adomavičiui sekančiai:

* # *

9) Popieriais sienų lipdymas.

10) Grįžimas į seną darbą.
Bendram o'rientavimuisi dar

bą didinant po širdies atakos 
virš minėtas dešimteriopas ak
tyvumas talkins ligoniui prisi
taikyti pamažu prie vis didesnės 
veiklos. Veikla stiprina širdį tik 
tada, kai ji gydytojo priežiūroje 
atliekama pacientui visu pajė
gumu bendradarbiaujant.

žmonės visada mėgsta sensaci- esą enzyniai — jie nurodo šir- 
jas. Kuris galf’kitą išgąsdinti, dies raumens pakenkimo dydį 

ir kaip ilgai dar žaizda širdies 
raumenyse esti neužgijusi. 1 

Gydytojas nustatys atliktino 
darbo intensyvumą pacientui. 
Pacientas išmokamas suskaity
ti savą pulsą ir užrašyti pajaus
tus negerumus. Mankštos pasi
sekimas daug priklauso nuo’ pa
ciento bendradarbiavimo. Jis 
turi lankytis kiekvieną savaitę 
pas gydytoją. Abu aptarsite ir 
Įvertinsite pulso pakaitas, atsi
radusius simptomus — reiški-j 
nius, veiklos kiekybę, gydytojas 
atsakvs ir išaiškins atsiradusius 
klausimus ir neaiškumus. Bus 
nustatyta tolimesnė mankštos 
eiga. Pamažu perleidžia gydy
tojas pačiam pacientui kontro
liuoti savus elgesius. Gydytojas 
kas savaite padrąsins, pagirs pa
cientą. glaudžiai bendradarbiau
jantį su gydytoju. Tas suteiks 
Jėgų pacientui nemesti mankš- 

gydytojo nuro-

niai bus priskirti už kelių savai
čių, o nuolatiniai kataraktos 
akiniai pririnkti bus už kelių 
mėnesių, paprastai už 3 ar 6 
mėnesių.

Nebijokime kataraktos 
operacijos

Labai svarbu, kad žmogus ži
notų tiesą apie kataraktą. Nesi- dus dėkimės savosna asmeny- 

ir nesibai- bėsna. Tada netik žmogui, bet 
r Dangui būsįine naudingesni.

jis jaučiasi patenkintas, jei jo 
asmenybė esti menka. Taip el
giasi kai kurie dvasiškiai: jie 
apturi malonumą kitus gąsdin
dami pragaru,.nuodėme ir viso
kiais išsigalvojimais. Skirkime 

; pelus nuo grūdų ir vien tik grū-

leisk nusiminiman 
mink, kai sužinosi, jog turi ka

Ar kava didina mirties 
pavojų dėl sklerozi- 

nės širdies
Klausimas: Gerb. Daktare, 

kaip čia yra su ta kava: vieni 
sako ji esanti labai naudinga šir
džiai, kiti kalba ir rašo visai 
priešingai. Kaip šiandieninė me- 
dicina pataria kavos gėrimo 
reikale?

taraktą. Kiekvienais metais šia-j 2 —- SVEIKATA .... ......... ....
Pasiskaityti: Geriatrics, De

cember 1978. .

KOKIA VEIKLA GA
LIMA IŠGIJUS PO 
ŠIRDIES ATAKOS

Klausimas: Gerb. Daktare, 
prašom daugiau paaišknili, kaip 

Į reikia užsilaikyti po širdies ata
kos? Kokie darbai patartini at
likti, kad nepakenktum šir
džiai? Dėkoju iš anksto.

’■ Atsakymas: Būk savo gydy
tojo priežiūroje, pildyk visus jo 
nurodymus visą laiką. Vartok 
maistą, mažinantį sklerozę (be 
gyvulinių riebalų, be cholestero
lio — dešrų, dešrelių, vidaus or
ganų, trynių, raudonos mėsos), 
daug vaisių — daržovių, vaisių 
sunkų; gausiai r baltymų: balty
mas kiaušinio, žuvis (jei nesergi 
modagra), pien^iliesi gaminiai, 
žirniai, sojc’s pupelės, pupos/ 
vištiena, kalakutiena. Imk vais
ius, mažinančius sklerozę: leli- 
Ihiną, vitaminą C, vitaminą E, 
po 490 IU, dvi kapsules per die
ną; Zinko sulfatą, InderalĮ. 
Valgyk kviečių dagių javainius 
(wheat germ cereals).

Būtinai pradėk gydytojo pri
žiūrimas, patariamas užsiimti 
fiziniu darbu, čia primintina, 
kad reikia kiekvienam mūsiš
kiui keisti pažiūras Į darbą: 
nuolatinis užsiėmimas mėgsta
mu ir sau bei artimai naudingu 
darbu yra palaima žmogaus šir
dies tvirtumui.

Reikia imtis reguliuoto užsi
ėmimo. Kiekviena širdies ataka 
kiekvienam žmogui esti kitokia. 
Pakenkimas širdies, ir jo dydis 
nustatomas paciento' ištyrimu, 
anąlizų atlikimu, elektrokard'.o- 
gramos padarymu. Kąęlęyięiiu 
atveju kiekvienas žmogus,, skir
tingai perneša širdieja, ataką. 
Vienas ilgiau, kitas trumpiam 
esti liguistas. Ištiriami krąujuje

me krašte padaroma 400,000 
kataraktos operacijų. Užmiršk 
senoviškus išgirstus pasakoji
mus apie sunkenybės seniau ap
turėtas po tokic's operacijos. 
Dabar labai pagerėjo operacijos 
technika. Dabar Įdedamas lęšiu
kas. Tai didelis akies chirurgų 
laimėjimas visų kataraktą tu
rinčių džiaugsmui. !

žinoma, komplikacijos kar
iais gali pasitaikyti ir jos atsi
randa. Visos komplikacijos 
blanksta, oalvcinus, kad žmo
gus gali vėl regėti po katarak
tos operacijos, kaip jis regėjo 
prieš kataraktai atsirandant.

Išvada: švieskimės dabartinio 
mokslo šviesa visose srityse, 

kaip greitai'Įskaitant ir kataraktos reikalus. 
Neklausykime visų pasakorių

tai gąsdinančių sergančiuosius.

tos prisilaikant 
dymu.

Viena bėda 
žmonės, širdies

Dreąm
Machine

ne bėda, sake 
ataka lengvėtų, 

jei žmogus pajėgtų pildyti gydy
tojo nurodymus. Negerumai 
prasideda, kai ligonis nepildo! 
gydytojo nurodymų prieš aptu
rėdamas širdies ataka. Negerai, 
kai ligotais nepildo gydytojo nu
rodymų laike gydymo ligoninė
je, ypač būdamas ypatingos prie
žiūros kambaryje (intensive 
care unit). Kitas kenkia sau ne
pamatuotai nusiteikdamas dar
bui po apturėtos širdies atakos. 
Bus ir tokių, kurie netikės tu
rėję širdies ataką ir ims per 
daug stipriai darbuotis. Atsi
randa dar ii- tokių ligonių, kurie 
nesupranta širdies atakos esmes 
ir atsiradusių komplikacijų, ku
rių būtų galima buvę išvengti,, 
jei paciente' elgsena būtų buvusi 
atsakanti. Nereikia mestis ir ki
ton pusėn: esti pacientų, kurie 
nusivilia mankštos programa ir 
liaunasi visai judėję, besimankš
tinę.

štai kaip reikią, pamažu didi
nant aktyvumą po širdies ata
kos pasiekti pilno darbingumo. 
Pats pacientas gydytojo padeda
mas didina sekančiai savo akty
vumą užsiimdamas kaskart vis 
stipresne veikla.

1) Vaikščiojimas, TV žiūrėji
mas, telefonu kalbėjimas.

2) Plauk indus, virk valgius,

Atsakymas: Paskutiniu laiku 
yra ištirta 2530 suaugusių (60% 
baltųjų, 40% tamsiaodžių) ap
klausiant jų kavos vartojimą ir 
sekant jų sergamumą ir mirtin
gumą. Kurie gėrė penkis ir dau
giau puodukų kavos per dieną 
buvo priškaitomi prie stiprių 
kavos gėrikų. Visi kiti — prie 
mažai kavos vartojančių, ar vi
sai negeriančių kavos. Jie buvo 
sekami, tiriami puspenktų me- 

j tų. Tame laike mirė iš jų 339, 
jų tarpe 130. (38%) širdies 
.Kraujagyslių ir smegenų krau- 

liga. Tiek juodosios, 
osįjjs. niglęriškęs idaug 
sirgo ir mirė smegenų 

rraujagyslių, ligą — gavo para- 
iyžįų (strc'ką), kurios gėrė daug 
Kavos. Tyrinėlpjai priėjo išva
dos, kad reikia tęsti tyrimus to
liau, kad nustačius, tolimesnę 
lavos žalą žmogaus sveikatai 
(tyrinėtojas S- Hęydęn, M.D. 
Duke University Medical Cen
ter, Durham, NC). Mes jau šian
dien meskime iš sayo apyvartos 
kavą. Kurie norime ilgiau ir. 
sveikiau gyvenai ir esame, savos 
laimės kalviai: tie visi apsieisi
me be kavos ir būsime labai la-

daugiau

'< ’mingi be jos. Lietuvis kartą ant
'visados turi stotis ant savų kojų, 
ir pats vienas lemti savo ateitį.

Adelės Duoblienės 
sveiko maisto 

receptas

Adelė Duoblienė

PROTEINŲ DUONA

Atsakymas Dr. Jonui 
Adomavičiui

Nė vienas žmogus, kuris 
tai pagalvojęs apie šį laikinę ž 
mišką gyvenimą bei artėjančiu 
neišvengiamą įnirtį, negali bū? 
svajotoju. Jis nuoširdžiai pris: 
pažįsta per1 nuodėmę atskirtas 
nuo Dievo bei per- atgailą arti
nasi prie Dievo ir tikėjimų, dva
siniai priima Jėzų. Kristų ko:^ 
savo asmenišką Vieš”? ' 
ganytoją. Toks žmogus, negali 
būti apgaudinėtoju, kuris, vilio
tų kitų žmonių pinigus. Toksi 
atgimęs^ iš; naujo arba iš auk 
tybės tikintysis, duos nucš 
džiai Dieve’ darbams ir.daugiau 
už kitus. Nes priiipji tikėjimu, 
asmeniškai Jėzų Kristų kaip 
Viešpatį ir. Išganytoją Į sąv. » 
širdį ir gyvenimą, reiškia, nuo
širdžiai įtikėti. Ęvangelij 3 ii; visii 
šy. Raštu. Kjtaip. tariant, pra
dėti tikėjimu, vęikti: ant Dievo 
žodžio (Jono. 5-;24).

Tokio tikinčiojo gyvenimas 
pasikeičia iš pagrindų. Jis pa
tampa krikščioniai. (2, Koyipt. 
5-:17), jis gauną iš Dievo Įy, 
Dvasic's jėgą (lai šv. Dyasiqs 
regeneracines darbas, (Tito 3:5) 
ir tuomet jau savo darbais pra
deda parodyti savo, tikėjimą, 
nes “Taip pat ir tikėjimas^ jei 
neturi darbų, jis savyje mires’.’ 
(Jokūbo 2:17)/

. Maloniai kviečjiųųe 1iejn?tą, 
daktare, atsįjąpkyti į. inūsų,Kop
lyčią, kaij visų, niiipą. galėtu
mėte asmeniškai pat’rti, apie 
mūsų darbus ir tik tuomęt, na- 
reikšti savo “nu leisimus“. NlaĮ- 
dų vakaras ir šv. Rašjo lųokv- 
■mas — šeštadieniais, 6:3^ vąl. 
vak. Pamaldos ir šv. Rašto va
landėlė, sekmadieniais 2:3(1 vai. 
popiet, 363# West 83rd Št’ 
Chicago, EI.

V. Cibas, Lietuvių
Koplyčios pastorius 

Chicago, 1979 m. vas/7 d. ““

•vauenca la tba place that Is made 
cat of dreams. And, US. Savings 
Ronda. have been helping to make 
Ltppy dreams come, tone for years.

New, Bonds mature in lesa than 
fix years. That means your dreams 
can corn? true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where vou work, or the 

Month plan where you bank, 
before you know it, your American

E Bo*4t p<y 5’» % when held to
TT-Atunty ef 5 rnortiw the '
year). Horrbi »re if r i

When needed they caft be eeehed ♦
tf Vour benk Zntereet b not eubfert to etete

I vali
ni ic 
šalto

’V

Orkaitė 350° F-
Pi-op.: <4 puoduko šilto 

dens (80-90°). 2 gabaliukai 
lių (Yeast cakes), 2 puod.
vandens, 1 puod. pieno miltelių 
l>c riebalų, ' 2 šaukštelio drus
kos. 2 kiaušinio baltymai, 1 
jiuodukai gliulcno miltų.

Darbas: šilto vandenį su mie
lėm sumaišyti. Atskirame bliū- 
dclyjc sumaišyti piaid miltelius

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation. 
Doctors have found a medica, 
tion that in, many cases, gives 
prompt, temporary relief for * 
hours frorn pain and, tuirning 
itch in hemorrhoidal tissufe.ihen 
helps shrink, swpllIng of these 
tissues caused hy inflammation? 
The name: Pteparagon f/i 
prescription is needed. Frepft-“ 
ration H. Ointment and sup- 
positories: Use only as directed.

1 L "nauji t nos, CHICAGO 4, čbruary 19, 15/9



“Broliai, tabokėlės
Kaipt.kasmtd prieš 16-ją Va

sario, taip ir šiemet (1989 m. 
vasario 5 <1. data) gavau, dar il
su tuščiai pypkelei “tabokėlės” 
prisikimšti maldaujančiu prie
deliu. dešimčia nuotraukų pa
įvairintą žiniaraštį.

Tas žiniaraštis neblogai sudė
liotas, iU*a .Lietuvai laisvę priar
tinti trokštančių ir šitam reika-

per 12 myliu nuu S\dnėj:ms, 
|iii!s<iami krūmų žiurkėmis, uo
gomis ir aukomis, bet 1951 me- 

(olų) tan- 
nuo

AUSTRALIJOS ItUSTE 
MIRĖ LĖTI V Ali Ė D. K

Beildriluuuliė. Lhtbar, lui“

reikalams

ir tuose 
ankstesnį

Anastazija Tamošaitienė sbuiįhh ohiar^,

... .... tais išsikėlė j urvąSteixjnas Pietroszvs . , -................................ ’ kiuoso krūmuose netoliese
kus, savo tuščią pypkę gailiu 
balsu maldauja: “Broliai, tabo-^ 
kėlės . . .” Neatrodė, kad jis bū-į 
tų buvęs aklas ir nežinojęs, kad 
nesubrendėliai gimnazisčiokai! 
dar nė svajoti nesvajojo nėšio-j 
l s pypkę ir jai prikimšti reika-; 
lingo tabako. O, vis dėlto, tas 
tinginio maišas nepanorėjo paė
jėti į turgavietę, kurioje iš ge-

lui besidarbuojančių dviejų vy-į rašii džių lietuvių jis nesunkiai 
rų ir juos apsukrumu pralen-j būtų galėjęs gauti tabokėlės įle
kiančios moteriškos kilmės gra- tik vienam kartui pypkei prisi- 
žuolės parašytas. Tas keturių’kimšti, bet dar ir juodai diene. 
puslapių veikalas sujaudino 
mane iki pat širdie gilumos. 
Vos nėprapliupau džiaugsmo 
ašaromis dėl to. kad jis nukėlė 
mane atgal j Lietuvą, kaip ant 
delno (lakiodamas ten buvusi 
atsitikimą, sukėlusį mums, že
mesniųjų klasių gimnazistu- 
kams, skaniausią nusikvatoji- 
mą.

Buvo šitaip: mūsų miestely
je turgaus dienos popietę kul
niuojame į gimtinį kaimą, gim- 
sazijoje išklausę mūsų mokyto
jų pamokų metu perteiktas i 
mūsų jaunas galveles mokslo 
žinias. Miestelyje turgus dar 
pilname šurmulyje: vieni par
duoda, kiti perka, treti-krautu- 
vėlėse kas re-kalinga rankioja-
si, ketvirtieji-tarpusavyje šne- į atkišę, dėl savo apsileidimo ir 
kučiuojasi ir tabokėle viens ki-1 nepaslankumo tuščias pypkes, 

“tabokėlės”:
Nepriklausomybės

lei pasidėti.
Panašus atsitikimas įvyksią 

kasmet prieš 16-ją Vasario: 
Lietuviu Bendruomenės vado
vai (šiemet-JAV LB Tarybos 
Prezidiumo pirmininkas Rai
mundas Kuduk’s, JAV LB Kra
što Valdybos pirmininkas Algi
mantas S. Gečys, tūravojant 
JAV LB Visuomeniniu Reikalu 

a
Tarybos pidmininkei Aušrai 
Mačiulaitytei-Zerr) geriausiai ži
nodami, kad. kasinei tik vienin
telę l(i-ją Vasario dienos minė
jimus rengia ALTc: 
minėjimuose, nagai
su ta LB susitarimą, surinktos 
Lietuvos laisvinimo 
piniginės aukos priklauso AL- 
Tai, kaip tas tinginys ubagas.

tą vaišina, žodžiu, visuomeninė maldauja 
veikla pilname “švunge”. j “Lietuves

Praeidami pro' žydelio krau- j -šventės proga maloniai prašo- 
tuvėlę, matome: sėdi ant į tą'me 
krautuvėlę 
stiprios išvaizdos pusamžis -15-' prisiėmusi” (be susitarimo su 
50 metų — ubagas ir atkišęs i ALTcs vadovybe! J. šv.) “JAV 
mus, nepilnamečius gimnazisto- LB-nė ją ir toliau sąžiningai ga-

Jūsų piniginė aukc's, kad 
vedančių laiptelių’laisvinimo darbe pareiga reištis

lėtų vykdyti” Taigi, 
tabokėlės! . . .”

Koks ubagiškas tų. 
lės apsėstų pareigūnų 
jiems i 
ga ištisų metų eigoje ruošti vi
sokius minėjimus ir tų minėji
mų bei parengimų proga pa
prašyti geraširdžių lietuvių pi
niginės paramas. Ne, jiems to 
neužtenka, užtat, neturėdami 
nei savigarbos, nei sarmatos, 
tiesia savo nagelius į ALTos 
ruošiamuose 16-Vasario minė
jimuose ALTai skyriamas au-

“Broliai, > ignoruojamos daugumos 
niją bando įstatyti į ALTos ir 
VLIKotinginys-

praneša:
(Petrošys) ir jo lietuvaitė žni«»-i 
ia 28 metus išgyveno pasisiė-; 
>ę urve (oloje) retai tepasiroda-J 
ui lauke, kadangi bijojo, kad , . f. . izmcim•slapti rusu agentai juos suras:| del to.

. .. • / i slaptomBet praėjus, šeštadieni (va-... . , . u,‘ •! priverst u juossario 1(1 d.) Petrosys, 81 melų 
amžiaus, pasirodė Sydnėjujei. ▼ i - r r*:r pranešė, kad jo žmona (reno- 
vaite, (>7 metu amžiaus, mirė, j

Antradienį jis gavo pirmus Į 
karštus pietus, pirmus po to‘ 
iaįp apleido savo slėptuvę. Tai 
ouvo dubenis košės su grybais 
'r stiklinė pieno Galbėiinio Ar-l . ...1 J drabužių.

paslaptyje
teisti savo urvą ir imti pensiją.

i ku, kad politinį darbą reikia dar 
labiau sustiprinti, užmirštant 
visokias derybas, pasitarimus 
iii ALTa ir kitokius laiką eikvo- 
jančius ginčus. (Pabraukta ma
no J. Sv.)

Tu vedamoje finale pasako
ma: “Vienas aukštas LB parei-j r grąžins į Sovietų Sąjungą, 
g ūsas, sekęs VLIKo seimo eigą Į 
pasakė, kad dabar Bendruome
nei pasidarė aišku, kur ji stovi ;
ir kokie uždaviniai jos laukia 
ateity. Iš VLIKo tikėtis rimtes
nių darbų nebėra pagrindo"’, j 
Amen .'-Visą politinę užsienio 
'ietuvių veiklą privalo perimti 
suskilusi Lietuvių Bendruome
nė . . . Todėl - “pašol vc"n AL
Tos ir VLIKą, nes jų vietoje ta
riamoji LB-nė sukurs (jau pro
jektuojama) Vyriausa Ideluvai 
vaduoti oruana. To organo net 
vardas jau yra užmetrikuotas. 
Pas to vyriausiojo, suskilusios 
bendrųomesės sukombinuotas 
pavadinimas, kol kas viešumai 
nepaskelbetas. bet jau žinomas.

Ką mes, lietuviai, iš to “Aki
račiuose” patalpinto vedamojo 
galėtumėme pageidauti?

Ogi, va, ko: to vedamojo’ au
torius, nors ir su klaustuku, pa

prašė “Veiksnių Paskutinį Veik
smą”. O mums labai gerai ži- ja du VLIKO veiklos veiksmai: 
noma ir apie pirmąjį VLIKą]VLIKą užsimojęs panaitinti ir 
pasišovusį likviduoti veiksnią, 

onj_Įir to vietoje Įpilietinti Maskvos 
: agentų inspiruotą ir suorgani-

muos viešbutyje, kur jis apsi- 
dojo.

Petrosys pap: šakojo Gelbėji
me" Armijos majorui Ivanui t - 
nicomb, kad jo žmona ketvir
tadienį nusiskundė skausmu 
krūtinėje ir tuoj akis užmerkė. 
“Stengiausi ją šiltai laikyti, bet 
jos rankos buvo šaltos”, pasakė 
Petrošys.

ši pora emigravo į Australi
ją kaip išvietinti asmenys (DP) 
greit po II Pasaulinio Karo. 
Dvylika metų jiedu išgyveno

l Petrcšys paaiškino Gelbėjimo 
•Armijos majorui, kad jis ir jo 

užsidarė nuo pasaulio 
kad jie bijosi Sovietų 

>s policijos. KGB. kmi 
rįžti j Rusiją.

Petrošys pasakė kaip vieną 
i kartą trys vyrai bandė jį įtemp- 
Iti i automobili, kurie, jo tvir
kinimu. buvę KGB agentai.

Salvation Army majoras l'ni- 
comb paaiškino, kad jis tą po
rą pažino jau 10 metų ir dažnai 
nugaliendavo jiems maisto ir 

u slėptuvę jis laikė 
bet prikalbinėjo ap-

jo vietoje pripažinti VLAKą 
pirmasis veiksmas, o dabar 
“Akiračiuose” vedamajame pro-

VLIKo vadovaujamus postus1 vadinamą VLAKą. To pakuojamas VLIKo paskutinis 
tokius asmenis, kurie, būdami VLAKo entuziaškiausiu rėmėju

palikta teisė ir net parei- ekstremistinių grupelių įtako- tada, pokariniais II-jo karo me
tais V. Vokietijoje ir buvo Hen-

1 rikas Žemelis, pageidaudamas, 
kad vietoje VLIKo būtų vyriau- 

esančiu

ENERGY, 
WISE

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity. j 
Don’t be a Bom Loseri >

veiksmas, kurio tolimesnę eigą- 
be jokių susitarimų 
tebesančiais mūsų 
veiksniais, turėtų 
veiklą p e r i m t i 
LB-nės sukurtas organas.

J. šveikelis

su šiandien 
politiniais 

tą politinę 
suskilusios

je, pavers tas institucijas atski-į 
rų ambicingų asmenų krūme
liu.” (Pabraukta mano J. šv.) 
Šitokį H. Žemelio ALTos ir VLI-Į sirų. Uetuvos organu, 
Ko įvertinimą verta įsidėmėti {tižsienieje, VLAKas. čia susilie- 
visiems lietuviams ir jį priim-i 
ti, kaip bolševikinės-maskvi-| 
nės propagandos padarą. Nes 
panašūs mūsų .politinių veiks
nių vertinimai nuolat buvo ir 
tebėra kartojami bolševikų o- 
kupuotos Lietuvės ne tik perio
dinėje, bet ir veikalų pavidalo 
spaudoje- šitą demagogiją “A-j 
kiračiuose” paskelbusiam. H.
Žemeliui labai gerai žinoma.

Tame vedamajame H. Žeme
lis ilgoje tiradoje jvardynęs 
VLIKo buvusias ar tariamas 
“kriminalines” klaidas, baig
mėje padaro tokias išvadas:

“Be abejo, po šio seimo vi
suomenės pasitikėjimas ir pa
rama VLIKui dar sumažės. Ta
čiau nereikia galvoti, kad Lie
tuvos laisvės pastangos dėl to 
sugrius. Ne, - sugrius tik mitai 
(! ! !? J. Sv.). Ir daug geriau, 
jei jie sugrius dabar, negu kad 
ši nenormali padėtis tęstųsi dar 
ilgesnį laiką.

Jau nuo seniau daug tų vadi-
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Kur ir koks tų vyriškių ir si
jonuotų asmenybių tarpe pely- 
ja nugaišęs trumpauodegis šu-

DR. ANTANO J. GUSENO RA ŠTAI | 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 
_ JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 

Dr. K J9 Guisen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl.. liečiančius 1906 
metu įvykiui. Jablonskio ir Totoraičio jaunu dienai ir

Or. A. J. Gutsen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis
Kietai* viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---------------
Minkštai* viršeliai* tik --- --------------------------------------

Dr. A. J. Gotten — AUKŠTA KULTŪR.4 — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionė* po fcropu }*pfidži>i. Dabar tik ---------------

"U’1 m a fale pat užritakytf paštu, attlurrfut čtk| arfea money erderb pria 
RvradyfM kalne* pridedant 56c. pertkmtlme išiaieemt.

J, A <‘5$ IN THE DARK. PUtAntlškų ir tctvr-ilj nuuiyH’.
Kprsšvvuj. palošti ii ^venimo Lengvas xtlilus. rrv* kalba, "rsžioi išteista 
150 psi g.-dns $2.50.

Or, Juwz.i» S. X&nClu*. HISTORY OF LITHUANIA. Lietuva istorija 
sutrauka nuo »s- senųjų aražin iki petario metų. Vidutinio formato. 14!
psl. kainuoja $2.00. . it S?

Dr. Ju«s» B. Konilus, VYTAUTAS THE GREAT, istoriniai DLK Vj 
t&cto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos vaudyoet it jos icaimynų istorijį 
211 psl. Kaltu 53.00. Kietai* viršeliais $4.0ū.

Dangumi šių jcoygu yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Ja* b _ 
kitas knyga* galima įsigyti atsiiankiu? i Naujienas arba atsiuntus Seki r ‘nelis? 
p:»i4ginę pErlaidą

tiesinė*, pocmc*

UNIVERSAL1

Chicago, III. 606081800 So. Halitod St

I

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

$1.50.
Eilių rinktinė, IBS

P. P«k*rkH«, KRYIIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUO2AI. 176 prt. dokumentuota istorinė rtudij* apie prt*u Uklnuy 
Kaina Q. --•**. MMBQK

Vinca* tunaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS FA KASTOJI.
M pat Kaina *LBQ. • »:

ti» ir kiti laidiniai yn tatmani
MAUJIINOSK, 1739 Sa. HALTT1O ST^ CM1CAOO, BX. SMM

arta ytitw If prldedMt

Al -CK VI M A AT VU,

1733 So. Raided Street, Chicago, Illinois 8060S

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienai lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau įvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

J<xw Kipsčlnskis, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psU kietais drobės viršeliais kalni 4 doL

Juozai Kipačlmkair liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Helvlo Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįri- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga ganiai illo- 
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO-.LlETUVO.. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo Ir ką jai žmonės pasakė. 96 pal. S1.50. Yn taip pat 
įversta I anglų kalbą.

M Zdčanko. SATYRINĖS NO VĖL ĖS. Genialiai rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pust, kaina S2.

D. KuraMi, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intmdsto Ir agltpropo propaganda W

TIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

1W3 m»UlA. <£1-3070
Įstatroc pfctvoM ttemai AWtomoMMam* ytstatytl.

TheDi-Gefc?
Diff»enę<
Anti*Gas tnedicinc 
Dt-Gdaddstoits •

Antacids.

The'' \ < 
Anti-GaJ 
Antacid.

I šitokį klausima labai atvira 
ji atsakymą, irgi 16-tos Vasario 
proga (1979) Sausis-January 
Nr. 1 (105) “Akiračių” veda
majame “Redrgų ofenzyva 

j veiksnių krizės paskutinis veik- 
Jsmas?” duoda Henrikas Žeme- 
Ilis. šis, vadinamos LB-nės tri
būnas savo rašinio pradžioje 

h apie ALTos ir VLIKo likimą iš' 
poškina šitokią “filosofiją”:

“Visi ženklai rodo, kad išei
vijos politinių veiksnių krize 
yra įžesgusi į paskutine stadija. 
Vadinamos politinės grupės, 
neturėdamas jokios įtakos vi
suomenėje. atstovaudamos dau
gumoje tik atskirus asmenis, namų komitetų funkcijų atliki

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Taupykite dabar
pas mus

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

POEZIJOS VIRALAI .
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant} aniecą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdu įr garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajota, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Auflust»l»v*ė-V.lčlOnl«nė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, 

Kišeninio formato. 157 psl. Kaina S2.00.
3. Butkp Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE, 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GL00! - LIODI. Lyrikos eilės, 105 p«l. $2.00.
6. Anatolllus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais: ra autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
0. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL. $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji Ivrikos knvga, 152 psl. $2.50.
12. Petras Segėtas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psl., $1,00.
13 Petras Segėtas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14 EugenlĮus Gruodis, AGUONOS iŠ SMĖLIS. Eilės. 70 psl., $1.00.
15 Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. S2.B0.
16 Alfonsas Tyruolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $8.00.
17. Junes Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijosjysmal.

85 psl. $1.00. ’*•
18. Adomas Jases, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar ptalgin} orderi.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

s — catCAM ojų~fondai’, February 19, 1979
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dentas Carteris pareiškė, jog jis pritariąs šacho veda
mai politikai, kad jis remiąs Irano karo vadus, kad jis 
pritaria Bachtiaro užimtiems planams, ir kad šeštadie- j 
nio ryte jis jau pripažino mulos Chomeini paskirtą _ 
Premjerą ir visą naujai įvestą islamišką santvarką. Pre- 
zidentas žinojo, kad mula Chomeini yra didžiausias ne 
tik šacho, bet Irano karo vadų ir pažangos priešas. Jam 
buvo žinoma, kad Chomeini buvo ir Amerikos priešas. O

u at Dtcombtn L, lt77 
Subscription R. a tos: >

u ^uicago $33.00 per ycui, $18.UO per l 
dx months, $10.00 per 3 months. In 
yther USA localities $30.00 per year, 
516.00 per six months. $9.00 per 
hree months. Canada $33.00 per year; 
>ther countries $34.00 per year.

pusei metu — 
trims mėnesiams _
vienam menesiui 

Kanadoje
metams ---------
pusei metu 
vienam mėnesiui .. __

rioo vis dėlto praeitą šeštadienį prezidentas pripažino mulos
* 300 Chomeini pasirinkto Bazadano vyriausybę. '

Kas galėjo priversti prezidentą padaryti tokį svar
»3.oo, bų nutarimą? Pasirodo, kad tas pats Chomeini, ameri-. 
i s sol kiečius skaitęs pačiais didžiausiais ne tik Korano, bet ir

20 cents per copy

Nuo gruodžio pirmos d 
Dienraščio kainos?

»r priemiesčiuose
metams
pusei metu
trims mėnesiams
•fenam mėnesiui

Užsieniuos*
meram*, __  $34.00
pusei metu $18.00
rienam mėnesiui ___ I 4.00

Tjptam*

$33.00 Naujienos eina kasdien, tiskiriant 
$18.00 sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
$10.00 drovė, 1739 So. Halsted St.. Chicago, 
$ 3.301 HL. 60608 Telef 421-6100.
” ~ Pinigui reikli liūsti palto Money* 
00.00 Orderiu kartr m užsakymu

iraniečių priešais, prašė amerikiečius pasilikai Irane, o 
dabar prašė, kad pripažintų jo sudarytą vyriausybę. Tas 
Pripažinimas reikalingas Irano gerbūviui, bet ir pačiam 
Chomeiniui. Chomeini supranta, kad jis buvo išėjęs su 
velniu riešutauti. Jis naudojosi sovietų agentų pinko-"’ 
propagandai varyti, jis naudojosi sovietų agentų patari
mais propagandai prieš šachą vesti, bet jis nemanė, kad 
tie patys agentai imsis priemonių Chomeinio atsikratys

nuliai) Įgulos bažnyčia

NAUJIENŲ rastinė atdai* kasdien. Išskyrus sekmadieniu^ nue 
° vai ryto iki 5 vai ▼staro, šeštadieniais — iki 12 vai.

ti, kaip jis siūlė gyventojams atsisakyti šacho. Baehtia 
ro ir amerikiečių.

Pats Chomeini, patręs apie gerai ginkluotus Poru

e! kas Matulis

Kelios pastabos dr. L. Krip.učeliūno.

Kriaučeliūno atsakymas yra 
įžeidžiąs vyresniuosu s veikėjus. 
Jis kalba apie pake tinius, bet 
nepasako kokių pakeitimų Jo 
išmanymu reiktų, kad' musų 
jaunimas suprastų buvusias 
Lie'uvoje partijas, suprastų Vii" 
ką ir Altą. Jis pareiškia, kad ir 
veiklos me adai yra pasenę. Bet 
n p išriko kok'e tūrėtų būt nauji 
r nepasenę. Daktaras kalba 

bendrybėmis ir užuoniinc'mis, 
bei nepasuko nieko konkretaus. 
Iš v'so tenka abe oti ar Leonas 
Kria ičeliūnas šiuo atveju neap- 
silenkia su tiesa. Būk vyresnieji 
d da pastangas šiaikytizvald2i j 
savo rankose ir deda pastangas, 
kad nebūtų jokių pakeitimų...

M'sų iše viioje jau seniai yra 
skie džiama tokia opinija, kad 
vyresnieji turi pasitraukti iš 
veiklos, c gal iš gyvenimo. Tai 
nelemta opmija, kuria -norima 
jaunimą atskirti nuo vyresniųjų. 
Ir ko tuo siekiama, tai nesunku 
suprasti Bet ir Leonas Kriau- 
ieliūnas tokią m ntĮ keldamas,

imi imstų gaujos įsiveržimą Į Amerikos a 
'Ui nasinntė ten ištikimu nartizanu eruTIrano tragedija

Prieš pusmetį Irano šachas jautėsi pats galingiau
sias Artimųjų Rytų valdovas. Jis turėjo pačią moder
niausią aviaciją, gerus artileristus,gausią kariuomenę ir 
stiprų iždą. Jis turėjo bilijono dolerių vertės ūkį, leido 
Į aukštas mokyklas tūkstančius studentų ir ruošė pavyz
dingą administraciją kraštui valdyti. Atskridus Ameri
kon, šachas užsakė dar daugiau lėktuvų ir didelę elekt- 
ronnikos aparatūrą krašto sienoms saugoti. Jis užsakė 
tokius elektronikos aparatus, kurie parodytų kiekvieną 
rusą, peržengusį Irano sieną.

Irano šachas pats vairuodavo skrendančius moder-Įpartizanams susitikti su Teherano karo komęn- 
tu ir susitrati, kaip baigti nesusipratimus pačioje sosti
nėje, tuo tarpu Į pasitarimą nuėjęs komunistas, nustatęs 
karo komendanto asmenybę, paleido į jį kelis šūvius ir 
vietoje ji nušovų. Chomeini norėjo susitarti ir išvengti 
bereikalingos mirties, tuo tarpu komunistų partizanų 
vadai norėjo kovos ir priešų žudymo.

Prezidentas Carteris pripažino Chomeinio vyriau
sybę, nes Amerika turi labai daug investavusi į Irano 
apsaugą ir ūki. Irano karo vadai visais atvejais atsilikę, 5 
komunistų nepažįsta ir nesupranta. Šacho generolai, ga-1 
vę pačius naujausius karo lėktuvus, buvo pasižadėję 
juos nuvežti Į saugią vietą, kad nepatektų į sovietų ran
kas. Jie ne tik patys, to nepadarė, bet nesunaikino pa
čių jautrausių dalių. Jie nemokėjo atrinktrjaunų vyrų,! 
karo aviacijos mokyklas. Keli jauni kadetai, pasižadę 
veikti kartu su partizanais komunistais, atidavė komu
nistams karo aviacijos ginklų sandėlius.

Prezidentas Carteris, pripažindamas naują vyriau
sybę, nori išgelbėti 6,000 amerikiečių, norinčių išvažiuo
ti iš Irano. Galimas daiktas, kad taip pat rūpi apsaugoti 
bent dali Amerikos interesų. Ar jam pavyks — netolima 
ateitis parodys. Jeigu Chomeini pajėgs nuginkluoti par
tizanus komunistus, tai tada Carteris galės išgelbėti ne

pasiuntė ten ištikimų partizanų grupę, kuri p: 
stabdyti ambasados dokumentų valymą. Keru 
ėmę ambasadoje buvusius kelis vyrus, išsik"?' 
Chomeinio klausyti nenorėjo. Jie ne tik neati1 < 
stų jaunų vyrų, bet jie neprižadėjo klausyti Chcmr u 
ar jo valdžios Įsakymų. Jie atsisakė perduoti Cbcmurm 
vyriausybei ,kelias strategines pozicijas pačiame Te
herane.

Sovietų valdžia pirmoji pripažino mulos parink ? 
premjero Bazadano vyriausybę, bet ta pati Sovietų vai 
džia Įsakė Iranan suvažiavusiems savo partizanams pa
sipriešinti Chomeinio paskirtai vyriausybei. Chomeini

niausius lėktuvus, pats užsakinėjo naujus ginklus ir ka
ro laivus,!pats- patardavo studentams nekelti triukšmo, 
bet ruoštis valstybės administracijos pareigoms. Vy
riausias šacho sūnus mokėsi Amerikos aviacijos mokyk
loje, tikslu susipažinti su naujausiais Amerikos lėktų* 
vais ir išmokti juos vairuoti.

Šiandien Irano šacho jau nebėra. Jo didžiausioji pa
žiba — aviacija ne tik jam pačiam, bet ir visam kraštui 
padarė pati skaudžiausią patarnavimą. Amerikoje pirk
tus naujausius ginklus keli aviacijos kadetai atidavė su
kilėliams. Galingoje šacho kariuomenė liko be galvos ir 
be kareivių, šachą gynusieji generolai nužudyti, o an
traeiliai šacho pareigūnai gaudomi ir pačių saugumiečiu 
be pasigailėjimo žudomi ne tik namuose, bet gatvėse ir 
Įstaigose. Policia slapstosi, karininkai suimti, kareivi
nės atdaros, o lėktuvai stovi komunistų saugomi.

Šachas, paskyręs S. Bachtiarą krašto premjeru ir 
gavęs aukščiausių kariuomenės vadų užtikrinimą, kad 
neleis bemoksliu! mulai užgrobti valdžios, išvyko Į Egip
tą ir Maroką atostogų.šachas dar gyvas, bet išeigines uni 
formas nešiojusių generolų jau nebėra. Teherano karo 
komendantas, Įsakęs kareiviams iš gatvių grįžti Į karei
vines, užmiršo jiems pasakyti, kad užkeltų kareivinių 
vartus ir neleistų agitatorių, šachas buvo tikras, kad jis tik amerikiečius, bet ir Amerikos interesus. Jeigu Cho- 
galės grįžti už mėnesio, o tuo tarpu šiandien jo turtai meini nepajėgs nuginkluoti, tai Carterio pripažinimas
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tada daktaras tokių juokų “Dir- 
. vuje” neskelbtų.

’• Naivus ' daktaro pąre’škimas, 
. d jei Altą susilies šu LB-ne, 

tai tada Išnyks nesklandumai. 
Iš jo pasikalbėjimo atrodo, kad 
LB-ne laiko vadovimo veiksniu. 
Jei taip, tai jo totalis pasimeti
mas tikrovėje. LB-nė JAV nėra 
politinis veiksnys, ji yra tik lie
žuvių organizacija.

Be to, Altai kaip laisvinimo 
veiksniui priėmus, tas susitari
mo sąlygas, jos rankos būtų 
surištos. Juk ji be LB-nės prita- 

jrimo negalėtų apsilankyti nei 
’pas JAV prezidentą, viceprezi
dentą ar Valstybės sekretorių. 
O jei iškiltų koks skubus reika
las apsilankyti pas aukštuosius 
Valstybės pareigūnus, ji nega
lėtų to padaryti, pirma nepa- 
sikvietus LB-nės atstovus. Bet 
kodėl Altą turėtų būti LB-nės 
pažabota? Juk ši yra tik lietu- 
zių organizacija, kuri JAV ap
jungia labai nedidelę dalį lietu
vių, tai parodo jos rinkimai 0 
be to, ji yra JAV ir susikilusi.

Pasirodo, kad tokį konsolida
cijos siūlymą daktaras jau ne 
dabar yra išgalvojęs. Jis jį jau

Tokiu savo Įtaigoj mu Leonas 
r'.aučeliūnas parodė savo 

aenka nusivokima visuomeni-

nesupranta, kad jis kalba pats 
prieš save. Juk ir jis pats ne 
;aunuolis. Tat, pagal jo karto- 
amą minti, jis pats turėtų pas:- 
rnukV iš veiklos, ia ?-r!e 'ti 

jaunimui.

Daktaras nepažpla daba 
tmio jaunimo dvasios

• o atsakymas repor teriui a š- 
kiai liudija, kad Jis nepažįsta 

{dabartinio lietuv’ško jaunimo---------------- £ - uajjcll UUIUV J <X UllilllU 

nėję veikloje. O siūlymui galėtų j jvasj03_ jokįa paslaptis: didelė
pritart1' t'k tie, kurie sieką Vli- 
ko. Altą subendrucmeninti- Vi- 
s uomeninė veikla neįmanoma, 
kai joje nėra padalos darbo sri
tinis.
Ar tikrai vyresnieji nori savo 

rankose išlaikyti valdžią?
A. Juodvalkis, “Dirvos” repor-

■ eris, paklausė daktarą, ar jis|tijos; Jis žino kas ^Vl’ikal ir 
YY-nm o nA T-ori xrx'TOCn loll XT P i L’3 I, .t. -r. . . . . .

ir labai didelė mūsų lietuv’ško 
jaunimo dalis yra pasimetusi 
ir pasišovusi siekti vien tik gy
venimo gerbūvio, jįe jau ne
turį jokio idealizmo. Tik palygi
nus negausioje jaunimo dalelė
je dar nėra’ išblėsusi idealizmo 
dvasia. Todėl šiam nėra sveti
mos ir Lietuvoje buvusios par-

nemano, kad vyresnieji veikė
jai deda pastangas išlaikyti val
džią savo rankose? Daktaras at- resnjyjų veikla nei Leono Kriau-
sakė pritardamas reporteriui 
taip, kad, girdi, mūsų jaunimui 
mažiau ir mažiau besupranta
mos buvusios Lietuvoje prieš 
30-40 metų partijos. Jam ne
suprantamas Vilkas nei Altą. 
Todėl jo manymu 
tam tikri pakeitimai, kurie bū
tų mūsų jaunimui patrauklesni. 
Jis pritaria paklausėjui, kad 
kai kurie mūsų vyresnieji vei
kėjai deda pastangas, kad nebū
tų jokių pakeitimų ir kad tik 
ilgiau išsilaikyti valdžioje. Jam 
atrodo, kad ir veiklos metodai 
pasenę.

Mano supratimu, toks Leono

reikalingi

sidaro pavojus ne tik rusų tautai, bet visai žmonijai.

kas Altą. Jis jungiasi j laisvini
mo veiklą. Jo neatbaidė nei vy-

čeliūnd 'vadinami pasenę meto
dai. Bett kur kiti, kurie jau ne
sisieloja-- pavergtosios Lietuvos 
likimu, kuriems jau nesvarbu 
pavergtosios Lietuvos ateitis? 
Jiems nerūpi lietuvybės ’šlai- 
kymas, lietuvių kalba; jiems 
nerūpi laisvinimo institucijos, 
nerūpi ir nesidomi lietuviškais 
parengimais. Jie nesidomi nei 
lietuviška spauda, jos neskaito 
ir jos neremia.

(Bus daugiau)

— Gubernatorius pasiuntė Į 
New Orleaną nacionalinę gvar
diją tvarkai palaikyti, nes visa' 
policija streikuoja.

suvalstybinti, jo rūmai užimti, o jose buvusios brange- jam nieko nepadės.
nybės išvogtos. Viktoras Černovas, Rusijos steigiamojo seimo pir

Įdomiausia, kad trijų savaičių laikotarpyje prezi- mininkas, bolševikams išvaikius seimą, pareiškė, kad su-

Irano šachas, karo vadai, Įskaitant ir mulą Chomeinį, 
šios teorijos nesuprato. Iraniečiai turės labai brangiai 
už šią klaidą mokėti.

— Bijoma, kad patys naujau, 
šieji ginklai Irane pateko į so
vietą agentų rankas.

J. ANDRIUS nioje. Taip pat pasirašyta savitarpinės pagalbos Merkio važinėjimai į Maskvą ir aiškinimai bei įro- 
■ sutartis tarp Lietuvos ir SSSR. Tarp kitko, toje , dūlėjimai, kad visi tie kaltinimai yra be pagrin

do, kad visa tai melas ir provokacija. Nepaaejo n 
paties prezidento asmeniškas laiškas SSoR “pre- 

Lidentui” Kalininiui, į kurį tas bruta.. .. atsakė 
.^rkūL — “Mes dar jam atsaku..... ^u 

^.au ^eskoma priežasčių dides^.: 
iTTe tų kaltinimų Molotovas dar pridėjo 

kaltinimą, kad Lietuva bandanti sudarys.
Eabaitijo valstybių santarvę, nukreiptą

'sutartyje buvo Įrašyta, kad taikos sutartis tarp 
Lietuvos Respublikos ir Sovietų Rusijos, pasira
šyta Maskvoje 1920 m. liepos 12 d., ir nepuolimo 
sutartis tarp Lietuvos ir SSSR, pasirašyta 1926 
o taip pat ir tokios pat sutartys su Estija ir _ 
vija, pasirašytos 1932 metais, SUDARO B. . 
TARPUSAVIO SANTYKIAMS IR SUSIPRJ

(Tęsinys)

Pasitarimai buvo ilgi ir sunkūs. Lietuviai norėjo 
likti neutralūs, jie žinojo, kad Įsileisdami svetimą 
kariuomenę jie nustoja ir neutralumo ir, kas svar
biausia, dalies suverenumo. Bet Stalinas su Molo
tovu tik tiek nusileido, kad vietoj 50.000 žmonių MUI PALAIKYTI TARP ŠIŲ DVIEJŲ VALS 
sutiko sumažinti tą skaičių iki 20.000. Tai maža 
paguoda ir Lietuva turėjo tik dvi išeitis: priimti 
rusų sąlygas, su viltimi laukti pasaulinių Įvykių 
raidos pakitėjimo savo naudai, arba pasipriešinti 
beviltiškai kariauti ir žūti, nes iš kitur jokios pa
galbos nebuvo vilties sulaukti. Lietuvos padėtį sun
kino dar ir ta aplinkybė, kad Estija jau 1939 m. 
rugsėjo 28 d., o Latvija 1939 m. spalio 5 d. pasi
rašė panašias “nepuolimo” sutartis ir sutiko Įsi
leisti Į savo teritorijas msų įgulas.

Iš kitos pusės, karas vos tik dar buvo prasi
dėjęs o, be to, Stalino iškilmingi pažadai nesikišti 
Į mūsų vidaus gyvenimą skatino galvoti, kad jis

•uotą ir pasidalinta Suomija, Estija, Latvija, Lie
tuva ir Lenkija.

E.nant tuo Protokolu, Suomija, Estija, Lat
vija ir rytinė dalis Lenkijos iki Naru vos, Vyslos 
v Sanc- upių — atiduodamos rusams, gi Lietuva 

. ;-.i r priklausomomis prie jo sritimis ir 
... /i dalis Lenkijos — vokiečiams.

uai kodėl rusai taip skubėjo “atiduoti” Vil- 
, lietuvei. Vėliau rusai, Įvertindami strateginę 

Lietuvos padėtį, pasiūlė vokiečiams pasiimti Var
šuvos ir Liublino sritis, mainais už Lietuvą. Vo- 

ečiai sutiko, bet pasilaikė sau jau minėtą “Su 
v Ikų Trikampį”. Rusai sutiko ir ta prasme buvo 

?Di] lytas slaptas protokolas 1939 m. rugsėjo 28 d., 
Įnešant Į jį minėtą pakeitimą. Nepaisydami to su
sitarimo, rusai, okupuodami Lietuvą, užėmė ir tą, 
pažadėtą vokiečiams, trikampį, pasiūlydami už jį 
piniginį atlyginimą. Ilgai buvo derėtasi ir paga
liau buvo susitarta galutinai Perleisti rusams ta 
teritoriją už 7.5 milijono aukso dolerių, arba 3L5 
milijono “nerūdijančio metalo” vokiškų markių. 
Pinigus vokiečiai labai skubėjo atsiimti ir rusai 

įjuos sumokėjo dviem terminais: 1941 m. vasario 
ir balandžio mėnesiais, ty. prieš pat vokiečių in.

Kaip paaiškėjo Niurenberge, prie nepuolimo 4,Vaziją. 
sutarties tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos, pa
sirašytos Ribentropo ir Molotovo, Maskvoje, 1939 . 
m. rugpiūčio 23 d. buvo pridėtas dar ir slaptas

TYBIŲ. Įdomu, kad vad. “Litvinovo Protokolas”, 
pasirašytas Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 1929 m . 
kuriuo (sekant Briando-Kellogo Pakto iš 1928 m.) 
“pasirašiusios valstybės atsisako karo, kaip poli 
tikos priemenės tarpusavio ginčams spręsti” 
nebuvo visai paminėtas toje sutartyje.

“Trojos arklio” įvedimas mūsų teritorijom ir 
visa eilė sulaužytų sutarčių rodė, kad reikia laukti 
blogiausio. Bet pusmetis praėjo gana ramiai. Ru« 
sai laukė progos. Ir kai vokiečiai buvo užimti Va
karuose, jie pradėjo kaltinti Lietuvą grobimu jų 
karių iš bazių ir kitais išgalvotais nusikaltimais.

1940 m. gegužės 16 d. rusų oficiozas “Izves- 
•paudos propagandą prieš

t O Z V J .
jų laikysis. Apsvarsčiusi visas tas galimybes Lie- tijos” pradėjo aršią s
tuva 1939 m. spalio 10 d. priėmė tas skaudžias Lietuvą, o jau 1940 m. gegužės 25 d. Molotovas,

• Buvo paskirta mišri komisija išvesti vie- per mūsų pasiuntinį Maskvoje, oficialiai apkaltino 
toje naują sieną tarp SSSR ir Lietuvos ir Įsileis- * Lietuvą rusų karių grobimu. Įtempimas didėjo 
tos Raudonosios armijos keturios bazės, būtent: kas valandą. Nepadėjo nei mūsų užsienio reikalų 
Alytuje, ! ----  , -----

carinį
pnes sovietų Sąjungą. Tuo pačiu metu buvo gau
jos zimos, kad rusai koncentruoja mūsų pasieny 
.lazxuies karo jėgas, net dvi armijas, dešimties 

* z penkiolikos divizijų, ty. maždaug 300.000 ka
—'ixų — daugeriopai didesni skaičių negu mūsų 

xariuomene.

Bet ko mes tada dar nežinojome ir kas pa- 
iškėjo tik po karo, Niurenbergo teisme, tai, kad 

vakarinė Suvalkijos dalis tarp Vokietijos ir linijos 
Širvinta (Mažojoje Lietuvoje-Pilviškiai-Marijam- 
polė-Simnas-Sapackinė turėjo būti atiduota vokie
čiams ir dėl to, vad. “Suvalkų Trikampio” ėjo de
rybos tarp abiejų plėšikų.

Pi ięniu se, Gaižiūnuose ir Naujojoj Vii- ministerio J. Urbšio, nei ministerio pirmininko A. protokolas — susitarimas, pagal kuri buvo supla-

(Bus daugiąu)
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Kanados naujienos

B4Š0 J. VENCLOVA

Dr. J. BASANAVIČIAIS (BASAMO)
REIKŠMĖ LIETUVIAMS

(Tęsinys)
šiaip jis pals elgėsi atsargiai 

— pirmiausia išbandydamas te
galinęs priemones savo tikslams 
pasiekti, ir ragino lietuvius būt 
atsargiais — vengti neapgalvo
tų ekscesų bei išsišokimų “kad’ 
nebūtų priežasties mūsų tautos 
priešams ant mūsų užpuldinė-1

didelę atmintį ir iš amžių iš
grobė žav'ntį mitų apie garbę tų, 
kurie tautai apreiškė prisikėli
mo žinią... grįžo amžinai bu
dėti savo žemės Prabočių ka
puose”.

GYVENIMO TROŠKIMŲ 
IŠSIPILDYMAS BEI 

VAINIKAVIMAS

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Palaiminti, kurie nematė ir įtikėjo". — Jono 20:29.
Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies ir 

savo spinduliais išgydys pasauli ir pašalins visas abejones, baimę ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kurį matome tik tikėjimo akimis. Mes esame paklusnūs Tam. kuris kalba iš 
dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie. kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesnių ir gausesnių palaimų, o neto
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbę, šlovę ir nemirtingumą, ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.

iY. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N Y. 10303

LIETUVIU TALTOS
BEI LIETUVOS
PATRIARCH S

FEDERALINIAMS RINKI
NĖMS ARTĖJANT

, Kanados Federalinės val
džios rinkimai, greičiausiai, į- 
vyks liepos 1 8d. Opozicijos va 
dai — konservatorių J. Clarkas 
ir ND P socialistų E. Broadben- 
tas kaltina liberalus ir Kana-! 
dos ministerį pirmininkų P.!

4 Trudeau, kad kraštų privedė

rinėje ,kur aš gyvenu balsavo 
31,617, o komunistų kandida
tas Erie Blair surinko tik 247 
balsus.Hamiltono mieste iš 83,- 
853 balsavusių asmenų, trys }<o 
munistų kandidatai tesurinko 
tik 806 balsus.

Komunistai dėjo vikis į paštą

sa-
* vairningume', nes tauta sveti- 
imųju varžoma ir svetimų ža
lingu Įtakų paraližuojaina ne
gali gyvuoti, dr. J. Basanavičius 
jau 1883 m 
boj

Siekdamas lietuvių tautos

Mažeika Evans
■ ■

Didžiausias dr. J. Basanavi
čiaus gyvenimo rūp osi sie
kimas buvo išvesti 
iš vergovės, paniek? 
sybės į laimingų, . 
klausomą gyvenki 
lėtų, svetimų įtakų 
pagal savo gyven 
sti savo tautines jėgas, puose
lėti savo protėvių ligų amžių’ 
bėgyje sukurtą gana aukštoką 
kultūrą ir apreikšti pasauliui 
savo kūrybinį genijų. Ir šio 
garbingo tikslo jis siekė pasto
viai visų savo gyvenimą palaips
niui pagal susidariusias sąlygas, 
pašvęsdamas šiam reikalui sa
vo gilių išmintį su didele erudi
cija, besąlyginį pasiaukojimą 
savo tautai ir tėvynei Lietuvai, 
savo nepaprastą darbštumą su 
milžiniškais atliktais darbais 
etc. Dėl to jis ir laikomas lie
tuvių tautos bei Lietuvos pat
riarchu.

Čia vaizdžiai apibūdino prof. 
V. Mykolaitis (židinys, 1927, 
2 nr-): “Dr. J. Basanavičius 
Įspėjo Lietuvos milžinkapių pa-

Aušros” prakal- 
skelbė: “Juk ir mes esame 
e žmonės, kaip ir mūsų kai- 
taI, ir norime visomis teisė- 
priklausančiomis visai žmo- 

. i, lygiai su mūsų kaimynais 
dots”. Tai sulaukė didelio 

pasisekimo lietuvių tarpe, kaip 
ir nurodė A. Vištelis (“Aušra”, 
1884, 7-8 nr.): “..-lietuvių tauta 
atsiliepė garsingu balsu taip, 
kad ir visi pasviečiai išgirdo', 
nenorint mirti, bet norint gy’- 
venti pasaulyj nesutirpusi sve- ■ 
timuose jovaluose ir svetimuo
se gaivaluose”. 1

Ir kada lietuvių tauta atgimė 
ir politiškai subrendo, susida
rius palankesnėms sąlygoms, 
jis 1905 m. iš Bulgarijos sugrį
žo Lietuvon ir apsigyveno Vil
niuje. Nuo dabar prasidėjo- jo 
didysis politinis darbas, siekiant 1 
Lietuvai laisvės. Sulig prof. M. 
Biržiška, būdamas Vakarų iš
auklėtas demokratas, dr. J. Ba
sanavičius jau tų pačių metų 
gale sušaukė Didįjį Vilniaus 
seimą politinėms veikimo gai- | 
rems nustatyti, į kuri suplaukė , 
apie 2000 sąmoningų lietuvių.

(Bus daugiau) |

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

Kadangi komunistai gauna 
direktyvas iš Maskvos ir, žino- 
am, už sukėlimų nelegalių 
streikų ir sabotažų atlyginimų, 
kad ir būdami negausūs, to
kiais darbais padaro daug ža
los kraštui ir eiliniams pilie
čiams grubiai atlikdami siunti
nius ir dėl nerūpestingo aptar
navimo. Teko stebėti per tele
vizija vieno paštininko prane
šimų, kuris liudijo apie tokius 
sabotažninkus darbe ir apie 
siuntinių žalojimą. Pastarasis 
buvo veidą užsirišęs skarą,
kad niekas neatpažintų, nes slaptį, nugirdo Prabočių kaulų 
botažininkai ir komunistai to
kiems asmenims karšija. Dzui 
gu, kad Kanadoje ir liebralai ir 
konservatoriai nelegaliam pas 
griežtai prieš tai pasisakė.Spau 
tininkų streikui pasireiškus,

40 nuo- des pranešimais RCMP parei
gūnai lankėsi vyriausioje paš-

pa-

vruriuJAS IR Chikukuaš 
SFtCIALYbE AKIŲ LiGuS 

3*U7 West HMrd Street 
Valandos pagal susiuruną.

DR. FRANK PLECKAS 
OPI UME I KiSTAS 

KAUSA LlKluVlŠKAl
2618 W. /i St. Tel. 737-5149 

1'iKnna aius. PriuuKo aKimus n 
"contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta tree.’ prie visiško bankroto.Žinoma, 
’ tam turi pagrindo ir kaltin- 

UiuiuEUiN Ad U T15 ti, nes bedarbė jau siekia arti
milijono, biudžetas turį apie 

• 12 bilijonų deficitų ir, be to, 
j Kanados dolerio nusmukimas Į 

iki 79 amerikoniškų centų.Prie' 
to dar praeitų metų nelegalus 

į paštininkų streikas, kur mažu 
į ma pašte dirbančių komunistų 
’ ir panašios rūšies tinginių — 
kurmių, norėjo sukelti visame 

j krašte generalinį streikų ir Ka 
nadų Įstumti Į chaosą.

Kanados Darbo Kongresas 
tokį paštininkų nelegalų strei
ką pasmerkė ir Įsakė unijos 
vadovui J. C. Parroto streiką 
atšaukti.

Šiuo metu komentuojama 
spaudoje, kad konservatorių 

Aparatai - Protezai. AWd. bau? vadas J. Klarkas, turi 
šimčių, šalininkų, o dabartinis 
Kanados premjeras P. Tru- f tininkų unijos būstinėje, 
deau 39%, NDP socialistai 18, teikdami dirbantiems tarnau

tojams eilę klausimų. Teigia
ma, kad RCMP policija juos 
nori panaudoti liudininkais, 
unijos vadų byloje. Taip pat iš. 
kad visoje Kanados paštinin- 
surinktų davinių nustatyta, 
kų unijoje tokių sabotažnin- 
kų yra apie 400 ir pasisakymų, 
tokius sabotažininkus visai pa 
šalintų iš darbo, tuomet ir Ka
nados paštas vėl galės tinka-

INKSTŲ, FUSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. amrad. 1—popiet 
ketvind. 5—? y°- vsk 
Ofiso telef.: 776-2880

Rezidencijos teicr.; 448-5545

UK. Vi T. TAURAS
t D Y .MIRUKUAi:

endra praxriK#, spe- MOTERĄ ligc.
Ofisas 2652 W£ST 5yth S’ifc'JEI 

re:* ^-1223
x’Kmj val. pirm niiiaa., itciAu 

r penki. 2-4 ir o-o vau rak. Se^taoxc
2-4 vai. popiet ir kitu Laiku i 

pagal susitarimą.

r. ŠinEiKlS, O. P,

\ įlažai. Speciali pagalba ! ionų.. 
'■nlDDdru ir T“

41 * i ddieu*«.^
West 63rd Chicago. ffT , 

Telef.: PRoepect $-5084

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
is Įvairių artstumy. 

ANTANAS. VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

programot Iš, WOPA,

Liatuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30- vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 0:30

V*da|« Aldona Dauku*
Talaf.: HEmlock 4-2411

7T5> So. MAPLEWOOD AV4 
CHICAGO, ILL. 60629

—

A ‘‘Lietuvos Aidai’ 
-=. ...KAZĖ BRAZDŽ10NYTĖ 

I ■—~J| - Programos vedėja

\V/ Pirmadieniais ir antradie- 
v“x niais 9:00—9:30 val. vak. 
Penktadieniais 9:30—10 val. vak.

Šeštadieniais 7—8 vaL vak.
Visos laidos iš WOPA stoties, 

banga 1490 AM.
St Petersburg, Fla., 5:30 val. p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71»t Street 
. Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

Je^ tinote aameols, kurie 
galėtU-UŽH^yti Naujienas,, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi

UDEIKI
GAIDAS - D AIM. b
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

balsą ir apreiškė ji naujam gy
venimui. Jis atsinešė pasaulin

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

kaip

nuošimčių. Be abejo, iki liepos 
mėnesio gali rezultatai pasi
keisti.

Komunistai Kanadoje nėra | 
stiprūs. Štai daviniai, kiek ko
munistai gavo balsu Ontario 
provincijoje per balsavimus! 
1977 m. birželio 10 d. Tą dienų j 
balsavo 3,327^862 smenys. Ko-j 
munistąi tesurinko vos, 7,049 ’ 
balsus. Pavyzdžiui, St. Cathe-

mai aptarnauti žmones, 
buvo prieš kelis metus.

Yra. pasiūlymų paštą perlei
sti privačiam asmeniui operuo 
ti ir yra norinčių perimti ir 
siūlosi pigiau aptarnauti. Ba 
abejo ,jęi laimės rinkimus kon 
servatoriaį, privalės ką nors 
daryti, nes J. Clark visokių pa 
gerinimų-žada, jei bus išrink
tas premjeru.

J. Šarapnickas

Arabu humoras

visai 
bijai

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Frosty CranberryOrange Relish Pie
Martha Logan

■•?■•■>.
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Dessertf for holiday meals are rich and tempting. Pies are 
popular desserts, and it is traditional in many homes to have at 
least two different kinds so family and guests may have a 
choice — ora sliver of both. Pumpkin, mincemeat and pecan 
are favorites. A refreshing addition,to the pie desserts is Frosty 
Cranberry-Orange Relish Pie, an easy-to-prepare delicacy.

Packaged thawed frozen cranberry-orange relish, marsh
mallows and sugar are combined and heated in a saucepan 
until the marshmallows melt. Cool and fold into whipped 
cream. Finally the scrumptious mixture is poured into a baked 
tender, flaky pie shell. Frosty Cranberry-Otange Relish Pie cfcn 
be prepared ahead of rime and frozen, so there is no last

* minute rush or fuss.
u Frosty Cranberry-Orange Relish Pie

Yield: 9 inch pie _ /
Baked 9-incb Swift’ning/

Jewel Shortening pie 
shell

10 ounce package frozen
cranberry-orange 
relish, thawed >

Combine relish ^marshmallows and sugar in heavy saucepan* 
/ Cover and heat slowly until marshmallows melt Stir occarion- 
į! ally. Cool. Whip cream or milk in a chilled bowl until stiff 
Į peaks form. Fold into relish mixture. Pour into cooled baked 
| pie sheik Wrap for freezing. At serving time, remove pie from 
Į freezer and let stand 10 minutes before seizing. —

20 
’/«

full-sized marshmallows
cup sugar *
cup whipping cream or 6 
ounce can evaporated 
milk, chilled

— Kelionė lėktuvu yra 
nepavojinga. Tai kodėl 
skristi. Kai ateis tavoji valan
da, Allahas vis vien tave suras, t 
ar tu būtum ant žemės, ar ore. ,

— Tai tiesa. Bet prileiskim, 
jog esam lėktuve ir jog Allahas. 
pašauks ne mane, o pilotų. -i

TĖVAS IR SŪNUS
Marquette funeral home

2533 W. 71st Street

For your headache get 
extra strength and safety, too.

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

Anacin® has extra strength. 
More strength than any reg
ular headache tablet. And 
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.pain reliever recognized safe

Extra strength wKh „uty. That's common sense. That's Anacin.

«KTi MUDkKNISKO* KOPLYČIOJ
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMBULANCM 
PATARNAV* 
*AS DIEK, 

R NAKTĮ

vU

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArda 7-3401

TURIMI 
aOPLYČIA* 

/ĮSOSE MIEST
DALYSE

GEOEGE F. RUDMINAS 
»ii.j So. LITUANICA AVE. T«L: Y Aria 7-1148-11S?

PETRAS BIELIŪNAS
oo. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetta 3-4571

BUTKūb - vašAITIS
ov. jUth Ave, Cicero, 11L Phone; OLympic A-lUUt.

doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en
ergy-saving features in de- 
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 58 percent It 
has two heat-elrculatinr 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm It and then re-direct 
the heated air back Into the 
room.

The more effective ure of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim Is being proven by 
New York’s Long 
togs Bank. Its *Centenergy 
•76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal add Vi An al cost of these 
ImproveraenU was approxi
mately $ . . projected to
be amortized within 4 to 5 
yean through reduced ex-

id Sav-

sulatlou within wsllx uxl-eefU| 
ing as well as in earthen herma j 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-savini: <ppll- 
anoes and fireplaces.

The two Heatilatcr Fire
places re-circula.tr heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy ”&.*

The Crepktcej were
by Home Crafts, Inc^ Floral 
Park, New Fork. HmHZflfor 
Fireplace, A Division of Vega 
Industries, Inc^ located i* ML 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete Hna of 'Mlt-in^ 
freestanding and vall- 
mounted fireplaces . . . gas.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKA¥TC»)

<!4Z« WEST 6Ha STKKJET KJepatHlc 7-121*
1314 WEST 23rd PLAC1 VlirtaU 7-4471
JOSS SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hilk, DL >74-441e

4654 So. HALSTED STREET Ph*M: YArdi T-ltli
. "L ' ■L-    * 
maujiimoj, CHICAGO t, ill Monday? February 19, 1979
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ALTOS INFORMACIJA;
deją kun. dr. Juozą Prunskį va
sario 15 d- programoje 42 vai. 
dienų pokalbiui apie Lietuvos 
n e p r i klausoinybės atkūrimo 
šventę. Ta pati televizijos stotis 
kitoj programoj parodė Lietu
vos simbolį, primindama lietu
vių šventę ir skatindama ame
rikiečius paremti lietuvių lais
vės pastangas. Medžiagų stočiai 

! parūpino Amerikos Lietuvių

Lietuvių, latvių, estų pa
sitarimas Washingtone

Dr. Kazys Šidlauskas, Altos 
pirmininkas, ir dr. Jonas Genys, 
Alto; atstovas Washingtone, va
sario 3 d. dalyvavo Bendrojo 
Amerikos Rabaltiečių Komiteto 
metiniame 
kc Latvių 
Maryland.
Amerikos Estų Tautinės T'ary-j j 
bos pirmininkas Juhan Simon
son ir Amerikos Latvių Tarybos 
pirmininkas Janis Riekstins su 
savo Paballiečiu komitete dele
guotais pavaduotojais ir to ko
mitete kitais pare’gūnais.

Posėdžio dalyviai išklausė ko
miteto praeitų metų veiklos 
apyskaitą, priėmė komiteto 1979 
m. biudžetą ir aptarė šių metų 
veiklos planus.

Šiais metais 
vybė perėjo iš 
į latvių rankas, 
vaus Amerikos 
pirmininko Įgaliotinis, 
tis komtieto narys, 
Meierovics.

Sekančią dieną Altos pirmi
ninkas, lydimas dr. J. Genio, ap
lankė Lietuvos atstovą Wash
ingtone dr. Stasį Bačkį, su ku
riuo buvo pasikeista informaci
jomis apie Lietuvos pasiuntiny
bės ir JAV lietuvių visuomenės 
reikalus.

posėdyje, kuris Įvy- 
namuose, Rockville.
Posėdyje dalyvavo)

komiteto vado- 
Amerikos estu 

Komitetui vado- 
Latvių Tarybos 

i Iga me
ti unnars

Televizija davė žodį 
lietuviams

Chicagos televizijos
WMAQ, veikianti kanalu 5, pa
kvietė Alios pirmininką dr. Ka
zį Šidlauską ir niformacijų ve-

stotis

TJ“*: - W!

2212 W. Cermak Road

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez dentas
Chicago, Ill. Virginia 7-774?

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
2 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

Naujas leidinys 
anglų kalba

Prof. Algis Mickūnus išvertė* 
anglų kalbų prof. J. Ereto lei- 

om Adam der Euro-į 
Tekstą dar peržiūrėjo 'džiau, nuoširdžiau

i 
dinį 
paeer”. pa veikiau.

Tėvynėje
mūsų vieningumo', ryžto

ir 
prof. Agnesine Dering. Išleidimą Mūsų sesės ir broliai 
finansuoja Antanina Butkuvie--tikisi 
nė. Išleidimu rūpinasi Amerikos J ir darbo, kuris priartins mūsų 
Lietuvių Taryba.

ik
okupuotai Tėvynei laisvę.

„ Tr . “Atsisveikindamas prašau Al-Dr. K. Valiūno laiškas su mano pa3ekėjais taip nu<r
Pasitraukdamas iš vadovavi-J širdžiai ir artimai bendradar- 

ino Vlikui dr. Kęstutis Valiūnas biauti, kaip lai vyko iki šiol.” 
atsiuntė tokio tminio laišką * 1 
Altos pirmininko pareigas ėju
siam kun. A. Stasiui:

“Atsisveikindamas su Vliko 
pirmininko pareigomis, turiu 
malc'nią pareigą padėkoti Jums 
ir visai Altos vadovybei už nuo
širdų bendradarbiavimą, kurį* 
Altą parodė man mano dvylikos 
metu
laikotarpyje.

“Mūsų abiejų organizacijų 
tikslas yra las pats ir todėl šių 
institucijų bendrai atlikti dar
bai tarnavo ir toliau turi tar
nauti Lietuvos išlaisvinimui.

“Dirbkime kaip galima glau-

Vlikui pirmininkavimo s

Po -$2 už kaelndoriti at-
Bronė Kiaulėnienė iš■ siuntė

Detroito ir A. Masionis iš Stay 
nėr, Ont.

— 15 Mokyklų Distriktas pa 
skelbė laimėjusių už moksli
nius projektus mokinių sąrašą. 
Jame yra 17 mokinių, jų tarPe 
Arūnas Buntinas iš Eberhart 
mokyklos, taip pat Neirta Žilis 
ir Renita Alis iš McKay mokyk 
los. Jie dalyvaus tolimesnėse 
varžybose.

— Arėjas 
-Wide News 
309 Varick 
New Jersey 
glų kalboje 
knygą

Vitkauskas, World 
biuro direktorius, 
St.,, Jersey Citv, 

07302, parašė an- 
trunipų eilėraščių

“Lyros vaisiai pasaldyta
me mirkale”. Veik visi eilėraš
čiai, kaip epigramos, verčia 
juogtis, šypsotis, pasigėrėti, 
susimastyti. Knygelė yra 32 
psk, žalsvais pusiau kietais 
viršeliais, kainuoja SI, gauna
ma iš autoriaus. Ypač šiandien 
dera prisiminti,
Vitkauskas yra Lietuvos ka-j 
riuoinenės kūrėjas - savanoris,’ 
pradėjęs rašyti nepriklausomy-| 
bės kc’vų metu. Amerikon atvy-j 
ko 1933 m., o minėtą biurą Įs-Į___
teigė 1910 m.

Registruokite savo namus, O GERIAUSIAI ČIA 
biznius, sklypus pardavimui jau( LABAI §VARUS 2 butų namas ir 
26-tus metus veikiančioj įstai- garažas, elektrinės durys, atskiri ^ga
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠLMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 43C-787S

— P°n^a M. L. Borman iš 
Longmont Colo, be raginimo 
pratęsė prenumeratą, o savo 
gerus linkėjimus atlydėjo $5 
auka. Dėkui.

— Juozas Jasiūnas iš Gage 
Park, pratęsdamas prenumera 

j tą, atsiuntė $7 auką 
■j riaus 
j tietis

• mėn.
mui,

• skelbti. Dėkui už auką ir. už 
dėmesį.

—Dail. Romas Viesulas, Phi 
ladelphijos Meno akademijos 
profesorius, pakviestas surink
ti medžiagą ir paruošti spau
dai dail. Telesforo Valiaus nio 
nografijos. Išleidimu rūpinosi 
velionio našlė Aldona.

kalendo* 
proga. Tos apylinkės tau 

užsisakė Naujienas- 3 
tinkamesniam susipažint 
todėl pavardės prašė he-

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus ikal" 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip, pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojama

Mykolas Karaltis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio « 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė) 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. ~ ~ ' J..;:
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu.1 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrenginiais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir’ daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

dominuoti 
primenan- 
-Dėkui už 

prenumera

— Jonas Ulevičius iš Mar
quette Parko išreiškė savo ne
pasitenkinimą kai kurių VLIKo 
narių dideliu noru 
ir nesusiklausymu, 
eiti Babelio bokštą 
tą aiškų, ankstybą
tos pratęsimą ir už $7 auką.

St. Petersburg, FI, 33708, ^1? 813—391’-9753, pašįrTė j — Matjošaitis, Rochester, 
gas dviems asmenims. laimingieji turės progos būti ■ N Y. kartu su prenumerata 

atsiuntė $5 auką. Frank Pet
rauskas iš Orland Parko atsiur.

— Toni Auškalnis iš Či
kagos pietvakarių ir J. Vene. 
tos išrinkti pavyzdingaisiais 
Čikagos miesto jaunuoliais. 
Konkursą vykdė Čikagos Par
kų d i sįrik tas. Jie buvo pagerb 
ti Conrad Hilton viešbutyje ir 
Įteikti pažymėjimai. Iškilmėse 
dalyvavo kard. John Cody ir 
Parkų distrikto prez. Patrik L. 
O’Malley. . /

— Detroito skautijos tradici 
nė Kaziuko mugė bus kovo 4 
d. Lietuvių kultūros centre. 
Kaip ir kiekvienais metais bus 
gausu įvairių rankdarbių, su
venyrų, dovaninių daiktų, na
muose gaminto maisto, o svar 
biausia — visur gera nuotai
ka.

i Naujienoms reikalingas
Visas Ir visus kviečiame I didžiąją talka

Prenumeratos pratęsimo, 
prašoma pasinaudoti žemiau

užsakymų, bei galimu skaitytoju reiki lama 
esančiomis atkarpom!*. Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar

bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

NAUJIBMOS 
1739 SO. HALSTED 5T. 
CHICAGO, IL £0401

HA 1-6100.

• G anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
M*findamas susirašinėjimo Išlaidai. Priede dol,

_ ■ -

Pavardė Ir Tardai _____________ _ ____________________________

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

Adresas
2608 West 69th St., Chicago, Ill. 60629 * Tel. WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairių prekių.
MAISTAS Is EUROPOS SANDĖLIŲ

• Užsakam Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL
Pavardė ir vardai—

kuria

Adresai

Spon Griaus pavardė, vardas ir vietovė

r- — ' - - ■ _ m "t į i'ĮiĮjjBjj Įtii—rajpf—pwayy
• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus dol.

Pavardė ir vardai

Adresu <
• Platinimo rajau* proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa, 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pivardė ir vardai

Adresai

Pavardė ir vardu

Adresu

Fjnrardė Ir vardu

/ iresu
i.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737

Kviečiame visus kurie įdomaujasi Florida, 
suvažiuoti į SUNNY HILLS

Kovo 10,11, ir 12 d. d.
ir taip pat

Gegužės 26,27 ir 28 d. d.
Dėl informacijų kreipkitės j:

V. Belecką, Sunny Hills — 904—773-3333
R. Kezį, New York — 212—769-3300
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198
D. Dulaitį, Detroite 313—549-6878
J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190

M. Kielą, Chicagoje 312-727-1717

tzu šildymai, Brighton Parke. $37,000. 
! ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centrahnis šildymas - vėsinimas, 
liuksus nauju namu apylinkė.

$53,900.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie S6.C00 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS. 15 metų mūro namas 
2 butai ir profesionalui Lukams ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLVPAS ir garažas Mar- 
auette Parke.

kad Arėjas' , MODERNUS z aukštu mūro namas.
Įvairi apdrauda —INSURANCE apie S13.Q00 pajamų. Geros sąlygos.

S.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

— Jonas Ruseckas iš Mary
land valstijos įsteigė naują 
Young Americans for Freedom 
skyrių šioje valstijoje. Jis pa
vadintas Simo Kudirkos vardu. 
Į ji gali Įstoti ir ne studentai. 
YAF organizacijoje rikiuojasi 
studentai ir jaunimas bei jų rė
mėjai nusistatę kovoti prieš ko
munizmą. Joje telkiasi busima
sis Amerikos elitas.

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

i

REAL ESTATE

262-5 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534
LEMONT, ILLINOIS

Elegant spacious ranch with 3 bed
rooms. 2 fire places. 2 car attached 
garage, corner wooded lot, solid 
masonry construction, plastered -------------
walls, 2 1'2 baths, central air condi- j Turiu Chlcesos ml««to leidimą, 
tion • s i Dirbu Ir užmiesčiuose grwit, 5*-

WOHEAD REALTY :i «.nwotal ir sąžiningą!
(312) 257-7333 !| KLAUDIJUS PUMPUTIS

________ _ __________________________ į 4514 S. Ta i ma n Avė.
, | T»i. 927-3539

į SLžCTKOS [ĖStiGIMAI, | 

PATAISYMAI

LEMONT, ILL. į
If you looking for space for large' i1 i mil
family or for the inlaws, see this & _ „ . Q

Solid masonry construction,' M “ * * w, ! home, ovuu 1U«U1UJ

Dabar plastered walls, 2 fireplaces, radiant SS— 
steigiami ne rik heat. 2 kitchens, large family room. '

, . , , : WOHEAD REALTYuniversitetuose bei kolegijose;: 
bet ir gimnazijose bei apylinkė-j 
se. Čikagoje yra keliolika šios- 
organizacijos narių-rėmėjų. In
formacijas apie įstojimų ir nau
jų skyrių steigimą teikia YAF 
centras, Box 1002, Woodland 
Rd., Sterling, VA 22170. Iki šiol 
lietuvių jaunimas buvo pratina
mas bendradarbiauti ir daly
vauti tiltų statyboje.

(312) 257-7333

HELP WANTED — MALS;
OcrtJnteScv Peikia

AR GALI ŽMOGUS 
BŪTI GERU?

išPasiklausykite atsakymo 
Šv. Rašto tiesos šį antradienį 
radijo banga 1190- A M per ‘“Lie
tuvos Aidus”.

Parašykite mums pareikalau
dami knygelės "Kaip atgimti 
:š naujo".

Lithuanian Ministries
P.O. Box 321 
Oak I>awn, IL 60454

i

TiteM airtomobll’t
LteMllty spdraudlK-ra« pc?w{nlRka«t 

Krelptie

S*. ASHLAND AVH.
5»477J

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomk 
formomis.

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

su formomis — $3.90.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

PART TIME

SCHOOL BUS DRIVERS
Will Train 

AM and PM Runs 
CLARK BUS SERVICE

9901 Sayre - Chicago Ridge 
425-2900

An equal opportunity employer

HELP WANTED — FEMALI 
Darbininkių Reikia

SEWING
MACHINE OPERATORS

SOME EXPERIENCE PREFERED. 
NEEDLECRAFT

CORP. OF AMERICA 
3900 N. Claremont Ava. 

583-8800

of

MAINTENANCE 
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant, machinery. įv

Welding experience also required, j
R. LAVIN & SONS INC. 7

>_A1K£&O21AI Ir ŪKANOS N Yifci
Pardavimas Ir Txi«ysas

264ž WIST STR1TI
Tile?.: 7-1941 j

3426 S. KEDZIE AVĖ.
An equal opportunity employer

MACHINE SETUP MAN
Needed to setup Production Milling 
& Drill Presses, for aluminum cast
ing. Paid insurance, vacations and 
holidays.

Call 647-9494
or apply in person:

Du Page Die Casting Co. 
6100 Gross Point Rd.

Niles, Ill.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-59S0 

i

MACHINISTS

EXPERIENCED HELP
JIG GRINDER

CYLINDRICAL GRINDERS 
ID & OD W’ORK

Experience Necessary. 
Excellent Benefits. 

Profit Sharing.
Health, Life, Dental

& Disability Insurance.
8 PAID Holidays.

Air Conditioned Bldg. 
45 ’hours/week

Salary commensurate 
with ability 

Call 394-5810
Or Apply in person

APEX TOOL WORKS

3200 Tollview Drive

ROLLING MEADOWS, ILL

l

M. 1 I M K U S 
Nat*ry Public

INCOME TAX 5ERVICI 
4259 S. Maplewood. TtL 254-74M 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės prt- i 

žyniai ir kitokį blankai. J

THINGS IN LIFE

>!t "renk lepoht
esiwi w.vstti st.

GA 4-U54

STATI FAAM

IMSV1AMCI

C6ftpat>y

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate* 

2649 West 63rd Street,

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. šeštalieniais iki 12 v.
Vakarais tel. 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams.! 
1=======^

tii PERSONAL
Asmenų Ieško

COMPANION for arthritic elderly 
woman. Prepare meals, run errands 
and outings. Choose one to 5 days per 
week. Weekend provided transport
ation. Salary negotiable. Prefer Li- 

INCOME TAX SERVICE . .<thuaPhone*7!H-lfto or 935-0443.

MISCELLANEOUS 
(vairūs Dalykai

L. J. (TAP AS

MIDLAND SAVINGS & LOAN

4040 S. Archer Avė.
Tek: 376-1522

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

I — MAUJIBNOt, CHICAGO S, ILL. Monday, February 19, 1979

i




