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; ■ Chicagos Lietuvių Tarybos Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo programa

ŠEŠTADIENI, VASARIO 9 D.
12 vai. žuvusių dėl Lietuvos laisvės pagerbimas prie pa

minklo Jaunimo Centro sodelyje. Programą- atlieka Aukšt. Litua
nistinės mokyklos mokiniai, vadovaujant direkt. p. Masilioniui.

SEKMADIENĮ, VASARIO 10 D.
Iškilmingos pamaldos:,
10:30. vai. pamaldos Švč. M. Marijos Gimimo’ par. bažnyčioje, 

šv. Mišias atnašauja ir pamokslą sako vysk. Vincentas Brizgys. 
Pamaldų metu gieda parapijos choras. Dirig. Antanas Linas. Var
gonais groja Kazimieras Skajšgirys.

10 vai. pamaldos Lietuvių Evangelikų Liuteronų Tėviškės pa
rapijos bažnyčioje. Pamaldas laiko kun. Ansas Trakis.

OFICIALIOJI DALIS ..
2 vai. popiet Marijos aukšt. mokyklos salėje:
L. Minėjimo atidarymas — pirm. Julius R. Knzas.
2. Vėliavų Įnešimas — tvarko Dariaus-Girėno ir Dc'n Var

nas postai. , .,
3. JAV ir Lietuvos himnai. Gieda solistės Margarita Mom- 

kienė ir Genovaitė Mažeikienė. Akompanuoja muz. Al
vydas Vasaitis.

4. Invokacija. Skaito studentai Vida Janušienė, Violeta 
Burokaitė ir Andrius Gerulis.

5. Nepriklausomybės Aktas. Skaito sav. kūrėjas J. Vilutis.
6. Lietuvos gen. konsulės J. Daužvardienės sveikinimas.
7. Mayor Jane M. Byme sveikinimas.
8. ALTos atstovo' ir Sandaros redaktoriaus Grožvydo 

Lazausko žodis. v ’
į -9. Sveikinimai; : - \ ■

1 (JT*JAV kongreMhano^' Martin A.'Rirsso kalba: ■
11. Aukų rinkimas. '■
12. Rezoliucijų skaitymas.
13. Vėliavų išnešimas.

(10 minučių pertrauka.
Pastaba: galimi programos pakeitimai.

MENINĖ DALIS
1. Mėlynasis Nemunėli (A. Belazaro), dainuoja M. Mom- 

kienė ir Genovaitė Mažeikienė.
2. Patekėk, aušrine (A. Kačanausko) — G. Mažeikienė.
3. Pasiilgimas (P. Sarpaliaus) — Algirdas Brazis.
4. šauksmas (B. Budriūno) — Margarita Momkienė.
5. Dobilėlis (A. Vanagaičio), M. Momkienė ir G. Mažeikienė.
6. Laisvųjų daina (V. Jakubėnd) — Algirdas Brazis. •
7. šiaurės . pašvaistė (S. ‘ Sodeikos) — M. Momkienė

■ ir G. Mažeikienė. • • ...
8. Lietuva brangi (J. Naujalio) — M. Momkienė, G. Mažei

kienė, A. Brazis ir visi šventės dalyviai.

Lietuva brangi, mano tėvyne, 
šalis, kur miega kapuos didvyriai; 
Graži tu savo dangaus mėlyne! 
Brangi, nes daugel vargų prityrei.

< ■ -

Ten susimąstęs tamsus Nevėžis, s-.... ’ 
Kaip juosta juosia žaliąsias pievas, 
Banguoja, vagą giliai išrėžęs;
Jo gilią mintį težino Dievas. ' .

Prie fortepiono muz. Alvydas Vasaitis.

Chicagos Lietuvių Taryba

FJoridcje'ruošiamos naujos raketos, kurios toliau 
Įyrinėš erdvės tolį ir žvafgždęs.
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KILTU PASAULINIS KARAS, JEI RUSAI 
PRIARTĖTU PRIE NAFTOS VERSMIŲ

- NAFTOS MINISTERlO ŠEICHO YAMANI IR GUBER
NATORIAL'S REAGAN PAREIŠKIMAI

ei ją už šių svarbių žinių slėpi
mą

TRŪKSTA TINKAMŲ 
AERODROMŲ

NVASHINGTON, D.C. —.Kar
tu su prez. Carterio patarėju 
saugumo reikalam Z< Brzezins-

IF* r 'ARYBOSi GALVA
RAM S APR — TRANO 

KARO JĖGŲ VADAS PREZIDENTAS SMERKIA STUDENTUS, 
PAGROBUSIUS DIPLOMATUSj t rjir’iAA 3 > irarun. — zi- 

į n’os sako, kad prezidntas Bani 
j Sadr. j erimdjinas revoliucinės 
j tarybos vadovvbe, tano Irano 
J karo jėgų vrš'nmku. Visi Irano 
kariuomenes v'dai privalės pri
siekti įšilkimybę naujam prezi
dentui.

Mula ('hemeini tebeguli ligo- 
i ninėje. kur gydytojai specialis
tai patarė šhdninkui' laikinai 
neįsivelti į įtemptą valstybės 
reikalų tva kymą. Jis dar turi 
d dėlę galią. he‘ kiekvienu svar
besniu re;kalu tariasi su nauju 
prezidentą. Mula Chonieini turi 
aukščiausią galią valstylreje. Jis 
gali suspenduoti h* atleisti vals
tybės prezidentą, premjerą, re" 
yoliucinės tarybos’ narius ir ki
tus aukštus islamiško judėjimo 
vadus. Chomeiniui labai nepa
iko, kai studentų grupė pasikvie-

I tė specialius rusų komunistų 
agentus apklausinėti ambasado-

« j e esančius JAV diplomatu 
Įtakingesnius pareigūnus Mulą 
Chomeinį labai smarkiai pavei
kė Afganistano prezidento H. 
Amino nušovimas.

S rietu karo jėgų atvykimą^ 

te atkreipti daug^” >?ėme-ic 
į revolmcir* ‘xiiybus narių 
draugyste tarybų Sąjunga. 
Didelė ramečių dangų 4.a nori, 

,kad rusai -atšauktu avo karo jė
gas iš Afganisir < » ir kati niekad 
daugiau neai tetų prie Irano sie
nos. JAV prezidentas pirmas iš; 
kėlė ši ohalsį. Matomai, tai pa
veikė iraniečius.

AR 'KAI ISLAMIŠKA, AR STALINISTINĖ TFJSINĖ
SISTEMA? KLAUSIA N A t J AS PREZI11ENTAS

TEHERANAS, Iranas.— Nau
jai išrinktas prezidentas A Bari

• Sadr pirmame savo viešame žo
dyje labai ašriai puolė

J monų studentą grupę, savaran
kiškai užpuolusią JAV ambasa 
doje Teherane dirbusias Ame-

I rikos diplomatus ir laikančią 
juos iki šio meto.

Prezidentas Abolhassan Baru* 
Sadr ketvirtadieni Irana valdau 
čiosios, Islamo tarybos buvo pa
skirtas minėtos tarybos pirnv 
ninku. Mula Chomeini leido ta
rybai pakeisti pirmininką, r 
paskirtį Banį Sadr tarybos pir
mininku. Be to, mula Chomein’ 
perleido na u j am prezidentui 
spręsti visą eilę problemų, ku. 
rias iki šio meto sprendė pat: 
Chomeini. Bet mula taip pa' 
pasiliko' sau teisę atimti iš Ban 
Sadr visą eilę teisių, kurias ik, 
šiol, turėjo pats Chomeini arbr 
jo skirtas žmogus.'

Iki šio melo Islamo tarybai į Kon 
vadovavo Hąsanas Habibų ku- v 
ris spaudai pranešė taryboje pa- 
darytas pakaitas. Jis pastebėjo 
kad Islamo tarvba išrinkus: Pas .
nauja pirmininką ir, s<arbiau.^e pagrindo apkaltmtą jnfoimm- • 
šia,’ kad mula Chomeini pi! jcijo's jninisten Minachi paleisti 
niausiai sutinkąs su taryboje!18
padarytomis pakaitomis, Hasan| Krašto prezidentas tame pa- 
Habibi pridėjo, kad jis pats, va-jgjarne straipsnyje klausia jaunų 
devavęs tarybai, ateityje pasi- studentų, kodėl jie neleidžia jų 
lieka tarvbos narvs.

kurios priklausė liktai 
tarybai, o Revoliucinė 

visai nereagavusi.
Sadr kritikavo jaunus 
radikalus, ^sukilusius

denių grupė pasiėmusi tokias 
teises, 
Islamo 
taryba

Bani 
Irano
prieš vyriausybę”. Jis kaltino 
jaunuolius už pastangas naudoti 
Irano radijo stotis savo pozicijai 
skelbti net ir tuo atveju, kai ji 
buvo priešinga vyriausybės po
zicijai. Ta pati kovotojų grupė 
per radiją paskelbė žinias, kad 
Irano informacijos ministeris 
Naseris Minacln dar prieš pilie
tinį karą teikęs žiniai "Ulei 
Inteligentijos Agentūrai. Minis
teris tuojau buvo suimtas.

Naujai išrinktas prezidentas 
^aml straipsnyje paskelbė, kad 
iis uždraudęs Irano radijo sto
tims s^Bti jaunų kovotojų pa
ruošiamus žinias, priešingas vy- 
riausvuėj pastangoms baigti 
konfi,ktH suimtais amerikie- i 
viaiž. Jatai studentai kovotojai 
elgėsi Kaip vaikai, sudarydami 
‘vyriausybę vyriausybėje’. Nau- 

prrzjdentas tuojau Įsakęs

DAVA, Šveicarija. — Saudi 
Arabijos naftos minister’s šei
chas Ahmed Žaki Yamani ket
virtadienį kalbėjo tarptautinia
me prekybininkų ir pramoninin- 
nų simpoziume, įvykusiame Da
vos mieste, Šveicarijoje., Jis pa- 
reškė, kad jei Sovietai bandytų 
priartėti prie naftos laukų Arti
muose Rvtuose, tai kiltu Tre- 
čias Pasaulinis karas. Jis yra 
įsitikinęs, kad Sovietų armija 
užėmė Afganistana tikslu priar-’ ... . . . _ i uuvu buieLili tas, kčll urano
tell prie Artimųjų Rytų, nes Ju ti„iu Tautu sekrel0. 
laike penkių metų komunistų 
valdomoje Rytų Europoje yra 
numatomas naftos trūkumas. 
Svarbiausia šeicho Yamani 
reiškimo dalis yra ši:

— Jei Sovietų Sąjunga 
giuos į naftos laukus, tai 
Trečias Pasaulinis karas, 
juos pasitiks JAV, Vakarų 
ropos ir Japonijos armijos, 
mosfera yra deganti ir aš bijau, 
kad ji gali vesti prie didelių ne
laimių, jei nieko nebus daroma.

ORLANDO. Florida. - Res
publikonų pirmaujantis kandi
datas į Baltuosius Rūmus gub. 
Ronald Reagan kalbėjo Orlando 
mieste, Floridoje. Jis pareiškė, 
kad Sovietų Sąjunga turi kari
nių reikmenų sandėlius Pietų 
Jemene ir ten dabar veža Sovie
tų brigados' Kuboje ištreniruo
tus Kubos kareivius. Paskutiniu 
metu vyksta tarpusavio derybos 
tarp konservatyvios šiaurės Je
meno ir marksistinės Pietų Je
meno valdžios dėl susijungimo. 
Tokiu būdu Sovietų karo’ jėgos 
priartėtų prie Omano ir Harniu- 
zo sąsiaurio, taip pat prie Saudi 
Arabijos.

Buvęs Kalifornijos gubernato
rius Rdnald Reagan pakaltino 
prezidento Cartcrio administra-

nuo piliečių.

JAV ATIDĖJO SANK
CIJAS IRANUI

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris, pasitaręs su 
Įtakingiausiais patarėjais, atidė
jo sankcijas Iranui, — spaudai 
oficialiai pranešė Hodding Car
ter, sekretoriaus Vance pava
duotojas. Sankcijų vykdymas 
buvo sulėtintas, kai iš Irano

— Vietnamo krašto apsaugos 
ministeris gen. Nguyen Giap, ži
nomas savo pergalėmis prie 
Dien Bien Phn ir užėmęs Pietų 
Vietnamą, yra atleistas iš parei
gų. Taip pat atleistas užsienio 
reikalų ministeris Duy Trinh. 
Pirmojo vielc'n paskirtas gen. 
Van Tien Dung, o antrojo — 
Nguyen Co Thack.

pa-

apkaltintiems žmonėms, gintis.
Bet labiausiai visą Iraną nu- 0 savo .rašinį baigia tokiu klau- 

stelrino- ketvirtadienio vakarą 
Bani 5adr pasirašytas straipsnis 
vakariniame Irano .dienraštyje 
Kayban. Dienraštis labai aštriai 
kritikuoja Irano studentų gru
pę, kuri organizuotai įsiveržė 
Amerikos ambasados rūmus 
nuginklavo ir pagrobė ambasa 

doje dirbusius diplomatus, juos 
apklausinėjusi ir tardžiusi. Siu

simu:
— Ar tai yra islamiška, ar 

stalinišką? Juk yra teisinė sis
tema, kuri gali nustatyti, ar ira- 

; niečiai turėjo kokius ryšius su 
amerikiečiais, bet ne jūs... Bet 
kuriame krašte tokie maistinio* 

•kai prieš vyriausybę būtų griež
tai nubausti, bet mes, kaip re
voliucinė vyriausybė, to r. >pa-
darėme...

JACOB JAVITS NORI
I KANDIDATUOTI I
j NEW YORK, N.Y. -- New 
! Yorko sen-'torius J. K. Javits, 
Įrespubliko’-.as. pareiškė, kad jis 
nori kandidatuoti dar vienam 
terminui. Senatorius Javits jau 

j vra 7fi n.etų amžiaus, daugelis 
j jam patarė išeiti atsargon ir pa- 
j ilsėti, -ics jis gali nepajėgti iš- 
| tarnauti Senate dar (i metus. 
! Jam n< ir ■’auna žmona pata- 
! ria - 1 i!-d:d-.d<i. F. Bet jis įpra- 
!i G-.gu atvirkščiai negu

• pataria, nutarė kandi
datuoti

Heiin Kissingeris būtų norė
jęs patek i i Senatą, bet jis butų 
kandidatavęs tik tuo atveju, jei 
senatorius Javits nebūtų kandi
datavęs. Buvęs Valstybės sekre
torius dėjo dideles viltis į sena
toriaus Javits Įiositraukimą iš 
politikos, bet taip jam neišėjo.

Respublikonų sąraše būtų no- 
’ rėję kandidatuoti ir buvęs New 
j Yorko miesto meras John Lind 
! say. kongre.'inanė Elizabeth 
Holtzman ir pagaliau Bess Me- 
jersota. buvusi 1945 metais JAN 
grožio karalaitė, bet nė vienas jų 
nepajėgs išstumti sen. Javits..

vyriau-

So*;

sustab- 
sekamibus 

nes 
Eu- 
At-

rius Kurt Waldheim ir išsikal
bėjo su prezidentu Carteriu. 
Kurt Waldheim ir toliau veda 
pasitarimus su Irano 
sybe.

Sankcijų vykdymas 
dytas ir labai atidžiai
prezidento Bani Sadr žingsniai 
vyriausybės galiai sukonrentnto 
ti i vienas rankas. Jeigu jis pa-Į 
jėgs sukaupti pakankamai jėgų 
sudaryti centrinę vyriausybę ta
da JAV bus su kuo derėtis. Iki 
šio meto nebuvo su kuo derėtis.

Prezidentas Carteris, patyręs 
apie naujo prezidento straipsnį 
Irano spaudoje, pareiškė, kad 
meldžiasi už mulą Chomeinį ir 
už reviliucio'nierius studentus.

Pats Bani Sadr pareiškė, kad 
reikia galiniai greičiau baigti 
beprasmį klausimo vilkinimą, 
nes JAV prižadėjo neimtis fi
nansinio embargo prieš Iraną, 
kai bus atgauti sulaikyti amba
sados tarnautojai..

kiu į IsĮmabadą važinėjo Valsty
bės sekretoriaus pavaduotojas 
Warren M. Christopher. Jiedu 
pranešė Pakistano prezidentui, 
ko jis gali laukti iš Amerikos, 
jeigu Sovietų karo jėgos pradė
tų veržtis į Pakistaną. Priminė, 
kad labiausiai gali būti reika- 
Kitgi prieštankiniai ginklai. Jei 
norėtų gauti aviacijos, pagalbą, 
tai tada būtų reikalingi aerodro
mai, kur lėktuvai galėtų sau
giai nusileisti.

— Kanados vyriausybė įsakė 
dar vienam Sovietų diplomatui 
važiuoti namo, nes jis buvo su
sektas šnipinėjime.

— Penktadienį Europoje auk
so uncija kainavo ?4>74.

Saudi Arabijos šeichas Jamani labai nepatenkintas 
vis kylančiomis naftos kainomis. Jis pataria karaliui 

pagaminti tiek naftos, kad galėtų parduoti 
visoms pasaulio valstybėms.

KALENDOFĖLIS

Vasario 9: Apolonija, Dona
tas, Algė, Girvydas, Tilgaudas.

Vasario 10: Skolastika, Silva- 

nas, Grąžte, Mingėlė, Skaistutis, 
Kęsgailis.

Vasario 11: Fclisė, Paskalis, 
Dailė, Sveikė, Algirdas, Val
dantis.

Saulė teka 6:55, leidžiasi 5:15.

Oras debesuotas, gali snigti.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidento Carterio saugumo reika
lams patarėjas Zbigniew Brze
zinski pranešė prezidentui Car- 
teriui, kad Pakistanas nori gauti 
pagalbos iš Amerikos, bet jis ne
nori jos gauti tuojau. Preziden
tas M. Zia aiškiai pažymėjo, kad 
nesiųstų nieko be jo žinios ir 
sutikimo. Jis pats padarys ap
skaičiavimus ir. prašymus.
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

IV metai Vasario 9, 1980 — Nr. 6 (118)

Klamimus ir siusti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632
y.. ..    _ _ _ _ _ , <

_ ŠTAME KRAŠTE ĮSISKOLINIMAI LABAI 
SMARKIAI PADIDĖJO

“Ifiskelinimas auga, kaip vėžio liga”/ sako Leo
narda? Gesas, Chicagos bankroto veteranas advokatas. 
“Labai turku rasti šeimą, kuri nebūtų įsiskolinusi”.

Štai pavyzdžiai: Vartotojų skola pasiekė rekardinę 
sumą — $4.95 bil. pr. m. spalio mėn. Šiais metais Įvairių 
prekių pirkėjų Įsiskolinimas numatoma, kad bus apie 
16% daugiau.

Iš viso apie 12,000 bankroto bylų bus šiais metais 
daugiau, negu praeitais metais.

Kredito kortelių biznis visame krašte smarkiai di
dėja. Vartotojų skola, kuri greitai pasieks $400 bil. 
(neskaitant mortgages).

Mr. Kneeland Moore iš Inter-Charge kompanijos, 
kuri išleido $60 mil. Master-Charge kortelių, naudoja
mų šioj šaly,sako,kad tai esą mažas pretekstas kelti aliar
mą Moor sako,kad pirkėjų augantis Įsiskolinimas gali bū
ti priskaitytas prie augančios infliacijos, didėjančiai 
ekonomijai ir jauniems žmonėms, kurie dažniau ir leng
viau Įsiskolina.

“Vartotojai suvartoja savo santaupas daug atsar
giau, negu mes galvojame”, sako Mr. Moore. “97-98% 
Bank-Card laikytojų naudoja tas karteles tam reikalui, 
kuriam jos skirtos. Bendrai žmonės yra garbingi ir są
žiningi, jie turi tikslą apmokėti savo sąskaitas”.

Mr. Moore pabrėžė, kad Master-Charge kortelių 
laikytojų mėnesinis Įsiskolinimo vidurkis yra $400, kas 
sudaro 6rf nuo metinio vidurkio. Kredito vidurkio lini
ja pr, metų birželio mėn. buvo $1,000.31.

Tačiau pagal Federalinio bankroto Įstatymo $13, 
10'/' čikagiečių, teismo rekordų duomenimis, skolininkai 
esti tiek beturčiai ,tiek ir turtingi žmonės”,, sako chap- 
terio 13 patikėtinis iš- Bankroto teismo Mr. Craig 
Phelps.

Prokuroro padėjėjas Gesas mano, kad dėl pirkėjų 
Įsiskolinimo didelė kaltės dalis priklauso patiems kre
ditoriams.

“Šiuo metu siaučiančioje infliacijoje sunku bet ko- 
kią. prekę parduoti, todėl sunku vartotojams atsispirt' 
prieš kreditorių siūlomas lengvatas, sako Mr. Gesas. 
“Pardavėjai Įkalbinėja pirkėjus naudotis kredito kor
telėmis, kuriomis apmoka Įsiskolinimą. .

pr. fabius.

Montessori mokykloje

KONGRESAS SUTEIKĖ LENGVATAS ŠIO KRAŠTO 
SKOLININKAMS

JAV Kongresas neseniai pri
ėmė naują įstatymą, liečiantį 
visą kraštą. Iki šiol Įstatymai 
palaikydavo bankų interesus. 
Jeigu skolininkas atsilikdavo 
su skolos mokėjimu per tris 
mėnesius, banka j turėjo teisę 
uždėti areštą (forklosuoti,kad 
apgintų banko interesą).Po 30 
—60 dienu tokia bvla esti už- 

—s *■

baigta. Namo savininkui buvo 
suteikta teisė atsiimti iš banko 
nuosavybę, jeigu jisai sumo
kės visą paskolą ir išlaidas^su- 
sijusias su byla, per 13 mėn. 
laiką. Jeigu namo -savininkas 
turėjo kelerius inorgięius, tai 
pirmieji panaikindavo sekan
čius.

Pagal dabartinį įstatymą 
jeigu minėtas atvejis atsitiktų, 
tai skolininkas gali užvesti 
bankroto bylą. Užvedus bank-4 
roto bylą, įtraukiami visi sko
lintojai, nurodant visas sko
las, kiek turi tuno. Federalinio 
teismo teisėjas skiria bylos

vaime pasibaigia? Toks planas 
gali tęstis 2-3 metus, tačiau nė 
vienas kreditorius nepraranda 
paskolintų pinigu.

šis naujasis/įstatymas gana 
komplikuotas. Linkėtina, kad 
lietuviai smulkiau susipažintų 
su šiuo naujų Įstatymu. C.P.K.

ne procentais, bet fiksuota su
ma. Šiai butų kategorijai mo
kestinė suma jau buvo pr. m. 
balandžio m. padidinta 2.5%.

Prieš šį komiteto nuospren-

miĮ savininkai sako, kad padi
dinimas yra per mažas, nes 
esą butų apšildymas daugiau 
kainuojąs. Butų nuomininkai 
taip pat pareiškia, kad iš viso 
padidinimas butų apkūreni
mui iš viso neelistinas.

ILGAI UŽSITĘSĖ GINČAS šis padidinimas neliečia tų 
DĖL KOMPOZITORIAUS i pastatų, kuriems taikoma bu 
IGORIO STRAVINSKIO i tų nuomos kontrolė, šios kate, 

gorijos daugumas pastatų bu
vo pastatyti iki 1917 m.

Al. Oliukas

PALIKIMO
Prieš devynerius melus New 

Yorke mirė garsusis rusų kom
pozitorius Igor Stravinski, bū
damas 88 metų amžiaus.Jo pa
likimas buvo Įvertintas — '$3,5 
mil. .Pagal surašytą testamen
tą, visas jo turtas turėjo tekti 
antrajai jo žmonai Verai de 
Bosset ir po jos mirties, jos pir 
mųjų vedybų triins vaikams 
ir anūkei. Komp. Stravinskis 
testamente nurodė kiaušidę, 
jei kuris įpėdinis, ginčytų jo

tvarkytoją. Teisėjas .ir referee paskirstymą, tas netektų 
gali priimti arba atmesti ban
kroto prašymą. Jeigu prašy
mas yra priimtas, lai referee

I It I till 111111 111 11 i n 1111 miiHimiiiiiii ii i

teisės i palikimo dalį.
-JSįežiūrint į kofhp. 'Stravįns- 
kio testamentinį** parėdymą, 

tai bvlai duoda eigą, įvertina! ''ienas velionies sūrius, gyvej 
skolininko turtą ir pažvmi joj11^ Prancūzijoje, pasiremda- 
nu'nesines pajamas. Vėliau re. į nias prancūzų Įstatymais, ku- 
feree proporcingai 
kreditoriams turimas paja
mas. Kaj teisėjus patvirtina 
paruoštą planą, bylos eiga sa-

JEI JŪS NORITE SIŲSTISIUNTINĮ - DOVANA Į LIETUVA IR USSR DALIS
NAUDOKITĖS PĄTARNAViyr PCACIAl

' ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED BY VN EŠPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA JSTAIGA

KAS GALI GAUTI NEDARBINGUMO PENSIJAS

Kai kurie mūsų tautiečiai 
klausia ar gali gauti pensiją už 
karo metu išdirbtą darbą vo
kiečių administracijoje. Visi 
karo invalidai, šalimais karo 
invalido pensijos, gali gauti jr 
socialinės apdraudos pensiją, 
jeigu turi darbo stažą pagal 
veikiančius įstatymus. V. Vo- 
iketijoje dauguma karo inva
lidų ir gauna dvi pensijas — 
vieną iš Versorgungsamt, o an
trą iš Ladesversicherungans- 
t alt —LVA, arba iš Bundesver 
sicherungsanstalt fuer Anges 
tellte, arba pensiją iš valdžios, 
žiūrint kur dirbai, arba tarna
vai. Karo invalido pensija čia 
neprisiskaito, kadangi karo in
validas KB gauna už savo kū
no sužalojimą.

Įsiialiojus V Vokietijos vy
riausybių susitarimui, pil M. 
gali prašyti JAV social, drau
dimo, kad jam tuos karo me
tu išdirbtus metus užskaitytų 
į bendrą darbo stažą. Ekstra 
pensijos jis gauti negali, ka- 

Idangi neturi pilno darbo stažo 
— 15 metų' išdirbto Vokieti
joje, arba 180 mėnesių. Lietu
voje išdirbtas laikas ne val
džios įstaigose prieš II pasau
lin. karą, V A'okietijos drau
dimo Įstaigų neužs tai tomas.

Dėl “Onos vyrui pripažini
mo karo invalido pensijos-KB- 
“Kriegsbeschaedigter”, jeigu 
jis tarnavo II pas. karo metu

vokiečių kariuomenėje- ir jis 
turi atleidimą iš belaisvių sto
vyklos, tuomeŲ tai jis pražiop
sojo didelę pinigų sumą. Mat, 
už praėjusį laiką jam niekas 
nemokės,'o tik nuo pareiški
mo padavimo dienos gali už
skaityti pensiją “Onos” vyras 
turėtų kreiptis į V. Vokietijos 
konsulatą, arba ambasadą,kad 
jam duotų to Wersorgungsamt 
adresą, kuris moka karo inva
lidams pensijas, gyvenantiems 
užsienyje. Pradžioje turi pra
šyti pensijai gauti formuliarą. 
Ta įstaiga nurodys kokius do
kui e n Los reikės pridėti.

“Onos” vyras turi tuojau pa
duoti pareiškimą pensijai gan 
ti, nes tik nuo pareiškimo pa
davimo dienos, jam gali už
skaityti laiką pensijai gauti. 
Dokumentus jis galės ir vėliau 
pristatyti minėtai Įstaigai.

Vak. Vokietija karo invali
dumo pensija pradeda mokėti 
tik tiems, kurie prarado 30% 
savo nedarbingumo. Atrodo, 
kad neubs lengva “Onos” vy
rui KR pensiją išsirūpinti, ries 
jau daug laiko praėjo. Tačiau 
pabandyti galėtų.

* *' * - 'į
Pas mus kalbama, kad prie 

šalto karo gal bus prieita' :su 
Sovietų Sąjunga, bet prie kar
što — dar ne.

šiuo laiku orai pas mus yra 
atlydyje, bet žiema išsilaikė 
pastoviai visas tris savaites.

J. Pyragas

Gal galite šią padėtį išaiškinti?

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 —Tel.: 581-0590 -581-7729
Siuntiniai, siunčiami per 'misų firmą, paskyrimo virtą pasiekia 1rmnpi:Htsiii lai

ku. Siuntiniu pristatymas garantuotas. Visi muilai apmokami mūsų ištaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose ensile žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

•Midarvta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos rvlo iki I valandos popiet.V ' '

MŪSŲ SKYRIAI:

ALLENTOWN, r* A. _ 176 Tilqhn'an Sti*et .
BALTIMORE 31, MD. — 1828 Fleet Street ____ _______
BROOKLYN N. Y 11218 — *85 McDonald Avenue 
BUFFALO 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue .............
CHICAGO 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue _____
CHICAGO. ILL 60fi?9 _ 2an8 West 69 Street . 
CHICAGO, ILL. 60609 — 1855 West 47 Street _ _
CLEVELAND, OHIO 44134 — 5689 State Rd.  ____ .....
CHESTER. Pa. 19013 — 2819 W. 3 St. ____ - •...
DETROIT 12. Mich. — lloOl Jos Campau Avenue,.....
HAMTRAMCK, Mich — 11339 Jyr Campau Avenue 
LAKEWOOD, N. J. 0876f — 234 Second St________ ...
LOS pc į c*G4 — 159 9o. Vermont Avenue
HERKIMER. N. Y. McKENNAN RD..... .................. ......... .
MIAMI BEACH. Fla, 33139 1201-17 St................ .......... .....
«=’•/ YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue ____

yn9K 3, N. Y. 324 E. 9 St................... ........ —...
PHILADELPHIA, Pa, 19123 1013 N. Marshal «t 

Ari, ’8SO?7 _ J2047 N BUe(f Hwy
N. J. _ 47 East Milton Avenv, 

SOUTH RIVER. N. J. — 41 Whitehead Avenue ____
SILVER SPRING Md — 1002 Kennebec Ave. ______
SYRACUSE. N Y. 13204 _ 515 Marcellus Street-------
69-40 FLEET ST. Forest Hills, N. Y. 11375 

'S’"1 -W - -1*"1   

padalina r*e ivai’k° palikiipus, esančius 
užsienyje, šiuo atveju Prancū
zijoje. Taip pat kiti velionies 
vaikai ir anūkė, mirušios Stra- 

\_j vinskio duktė, taip pat pareiš
kė kitą pretenziją. Jie paprašė 
padaryti naują -palikimo in- 
ventarizaciją, o vėliau nugin
čijo sąskaitybos duomenis.

Ginčas dėl palikimo tęsėsi 
devynerius melus Galu gale 
besiginčijančios šalys priėjo 

tokio susitarimo, kuris 
t. šie. su

sitarimai Manhatano; Pary
žiaus ir Genevos teismų insti
tucijų patvirtinti. Palikimo 
visą turtą tvarkys a<huinistra- 
toriai, kuriuos prižiūrės teis
mai. Vienas administratorius. 

| atstovaus vaikų ir anūkės in
teresus o kitas — našlės inte
resus. o taip pat velionies kom 
pozitoriaus bičiulio ’ kompozi- 

I toriaus Roberto Ki’afto, kuris 
j taip pat yra Slravinskio testa- 
! mente pažymėtas kaip Įpėdi- 
Į nis. pr. fabius

| prie ............
j visas šalis patenkina,

- 435-1654
- 3*9-4740
- 633-0090
- 895-0700
- 486-2818
- 975-2787
- 37A-675< 
216-845-6078 
215497-2332
- 365-6780
- 3K54740 

2624M94...

— 3154*61939 
—SS4TLB220 

_ — 676-tMO
_ 17^.900

— 215-WA-5-M78 
. — 602-9424770
.... —
... — 2574320

__  — 589-4464 
_ — 475-9746
— 212-266-1594

BUTU NUOMOS PADIDI- 
į NIMAS NEW YORKE

PALIETĖ 300,000 ŽMONIŲ
New Yorkn miesto bulų nuo

mai tvarkyti komitetas pat; 
virtino S12 mėnesinį priedą už 
buto apšitdymą.Ais priedas bos 
imama šešhi mėnesiu laikotar-i c , .i

I Pyic ■ 111,0 sausio iki birželio
I mėn. šis parėdymas palies 300 

(ūksiančių butų, kuriems pri
taikomas bnlų ųm inos sta
bilizacijos planas. Tiktai butų 
nuomininkai, pasirašę butų 
nuomos sutartis tarp 1978 -m.

i birželio 1, d. ir 1979 melų bir
želio 30 dienos, turis mokėti 
šį padidinimo priedą.

Pažymėtina, kad pirmą kar
ią minimas komitetas birtų 

padidinimą nustatė^, nuomos

COOK APSKR. LIGONINĖS 
KAFETERIJOJE -GANA 

AUKŠTOS KAINOS
Jei kuriam pacientui ar li

gonių lankytojui tenka pabūti 
ilgesnį laiką Cook apskr.' ligo
ninės patalpose ar Fantus kli
nikoje, žinoma, išalksta. To
dėl tenka alkaniems ar ištroš- 
kusiems -užsukti Į- viešą kafe- 
teriją. Iš’automato už 20 cen
tų gali gauti mažesnį puodeli 
kavos (su cukrum ir kremu). 
Iš kito automato gali gauti py- 

į rągaitj, bulkutę sausainį. įme
tus 3(C-50 c..

Apie vidudieni, 12 valandą,! , , , z . . x x . ..i ■ - 4. t i t i i doniąjį darbą (training).Jei jiet su kepsniais ant ratuku atvvk-J, _ : .. , , . ., i i x • t i - " i '• 1 butu buvę, tai jūsų laukimo laista keletą juodukiu, kurios}, v 
pagal lankytojų pageidavimą 
pateikia šiltų užkandžių. Tik 
kepsnių kainos, atrodo, kiek 
aukštokos, pvz.: kiaulienos 
gabalėlis(čia jį vadina porcha- 
pu) '— -$1.00 lenkiška dešra— 
?l,20, dešrelės $0.88.

Į šią kafeteriją dienos me
tu pavalgyti ateina gana dido
kas būrys nursių ir šaip tar
nautojų,kurie kantriai stovi ei
lėje,kad kautų bent kurių kep
sniu.

Reikia pažymėti, kad čia ga
lį popierinį dolerį lengvai išsi
keisti, tik žinoma, banknotas 
turi būti lygus, o jei suraukš-- 
lėlas — jį mašina grąžina, kad 
banknotą išlygintum.

Gal vienas iš trūkumų, tai 
kad kafeterijoje duodama tik 
kavai pasimaišyti šaukštelis, o 
šakutes ir peilį reikia iš namų 
atsinešti... (Gi vad. “Golden 
Clube’’ užkandinėje už 75 cen
tus duodama mėsos gabalas, 
puodelis kavos, gniužlas salotų, 
na ir peiliukas su šakutėmis).

Birutė P~nė

ATS. Illinoios Bureau^,.of Em 
ployment savo atsakyme tarp 
kitko sako, kai jūk atėjote į tą 
įstaigą, tarnautojai buvo užim 
ti vidaus darbais, 
su skundu vienas
bedarbiu.i Ten buvo 12 tarnau
tojų, iš jų 3 dirbo prie aplika
cijų, 2— buvo valdininkai, 2— 

pirmųjų
pretenzijų (claims), — 1 vy
resnysis, keturi naujų skun
dų priėmėjai. Jums tiktai 
atrodė, kad tedirbo du tarnau
tai. Trys asmenys dirbo ban

Jūs buvote 
iš 838nių

•? bylų peržiūrėtojai,

! kas būtų sutrumpėjęs.
Jei reiktų pagalbėti užpildy

ti bet kuriuos vaidinimus for
muliarus socialiniais reikaalis, 
galite kreiptis į A- Čepulį, 3261 
S. Halsted St., ■ testmentų rei
kalais— skambinti (vakarais) 
CL 4-7965, Chicago, 111.-

KAĮ-NĖRA BATSIUVIŲ 
*K.

Lietuvoje dabar nėra batsiu
vių. Viena panevėžietė “Tieso
je” skundžiasi, kad niekur ne
gali rasti moteriškų 39 ar 40 
numerio batelių. Vargas ir su 
batų taisymu. Inžinierė staty-' 
bininkė Vida Povilaviėienė iš 
Jonavos rašo:

“Batų remonto problemos 
TūpTvisiems, i ragana dažnas iš 
remonto dirbtuvių išeina susi
krimtęs . dėl . batų kokybės 
Nors mano specialybė, neturi 
nieko bendro su avalyne ir jos 
remontu, bet batus sau'ir vai
kams taisau, pati, todėl turiu 
praktinio patyrimo...”

JŪS KLAUSIATE. .
- MES ATSAKOME

KL. Gal galėtumėte man pa
aiškinti/ kodėl Unemployment 
įstaigoje tenka bcdarlnams 
gai laukti, kol tos įstaigos tar
nautojas teikiasi su mumis pa
sikalbėti. Atrodo, kad tarnau
tojai kažką dirba, o interesan
tų jie nepriima. Mums atrodo, 
Vad jie nuduoda atliekančius H . * i “
įstaigos darbą, be<larbiams me s 
naši, kad jie tik laukia darbo = 
valandų pabaigos o ne interc- S 
santų aptarnavimo. Mums bū- • 
tų įdomu žinoti, kaip jie jau- 2 
Muši, jei būtų mūsų vietoje!

YMCA SENIOKŲ “GOLDEN 
CLUB” VALGYKLOJE 

APSILANKIUS

ric .“Golden Club” valgykla.
Apie pusę dvyliktos vai. die

ną aš jau eleveitoriu. pakMap-Į 
3-čią jhu-
kė per T50 sehiorų.' 'r' '

Priėjau prie kasininkės, 
kad gaučiau eilės numerį, o ji 
pirmiausia užklausė, ar aš ka
da nors šioj valgykloje buvau? 
Patikrinus amžių, liepė pak
loti ant stalo 75 centus. Apsi
mokėję ir gavę eilės ' numerį, 
seniorai turi stoti eilėn, kad 
gautų kaušelį pagaminto 
maisto. Kiekievam Į padėklą 
juodakės' įdrebia bulvių koše
lės, gabaliuką mėsos su sos u 
padeda, iberia žirnelių pusę 
saujelės, įdrebia truputį žilės; 
paduoda baltos duonos'riekutę 
u- paduoda mažą puoduką ka
vutės, jei nori ir pieno milte
lių pabarstė, ir po vieną ma
žutį .apelsiną įteikia. Kol aš ga
vau savo porciją, užtruko ge
rą' valandą, tai mano' autobuso 
transferis nustojo galios, grįž
ti namo, reikėjo pirkti kitą 
bilietą.

M. Matjošaitybė

GAUNANČIŲJŲ Iš WEL- .« 
FARE PATALPAS, ASMENŲ 

DĖMESIUI
nepatariama išvažiuoti 
Jūngt. Am. V-bių

Jiems 
iš

Daugelis emigrantų, dar ne- 
^gavę-JAV-biųYilielybės, gyve
na iš pašalpų, kurias gauna iš 
Welfare arba iš Supplemental 
Securitv Income.

Imigracijos ir Natūralizaci
jos Tarnybos išleistų naujų tai
syklių išdavoje, šių dviejų pa
šalpų gavėjai, nors ir tnimpam 
laikui Išvykę iš šio krašto, gali 
patirti rimtas kliūtis, kai no
rės Įvažiuoti į JAV-hes. ^7 
kiems asmenims dar gali su-
trukdyti ar atsakyti įvažiuoti į

Iš spaudos sužinojau, kad šį kraštą, kaip asmenims, ku- 
Chicagos miesto centre YMCA 
rūmuose gerai veikianti senio- našta

rių išlaikymas yra valstybei 
pr. petftas

'iiiimiiiiiiiiiiiiuiniiiinin»iiiiiniiiii;ii»niiiiiiiiiiiminiitiiniiiiniiifiiiiiinĮiiiiM ■b - ■ •
Importuoti kristalai, parcclianiniai servizai, gintaro karo

liai ir žiedai, China BosentalTir kitos dovanos.

Perkame pašto ženklus bei monetų kolekcijas. 
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznu)'JiV;

1207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 

Tel. 247-5081 ' .

Scštadicnis-pumaUiuto — baluixlay-M^
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SUKAKI *.

I

(Tęsinys)
Amerikos statistika rodo, kad 

J.A. Valštyiiėse yra virš keturi 
šimtai tūkstančiu lietuviu. I^iet 
Bendruomenei nepriklauso net 
ir orgąnizuoti, aktyvūs Ameri
kos 1 ctuviai, pvz.: Amerikos j 
Lretuviy Susivienijimas, turįs 
keliolika tuksiančiu narių, ’Ame
rikos Lietuvių Katalikų Susivie 
nijiyias, pat •savd narius 
tūkstančiais skaičiuojantis. Lie
tuvių Bendruomenei nepriklauso 
nei Amerikos vyčiai, šauliai ir 
šimtai visokių klubų, kurie ap
jungia aktyvius lietuvius. Gi 
Lietuvių Bendruomenės* vado- 

t vai, nežiūrint visokių rinkiminių 
manipuliacijų, per I^B. tarybos 
rinkimus, užtrukusius net dvi 
savaites," kas yra tik juokinga, 
surinko tiktai aštuonis tūkstan
čius balsų, šie L. B-nės tarybos 
rinkinių daviniai yra. skurdūs 

jnenki. Jie liudija, kad L. Bend 
rusmenė neapjungia visų Ame
rikos lietuvių. Kas r reiškia, kąd 
L. B-nė neturi jiagrindo vadin
tis visuotina Amerikos lietuviu 
organizacija, o tuo pačiu Liet 
Bendruomenė nėra ir negali bū 
ti pripažinta veiksniu.

Na, o Si. Barzduko, frontinih-- 
kų ideologo, skelbimas, kad pa
gal prigimtį visi lietuviai pri
klauso L. Bendruomenei, taipg?’ 
yra tik politinė propaganda, tik 
mitas! Šitoks St. Barzduko visu 
lietuvių priskyrimas prie parti 
nės Bendruomenės yra tolygus 
Rusijos išleistam pilietybės įsta
tymui, kuriuo Rusija savinas: 
visų okupuotų kraštų žmones ir 
net jų vaikus, užsienyje gi
musius.'..

Suprantama, jog L. Bendruo
menės vadovu melo skelbimas, ’ ./O ' 1mitų pūtimas nepasitarnauja 
išeivijai geruoju: ją tik"erzina, 
pykina' ir skaldo!

Tvaikas imtis koordinuotos 
išeivijos veiklos’

Siekiant išeivijai taikos, pir
ma sąlyga yra Fronto bičiuliams 
atsisakyti partinio politinio sie- 

>. kio diktuoti L. Bendruomenei ii' 
dominuoti išeiviją. Visuomeni-

Bendruomenėje yra aiškus ro
diklis, kad šiandieniniams Liet. 
B-nės vadovams nerūpi tiesiogi
nis kultūros-švietimo darbas, o 
rūpi tik politika; rūpi tik politi- 

j uis dominavimas. Visuomeninių 
į reikalų komisija yra aiškiai skir
ta ALTos ir VIJKo veiklai dub- 
likaoti, veiksnius griauti, kas 
yra nesuderinama su išeivijos 
tautinės juisijos’ uždaviniu, jo 
rimtu spiendiura. Tai yra tik 
akiplėšiškas organizuotos veik
los griovimas, tik tarnyba okiu 
pantui!’ Su šitokiais griovėjais 
negali būti nei susitarime?, nei 
pasitarimo.

Išvada, aiški: L. Bendruome
nės žmonės privalo atsibusti, į 
pajusti realybę ir keisti vado- j 
vus, keisti L. Bendruomenės už- i 
imtą destruktyvią politiką. Tik; 
tuomet L. Bendruomenė atgaus! 
savo prarastą autoritetą- 
;ada įgaus sąlygas siekti 
nio pripažinimo. ‘

ALTos aukų grobimas
- tiesioginis jos pagrindų 

griovimas

yra

1

tuvių Bendruc'inenės žmonių iš
leidimas keleto politiniais klau
siniais brošiūrėlių nepateisina

sakysim, pripažinti Liet. B-nei, 
tai kodėl nepripažinti Lietuvių 
Enciklopedijos, kapitalnio leidi
nio leidėjams teisės reikalauti

reikštų, if t.t. Aišku, jog Liet. 
Bentduomehė neturi jokio rim-

ALTa yra visų Amerikos lie-‘pretenzijų į ALTos aukas. Jei, 
tuvių jungtinė organizacija, fe- 
deraliniu, demokratiniu pagrin
du. sukurta ir išlaikoma. ALTa 
yra JAV juridinis asmuo, turįs
zeises ir pareigas-šiam kraštui. ALTos aukų? Arba nėt ir R. Ka- 
Niekas kitas negali jo pakeisti taliku Bažnyčios Kronikų lei- 
ar jo funkcijas atlikti, nes. taildėjai, jei jie tokias šiandien pa
yra prieš Įstatymą. Lietuvos Ne- 
priklausomybės atgavimo su
kakties minėjimo aukos yra viė- i to pateisinimo siekti ALTos ąu- 
nintehs ALTos pajamų šaltinis. | 
be kurio ji būtų priversta su-j 
stabdyti Lietuvos laisvinime 
veiklą, šįmet ALTai reikia itin 
daug pinigų, nes’reikalinga pa-l ^Tos’ už'd;;inyS.‘ 
sirengli būsimai Madrido kon-Į, 
ferencijai. Kiekvieno sąmCningoĮ,io 
■lietuvio pareiga — ALTai aukoti -*Bendrubmėnės

sirengli būsimai Madrido kon

ir, pagal išgales, galimai dau
giau.

, \ -

• L. B-nės pretenzijos Į ALTos 
aukas yra nepateisinamos !

.J

ALTa yra šio kratšo juridinis 
asmuo, jos teisė į nuosavybę li
aukas yra įstatymu apsaugota. 
L. Bendruomenė neturi nei mo
ralinio, loginio pagrindo reikšti j

nių reikalų komisijos įsteigimas pretenzijas i ALTos aukas. Lie-

z. KNYGOS ANGLŲ KALBA
. ' N

i. JMlMa, A KISS IN THB DARK. PikantSfaj ir Intymfp nuotyki’

Dr. bmas B. Kančios, HISTORY OF LITHUANIA. Uetaro* Iftorijoi 
Matnoka boo pat tenths amfiq Od pokario metę. Vidutinio formato. 1C 
pah, kainuoja 13.00.

Dr. Imu* B. Kančkn, VYTAUTAS TH! GREAT, literiniai DLK Yy 
tarto bruožai, paliečiant to laiko Uetuvoa valstybė* ir jos kaimynu loterija 
211 paL Kaina $1.00. Kietais vteMliaia $4.00.

Dauguma 
litas knygas 
pintgfnfi

kam Ji* tinkamo* dorino* inlrionli progomla. Ja* fa 
MŽtt atdlankio* 1 Naujienai arba aiaitmtea čeki tj

nw BMfK HaliUdHtrwt, Cfaicat*, BL

I kų ir neprivalo jų siekti!
: Be to, • Lietuvos Nepriklauso
mybės atgavimo' sukakties mi
nėjimo rengimas yra tiesioginis 

. Tad niekas 
! negali pastoti kelio ALTai at-

> uždavinio. L. 
______ ___ _ apylinkių or
ganizuojamas Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimas yra nie 
ku nepateisinamas- Tik išim
ties atveju, ten kur nėra ALTos 
skyrių, tose kolonijose galėtu 
rengti viena kuri patriotinė or
ganizacija, kaip kad yra Reor
ganizacinė L. Bendruomenė ir 
su ALTos sutikimu, prašymu ar 
įgaliojimu. Jei norima rimtai 
veikti, privaloma pripažinti vyk 
dyli nutarimus ir veikti koor
dinuotai. Betgi kas neberengtų 
ii N. minėjimą, visos surinktos 
aukos privalo būti garbingai ir 
nedelsiant perduotos ALTai.

Tiesa yra viena jr nedaloma, 
šiuo atveju tiesa yra ALTos. 
Kaip žinoma, ALTa be tiesiogi
nio savo politinio uždavinio 
vykdymo, dar finansiniai re
mia ir ,VLIKo veiklą. ALTos 
aukų grobimas ir yra nieku 
geru nepateisinamas ir nepri
valo būti niekieno tos aukos 
grobiamos.-

Jei L. Bendruomenės vadovai

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

----- DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS
IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:

, 1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA -

.500 psL Kieti viršeliai _____________ $5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti 'viršeliai __________ .....-$5.00

3 — Henriko T. Tamašausko v .
y LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psL Minkšti viršeliai - ------- ------- $6.00
— ------ —Su žemėlapiu, daug paveikslų.
ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 

UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

nęs, Naujienų bendradarbio, 
atsiųsdavo savo spaudinius, tad 
nekartą korespondencijoms ži
nutes esu paėmęs iš , kunigo 
Preikšaičio spaudos.
ATSISVEIKINIMO APEIGOS

■ Sausio 29 d. staigiai širdimi 
mirė evangelikų kunigas Mar
tynas Preikšaitis. Gimęs 1908 
m., Paberžių kaime, Tauragės 
apskr. 1935 m. Kaune baigė 
VDU teologijos studijas. Diplo
miniu darbu parašė Tauragės 
lietuvių liuteronų parapijos is
toriją. KunJgavo Sudarge, Bata
kiuose ir, Žem. Naumiestyje.

> Nuo '1944 m. Vokietijoje lįetu- 
’ viu stovyklose organizavo pa-

rrialdas, chorus. Išleido 8 nu
merius religinio laikraščio “Tie
sos Balsas”. Teologijos dar stu-

i dijavo Goettingen universitete.
1949 m. atvykęs į Ameriką 

j gyveno Čikagoje. Greta religi
nio darbo ėmėsi paišybos ir li
tografijos studijų. .Trumpai dir
bo Naujienų spaustuvėje besi
mokydamas raidžių rinkėjo — 
l'notipininko darbo. Turėjo tą 

, mokymąsi nutraukti ir 1955 m.
išvyko i Los Angeles vadovauti 
čia evangelikų parapijai, kuri 
negausi nariais, tad pragyveni
mui kun. Preikšaitis turėjo im-

jąu šitaip visiškai pesiskąito su v’s pašalinių darbiu. Iki pensijos 
daugumos valia nuneigia demo-'- dirbo daržininku.
kratinį organizacinį principą.
visiškai neboja daugumos balso, garbei ir tėvynės meilei gimęs 
jie nejuokais užsitraukia patrio
tinės iševijos .įtarimą, kad* jie, 
siekia išeivijai pragaištingo tiks 
lo: pataikauti,, nuolaidžiauti oku 
pantui. Jei šis įtarimas pasiro
dys besanti tiesa, tai išeivija 
prieš savo politinius įsitikini
mus, prieš daugumos valią bus 
pastatyta- prieš faktą tapti tik 
okupuotos Lietuvos" kolonija! 
Tai. yra ne koks svaiščiojiinas, 
bet realus galvojimas atremtas 
į daugybę akivaizdžių faktų, 
šitokį įtarimą liudijančių. Juo tu pabaigoje.. Taip pat parašė 
labiau, kad yra žinomas oku- 60 puslapių ir pernai išspaus- 
panto siekis ir jo dedamos pas- dino knygelę, pavadintą “Mal- 
tangos išeiviją paversti- savo | jr Padėkos”. Joje tarp įvai-

‘ klusnia kolonija. ,
Nerimtas ir nepriimtinas 

pasiūlymas
Lietuvos Nepriklausomybės 

atgavimo įvykis yra vienas gar 
bingiausių Lietuvių tautos ir 
valstybės istorinis įvykis. Kaip 
toks garbingas didingas, heroi- 
nis, jis negali ir neprivalo būti 
jungiamas su jokiu kitu istori
niu įvykiu, nežiūrint, kaip tas 
įvykis būtų reikšmingas, nes tai 
būtų tik šio didingo, garbingo 
Lietuvos įvykio dalinimas, blu- 
kinimas ir tautos heroines didy
bės, pridengimas. Tad siūlymas 
šią šventę jungti, ar prieyjo’s ki
tus įvykius prijungti yra ne- 
patriotinis, geriausiu atvejų,, rei
kiamai neišjaustas.

Tai buvo jautrus — Dievo

žmogus. Nuo 1958 m. leido tiky* 
binio ir informacinio turinio 
laikraštėlį “Širdis*Aukštyn!”. Pa 
skutimuose keliuose numeriuo
se spausdino ir savo pasipasa
kojimus apie veiklą Lietuvoje. 
Tai buvo autobiografiniai raši
nėliai.

1946 m. Vokietijoje buvo pa
ruošęs ir savo lėšomis išleidęs 
knygelę “Dr. Mertyno Liūtė- 
riaus Mažasis Katekizmas”. Ją 
naujai ^perspausdino praeitų me

I rių kasdieninių maldų yra ir 
i Tėvynės Maldos, Tautos Šven- 
I tės Malda, Išliuosavimo malda, 
kurioje Viešpaties Dievo mel
džiama išlaisvinti tėviškes — 
Didžiąją ir Maža ją Lietuvą.

Katekizmą ir maldų knygelę 
pernai prieš Kalėdas pradėjo 
siuntinėti ir dalyti parapijos na- i 
riams, teprašydamas kukliai 
nors vieno dolerio spaudos iš
laidoms. Neužmiršdavo ir ma-

, Vasario 2 d. 10 vai. 30 min. 
prie pat Los Angeles Glendale 
mieste esančiose kapinėse, ku
rios, angliškai vadinamos “Fo
rest Lawn Memorial Park”, bu
vo atsisveikinta su kun. Preik- 
šaičiu ir tose kapinėse jis palai
dotas. Karstas gėlėmis apstaty
tas ant paaukštinimo padėtas 
vienoje iš kelių tose kapinėse 
esančių bažnyčių—“The Chuch 
of the Recessional”. Susirinko 
nemažai lietuvių evangelikų ir 
katalikų.

Los Angeles lietuviai evan
gelikai savo bažnytėlės neturi. 
Kun. Preikšaitis.lyg įnamis sve
timose bažnyčiose lietuviams 
pamaldas laikydavo. Rev. Wal
ter H. Mees, Jr., su kuriuo kun- 
Preikšaitis bendravo ir jo pa
rapijos bažnyčia, naudojosi, va
dovavo atsisveikinimo eigai. Pra 
džioje laidotuvinių nuotaikų var 
gonų muzika. Vargonavo Ken
neth Rau. Atsisveikinimo pro
gramoje buvo įrašytas kalbėto
jas kun. Ansas Trakis, iš Čiga- 
gos, bet jis nebuvo atvykęs. 
Kun. Mees pakvietė Ed. Balce- 
rį kun. Trakio vardu kalbėti. 
Iškelta mirusiojo meilė tėvynei, 
kalbai, tautai ir Dievui. Sukai-' 
beta poteriai Tėve mūsų.

Vėl vargonų muzika, solistė 
Ona Deveikienė giedojo “Kai 
širdį Tau skausmas suspaus” 
... Kun. Mees angliškai maldas 
skaitė, pasakojo ir savo puikių 
atsiminimų iš pažinties su kun. 
Preikšaičiu. Sakė, jog jam tele
fonu skambino dr Owen No- 
rem (dvasininkas, diplomatas, 
buvęs Amerikos ministeriu Lie
tuvai) ir prašęs jo vardu pa
reikšti užuojautą kun. Preik
šaičio šeimai ir parapijai. Po jo 
kalbos vargonų muzika ir so
listės Deveikienės giedama “Jei 
apkarto šios žemės kelionė”...

Jonas Kutra atsisveikino Lie
tuvių Protestantų Sąjungos var 
du. Sakė, jog šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas prel. J. Kučin-

gis, latvių ir estų kunigai prašė 
pareikšti šeimai užuojautą. Su
glaustai pasakojo kun. Pre^k- 
šaičio biografines žinias. Gimęs 
labai religingoj šeimoj. Tėvai 
buvę sakytojai — pamokslinki- jS 
kai (Liet. Enciklopedijoje rašo
ma, jog kun. Martyno kiti du 
broliai — Jonas ir Mikas — esą 
irgi evangelikų kunigai, abu li
kę okup. Lietuvoje). Dirbda
mas čia religinį darbą glaudžiai 
bendradarbiavęs su protestantų 
sąjunga. Ragindavęs nors nedi
delę savo pastogę įsigyti, bet 
sąjunga į tai neatkreipusi tin
kamo dėmesio. Paminėjo, jog 
kun- Preikštitis įvairiose bend
rose lietuvių sueigose,- minint 
Vasario 16, ar kitokiose šventė
se neatsisakydavęs dalyvauti su 
invokacine malda. Užuojauta 
šeimai.

Kun. Mees paprašė susirin
kusius atsistoti, angliškai gar
siai sukalbėjo maldą. Vargonais 
grojant visų atsisveikinta pra
einant pro karstą.

Nuo bažnyčios netoli ir laido
jimui duobė, bet' reikėjo karstą 
vežti. Išsirikiavo 30 su viršum 
palydovų automobilių eilė. Prie 
duobės kun. Mees angliškai mal 
das skaitė. Galutinis atsisveiki
nimas visiems sugiedant Lietu
vos himną.

Apgailestaujant mirtį to nuo
širdaus kunigo, keliama ir klau 
simų — ar atsiras kitas lietuvis 
evangelikų kunigas šiai parapi
jai?

JĮJ JfĮ

Tą pačią dieną, gal valandą 
anksčiau, tose pat kapinėse pa
laidotas Bronius Gieda. Jo lai- ; 
dojimo pamaldos buvo šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje. 
Gimęs buvo Dzūkijoje, išgyve
no 70 su viršum metų. Netoli jo 
kapas nuo kun. Preikšaičio, tad 
daug kas su kun. Preikšaičiu at- ■. - 
sisveikinę sustojo ties Broniaus 
Giedos kapu (Turiu pataisyti, 
jog vasaraio 1 d.‘rašytoje ko- 
respondencijoje klaidingai paša 
kyta jog jau prieš vasario 1 d. 
Gieda palaidotas).

— Kanados suteikta pagalba 
Amerikos diplomatams labai 
naudinga konservatorių premje- 
rui Joe Clark. Pierre Trudeau 
populiarumas dėl to silpnėja.

— Prez. Carteris visai nekri
tikuoja sen. E.- Kennedj, nes jis 
esąs nerimtas politikas.

1J

17W B>. HALSTED ST, CHICAGO, ILL.

— 1979 metais Chrysler bend
rovės nuostoliai pasiekė $1,097 
milijonus dolerių. Niekad anks
čiau jokia kita bendrovė netu
rėjo—tiek ~daug nuostolių per 
metus.

Turime po kelias 
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Minkšti viršeliai $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
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4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai_____
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pusei metų ____
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

teikti laisvę pavergtoms tautoms. Bet buvo ir tokių lie
tuviu, kurie bijojo kovos prieš carą. Jie norėjo prisitai
kyti prie caro įvestos tvarkos, išprašyti iš caro kelias 
lengvatas ir tvarkyti asmeniškus reikalus. Buvo net to
kių, kurie skundė lietuvius, reikalavusius laisvės Lietuvai.

Caro'kariai nepajėgė japonų įveikti, bet visos caro 
jėgos numalšino 1904-5 ir 1906 metų neramumus ir pasi
priešinimą caro patvarkymams. Daugelis lietuvių buvo

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams______ ...
pusei metų _____
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams-------------

metam* .
pusei metų ____
vienam mėnesiui

Užsieniuose: 
metams 
pusei metų

ateičiai (kiek .ilgai?) susitikus 
su tokiais žinomais ir nežino
tais pašnekovais, priminusiais

venime Laimingiausius) metus 
Klaipėdoje dabar, kai kuriais 
atvejais “įstrigusius” net Lietu
vos istorijoje-..

Minėjime turėjau progos su
sipažinti su šaulių S-gos' Trem-gĮS“ suimti ir įdėti į kalėjimus. Dr. P. Grigaitis buvo suimtas 

$ 4 00 ir padėtas į Suvalkų kalėjimą. Jam buvo beruošiamas ka
ro teismas, nes išaiškino, kad jis, užsidėjęs jūrininko uni
formą, bažnytkaimiuose sakė kalbas ir kurstė valstiečius 
siekti laisvės Lietuvai. Pavyko pabėgti Jonui Griniui, ku
ris Suvalkijoje vadovavo lietuvių kovos būriams? Ameri
koje jiedu rado dr. Joną Šliūpą, pabėgusį iš Vilniaus, o 
vėliau ir iš Tilžės. Visiems rūpėjo Lietuvos nepriklauso^ 
mybė ir pavergtos tautos laisvė. Lietuvoje likusieji kovo
tojai aiškino lietuviams kovos už savo tautos laisvę svar
bą, o Amerikoje aiškino Amerikos lietuviams kuo rūpi
nasi mūsų tautiečiai gimtajame krašte ir ką jie daro- 
laisvei atgauti.

Lietuvoje už nepriklausomybę kovojo įvairios politi
nės partijos. Vieni norėjo demokratinės santvarkos, o ki
tiems patiko karališkoji tvarka. Buvo ir tokių lietuvių, 
kurie savo kilmę išvedė nuo senųjų lietuvių kunigaikščių 
ir pretendavo tais laikais vadovauti krašte tautai. Bet 
buvo ir tokių, kurie karalių norėjo pąs'iskolinti iš prūsų. 
Neturint lietuviško karaFaūs, jiems atrodė, kad lietu
viams galės patarnauti ir Prūsijos karalius. Svarbu, kad 
jis būtų geras.-Vokietijoje vienas karališkos šeimos narys,t 
patyręs, kad lietuviai nori karaliaus, bet jo neturi, pasi
siūlė lietuviams karaliauti. Vok;etis net lietuviškus pote
rius pradėjo mokytis, bet lietuviai jo oficialiai nepakvietė. 
Steponas Kairys, jaunas inžinierius, Lietuvos Tarybos., 
narius įtikino^ kad lietuviai gali apsieiti be karaliaus. Jo 
argumentai buvo stipresni, negu kelių karaliaus šalinin
kų, todėl lietuviai nutarė steigti Lietuvos respubliką, be 
karaliaus. ‘ . z . ■ .

Lietuvių Tarybos posėdžiuose teko vesti ilgus ginčus, 
kol jiems pavyko susitarti dėl nepriklausomybės paskel
bimo. Teko ginčytis dėl kiekvieno žodžio, kad šis būtų 
savo vietoje, kad jo prasmė būtų suprantama, kad vėliau 
visi tą pareiškimą arba, kaip tada jį vadino, deklaraciją, 
gintų ir bandytų įgyvendinti.

Posėdžiams, nuvedusiems Lietuvos Tarybą prie ne- 
pjriklansomybės paskelbimo, vadovąvn-dr Jonas-Rasana^ 
vič’us. Jis buvo demokratas, norėjo demokratinės san
tvarkos, bet jis nebijojo ir. naujovių, tiktai dabojo, kad 
jos būtų visiems suprantamos, išaiškintos.‘ir demokrati
niu būdu daugumos priimtos.

Lietuvos nepriklausomybė buvo paskelbta 1918 metų 
vasario 16 dieną, o buvo panaikinta 1940 metų birželio 
15 dieną, kai Sovietų armija įsiveržė į Lietuvą ir nepri
klausomą lietuvių tautos gyvenimą panaikino. Karo metu 
vokiečiai su pavergtų kraštų gyventojais rusų karius ir 
kolonizatorius išvijo iš Lietuvos, bet Sovietų kabo jėgos 
atėjo antrą kartą ir Lietuvą visai pavergė.

Kaip lietuviams teko kovoti prieš caro valdžią pa
čioje Lietuvoje, taip jiems ir dabar tenka bei teks kovoti 
prieš rusus pavergtoje Lietuvoje. Mes, Amerikos lietu-:

$45.00
$24.00
$ 5.00

$48.00
$26.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 

drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Telet 421-6100.

$45.00 sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-
$24.00 * *--------- - - - - -
$12.00

$40.00

Pinigui reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet šeštadieniais — iki 12 vaL

Lietuvos nepriklausomybė
Ryto j,' sekmadienį, vasario 10 d., Chicagoje ir įvai

riose kitose Amerikos bei kitų užsienio valstybių vietose 
laisvi lietuviai minės Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo 62-ąją sukaktį. Kiti užsienyje gyvenantieji lietuviai 
Lietuvos nepriklausomybės sukaktį minės vasario 16 d., 
šeštadienį, o dar kiti minės vasario 17 d., sekmadienį. 
Bus tokių vietovių, kur minėjimas bus suruoštas kitomis 
vasario mėnesio dienomis. Jungtinių Amerikos Valstybių 
Kongrese, Atstovų Rūmuose Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas įvyks vasario 13 dieną, trečiadienį, o JAV Se
nate minėjimas,, bus pravestas vasario 19 d., antradienį. 
Atstovų. Rūinubse minėjimą praves pavergtų lietuvių 
drąųgasykongresmanas Frank Ąnnunzio, o Senate minė
jimą praves seną^rjus Charles H. Percy, nuolat besirū
pinantis lietuvių tautos laisve- ir krašto nepriklausomybe.

Lietuvos nepriklausomybę paskelbė Lietuvos Taryba, 
susidedanti iš įvairių lietuviškų politinių grupių atstovų. 
Ne vieną kartą jie svarstė Lietuvos nepriklausomybės pa
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Dr. Jonas Basanavičius pirmininkavo Lietuvos 
Tarybos posėdžiui, paskelbusiam Lietuvos 

nepriklausomybės deklaraciją.

Bakūnas

nesistengiau klausti pavardžių 
— buvo perdaug. Paminėjau čia 
tik kelis. Turbūt... Buvo daug 
“Naujienų” skaitytojų (naujie- 
niečių), kurie prisistatė manę 
pažįstą iš mano pastabų “Nau
jienose”. Vienas. 5 tokių prašė F. 
Jurgitavičiaus adreso Britų Ko
lumbijoje (Victoria, B. C;) Ka
nadoje, apie kurį neseniai rašiau 
“Naujienose”, grįžęs iš ten pra-

šilta viešnagė šaltoje Čikagoje
* (Tęsinys).

Malonus buvo susitikimas su 
Jašiūnais, -tiesa, jau ne pirmą 
kartą. Prieš kelis metus “Nau- 
j’enų” baliuje susipažinome, tar 
būt reikėtų sakyti “atsipažino- 
me” su ponia Jasiūriiene, nes ji 
“prisistatė1’ kaip ’ buvusi “dy- 
pukė” vienoje “kempėje” Ba
varijoje (Ansbache), kur aš bu 
vau-lkaip UNDRA valdininkas)
net kelių tokių “kempių” — la- ^^ų atostogų. Tikrai džiau- 
gerių — stovyklų direktorium. Siuos^> kad per ‘ Naujienas ga
ji, pasirodė, gerai žinojo mano }ėjay sumegzti gerų draugų ry 
šeimą ir dėlto pokalbiai su ja P® dąugelio metų^ pasime- 
buvo ir tebėra, apie tuos laikus, 
įpačiai “lagerinius”- prisimini
mus — labai “panaujantys”. Jos 
vyras, yra civilinės aviacijos 
kūnas ir visada domisi tiek bu
vusiais. laisvos Lietuvos, tiek kai jau grįžau prie savo stalo 

'Amerikos lietuviais lakūnais ir- — reikėjo skubėti vaišintis. Bet 
dažnai apie šią sritį rašąs. — dvasinė šilima iš visų pokal- 

Daug pašnekovų turėjau sau- bių, liko netik to vakaro namo 
lių salėje, kurių nepažinojau ir nuotaikoje, bet * ir ilgam laikui ’ • •

metu kruvinas karas, prasidėjusi revoliucija, karių ne
noras toliau kariauti ir lietuvių pasiryžimas ginti pagrin
dines savo teises įtikino Lietuvių Tarybą sueiti vasario 
16 dieną ir pranešti visam pasauliui, kad Lietuvos vals
tybė, atsipalaidavusi nuo visų iki to meto buvusių susi
tarimų ir įsipareigojimų, skelbia, kad lietuviai imasi savo 
likimą patys tvarkytu . . - ■,

Tai buvo drąsus, gerai informuotų ir savo teises ginti 
pasiryžusių lietuvių politinių partijų vadų žingsnis. Iš- 
prususiejį Metuviąį žinojo šio pranešimo reikšmę. Jie ži
nojo šio pranešimo istoriją. Jau ne vienus metus lietu
viai kovojo su caro valdžia dėl savo krašto teisių, bet 
jiems nepavykdavo: Rusų karo su japonais pralaimėjimas 
padrąsino imtis kovos priemonių prieš caro administra-' 
ciją. Jie nenorėjo stoti karo tarnybon, o paimtieji sėjo viai, privalome pavergtiems mūsų broliams padėti. Tu- 
nepasitikėjimą. Jie reikalavo laisvės ne tik Lietuvai, bet rime vieningai ginti jų teises tarptautiniuose forumuose 
ir kitų caro pavergtų tautų laisvių. Pačioje Lietuvoje lie- ir kelti viešumon okupanto ruso lietuviams daromas 
tuviai pradėjo kovą prieš caro žandarus, valsčiuose šaukė skriaudas. Turime atsiminti, kad nepriklausomybę lie- 
susirinkimus, skelbė rezoliucijas, o vietomis degino caro tuviai atgaus tiktai griežtai kovodami už ją. 
paveikslus. Jie žinojo, kad pati rusų tauta kovojo už savo; Be griežtos ir vieningos politinių partijų kovos lietu-- 
laisvę. Buvo lietuviškų politinių grupių, kurios palaikė viai nepriklausomybės neatgavo 1918 metais, nęatgaus. jos'džia Sovietų imperijos galo.. Ta armija pirmyn jau nie-

tusių likimo kelyje, Lietuvą nu
siaubus raudonajai audrai.

Buvo dar labai daug kitų paš
nekovų, su kuriais bekalbant 
prabėgo ltbaliavojimb” laikas ir

išnaudojimo darbą -įtraukti neapdairius lietuvius.
Pasiryžimas. ir- atkaklumas padėjo lietuviams 1918 

metais. Jis padėa jięm^ ir-ateityje. Priešas nėra toks stp-

į Afganistaną, nes bijojo, kad jo gyventojai bepradėtų 
reikalauti pagrindinių žmogaus teisių. Jeigu Sovietų ar-

ČIU, taip pat vice-pirmininku 
ir rinktinės vadu VI. IŠGANAI 
ČIU.

Kitą d’eną ilgesnį pokalbį tu
rėjau su “Sandaros” redakto
rium Gr. LAZAUSKU, kuris, 
yra.ALTos pelitinės komisijos’ ‘ 
ir sekretoriato/narys. '. '•

Turėjau progos, net porą, 
kartų, kalbėti su kun. Ansu 
TRAKIU. Plačiai žinomu BAL- 
Fo ir Maž. Lietuvos lietuvių vei 
kėju. Gaila, vos labai trumpai 
tegalėjau šnektelti su visada en 
tuziastingai nusiteikusiu Algiu 
REGIU.

Nepraleidau progos aplanky
ti “Draugo” spaustuvę, kurioje 
buvo spausdinama'Br. Krikšto- 
paičio knyga “Jūrų” keliais. 
Ten nuvykome kartu -m Ap'tj 
Lymantu — knygos “sre’ ’tek
tų”, taip pat vyko (tikrau mus 
nuvežė) dr. B. Krikštopaitis. , 
Susipažinome su “Draugo” mo
deratorium Pr. Garšva, o vyr. 
redaktorius Br. Kviklys nepa
gailėjo savo brangaus laiko (ruo 
šiant laikraštį spausdinimui) 
parodydamas visą spaustuvę ir 
te’kdamas paaiškinimų kas ir 
kuriame skyriuje daroma.

Nustebau pamatęs redakcijo
je rašytoją A- Baroną. (Buvo 
mat pirmadienis, o jis šeštadie
nį turėjo būti Los Angeles, kur 
Lietuvos. Dukterų draugijos kvie 
čiąmas turėjo savo humoru 
kipk palinksminti mūsų publiką 
jų rengiamame bal’uje. Pasiro
do ----- į Los Angeles nevykęs,
nes paaiškėję, kad bilietas------
tuvų) labai brangiai kainuoja 
ir tokiai.-draugijai bū+ų perdi- 
delės išlaidos, tai viena, žtf .ant
ra — apsiž’ūrėjęs, kad čia (re
dakcijoje) turįs labai dadg ir 
skubaus darbo, tai išvykimas 
kokiom'trim ar keturiom die
nom vargiai buvo beįmanomas. 
Be abejo priežastis (nevykti) 
labai Įtikinanti, bet vistiek rei
kėtų A. Baronui mūsų padangė
je kada nors pasirodyti — savo 
humoru praskaidrinti kartais 
gana tirštus “politikos” dūme
lius. . ’

(Bus daugiau)

Izraelio premjeras Begin 
pranešė Libano krikšx:,>n4ma 
kad padės jiems gintis jei""' 
Libano musulmonai pradės nau
ją pilietinį karą.

— Panamos prezidentas Aris.

ryšius su Rusijos politinėmis grupėmis, kurios sekė de- ir šiandien. Šiandien kova bus dar žiauresnė, nes priešas kurnožygiųos,bįįbųfeprivestą.trauktisiš kitų pavergtų Rėza >š
Panamos kada tiktai jis nori.mokratinės santvarkos pačioje Rusijoje ir nebijojo su- yra piktesnis ir žiauresnis. Jis bando Į pavergtos tautos, kraštų. Turėkimeviltįįr paremkime savo' petį!

J. KUČINSKAS

NAUJI METAI ATLANTE
(Tęsinys)

Kita mėgiama pramoga yra gyvatės kova su 
mongoose. Abu'suleidžiami Į vieną narvą. Pra
džioje lyg ir ignoruoja vienas kitą. Gyvatė pasi
traukia Į narvo kampą, o jos priešas net atsuka 
savo nugarą j ją. 'Staiga gyvatė pašoksta, o 
mamgodse staigiu judėsiu griebia šliužo galvą ir 
jos jau nepaleidžia. Gyvatė raitosi,—bet priešas 
vis daugiau ir daugiau ją spaudžia. Kartais gy-' 
vate išsiliuosoja, bet neilgam. Retai kada gyvatė 
laimi kovą.

Saloje dienos ii' naktys bemaž visados yra 
lygios. Saulė teka 6 vai. ryto, o leidžiasi 6 vai. 
30 min. vakare. Žmonės keliasi anksti, nes rytai 
yra patys vėsiausi ir maloniausi. Gula taip pat 
gana anksti. Jau po devynių beveik visi esti lo
vose. Mieste jokio naktinio gyvenimo nėra, o šeš- 
tadieniais ir sekmadieniais jis esti beveik tuščias.

• Grįžę į laivą, radome staigmeną — šokių,-dai-' 
i;ų ir muzikos ansamblis atvyko iš Martinique 
sostinės ir žada laive koncertuoti. Keliaudami po 
salą, kiek pažinome draugiškus ir judrius salos 
gyventojus, todėl su nekantrumu laukėme jų pasi
rodymo. Pirmiausia išvystam grupę jaunų, grakš-

čių šokėjų su spalvingais drabužiais. Pradžioje jų 
šokis buvo lėtas, muzika grojo lyg ir valso melo
dijas. Pamažu muzika ir šokėjos pradėjo greitėti, 
kol pasiekė greičio kulminaciją, pereidamos į jud
rų šokį, kiek panašų į mazurką, šokiai ir šokėjos 
vis keitėsi ir jų šokiai darėsi vis įvairesni. Su 
šokėjomis ir šokiais nuolatos keitėsi ir jų apranga. 
Po šokių sekė dainos. Jų melodijos buvo pilnos 
ilgesio bei skausmo. Gal būt jose dar skambėjo 
buvusios vergijos dejonės, o gal mulato vaiko rau
da, nepažinusio savo tėvo. Jų pasirodymas tęsėsi 
apie dvi valandas ir visus labai sužavėjot

Laive gyvenimas dar ilgai nenurimo, bet mes, 
kelionės po salą kiek išvarginti ir pilni praėjusio 
koncerto įspūdžių, pasitraukėm į 'savo kajutę 
poilsiui.

ANTIGUA
Pabudę sausio mėn. 3 d., jau radom savo laivą 

pritvirtintą gražios salos pakrantėje. Tai Antigua 
sala. sala laikoma Karibų širdimi. .Jos ir forma 
yra pailgai apvali, labai panaši į širdį, ši sala yra 
pati gražiausia iš visų prieš tai matytų. Ji užima 
108 kvadratinių mylių plotą ir joje gyvena 75,000 
gyventojų. Salą atrado Kr. Kolumbas 1493 metais 
ir pavadino stebuklingos Sevilijos bažnyčios San
ta Maria* la Antigua vardu.

Salos klimatas gal būt yra pats geriausias iš

visų Karibų salų. Žiemą temperatūrą svyruoja 
tarp 70° ir 82° F., o vasarą pasiekia 85° F. Ją vė
sina rytų vėjai. Saloj drėgmės nedaug, o lietingų 
periodų beveik nebūna. Tik 42’ coliai lietau? iš
krenta į metus ir tai tik tarp rugpiūčio ir gruo
džio mėn., gi visą likusį laiką skaisčiai šviečia 
saulė. Paplūd’miai gah būt yra geriausi pasauly. 
Čia daug mažų įlankėlių bei pusiasalių; kuriuos 
su£a-mėlynas vanduo, o "pakraščiai padengti 
minkštu gelsvu smėliu. Aplinkui salą yra 365 pa- 
plūd'iniai. Daugumoje iš jų įrengtos gražios, va
sarvietės su prašmatniais koteliais ir mažomis 
vasarojimo trobelėmis, išsirikiavusiomis tarp veš
liai augančių palmių. x Sala yra vulkanines kilmės, 
d ^’os paviršius banguotas, tačiau aukštų kalnų 
joje nėra. Aukščiausias kalnas yra Boggy . Peak, 
kuris pasiekia 1,319 pėdų aukštį, šiaip beveik visa 
sala yra kiek banguota neaukštomis kalvomis, tau) 
kurių išsitiesia lygumos ir slėniai.

Lygumose žemė yra derlinga ir ten įsikūrę 
farmos ir ganyklos. Kalvos ir slėniai yra padengti 
miškais. Kadaise čia būta gerų miškų, kuriuose 
augę milžinai medžiai Tačiau nerūpestingas ūki
ninkavimas juos praretino, jų vaizdą sumenkino 
ir dabar galima užtikti tik nedidelius plotus bu
vusių miškų, čia auga raudonas ir baltas kedras, 
mahogany medžiai, o arčiau jūros — coconut pal
mės. Saloje auga daugybė žydinčių medžių ir krū-

J

mų, kurių vaisius vietos gyventojai naudoja mais
tui Iš jų paminėtini: mango, almond riešutų me
džiai, duonmedžiai, tamarindų medžiai ir kt —------

Kr. Kolumbas rado šią salą apgyvęntą Ka
ribų indėnais, stambiais, muskulingais vyrais. Bu
vo judrūs ir savo ilgomis valtimis, padarytomis 
iš kedro medžio, mėgo plaukioti iš venos «’los 
į kitą ir užpuldinėti kitas mažiaus karinu - 
dėlių gimines. Jie buvo žmogėdros ir savo 
tus priešus suvalgydavo. Jie užpuldinėdav 
eivius iš Europos, kuriuos sugavę taip pąt su . 
gydąyo. Jie gerai pažino europiečių kūno skon- i- 
sakydavo, kad prancūzai yra skanesni už anglu 
Buvo ginkluoti didelėmis,buožėmis bei jiethn s, ' ’ 
kurių smaigaliai pasibaigdavo užnuodytu žuvies 
kaulu. Mėgo klajoklių laisvą gyvenimą ir buvo pa
siryžę mirti negu vergauti.

Antigua sala daug vėliau buvo kolonizuota. 
Tik septyniolikto šimtmečio vidury, anglai ria 
įsteigė pirmąją savo gyvenvietę, kurią netrukus ____
užpuolė indėnai ir sunaikino. Ir vėliau nauja
kuriai daug kentėjo nuo indėnų kurie staigiais 
puolimais įsiverždavo į jų sodybas, pagrobdavo 
jų turtą, žmonas bei vaikus ir staiga vėl pranyk
davo. Galų gale naujakuriai, sūtelkę visas savo, 
jėgas, tą neramią indėnų giminę, visiškai su- -----
naikino.

(Bus daugiau)
ScŠtadienL-pimiadieuis — Saturday Ftbruo'} 9-11. 1980



ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
kiekvieną dieną būtini krikščioniui 

%

“Uotai stenkis Dievui pasirodyti tinkamu darbininku, be 

iškraipymų skelbiančiu tiesos žodį’’. — 2 Tim. 2:15
Jei mūsų Viešpats turėjo eiti nuošaliai ir tyrinėti dieviškąjį 

planą pirma negu pradėjo viešai skelbti karalystės Evangeliją, 
tai tuo labiau mes turime Dievo žodyje ieškoti patarimų ir pa
mokymą. Todėl kiekvienas pritaikykime sau Apaštalo žodžius ir 
stenkimės pasirodyti tinkamais Dievo žodžio skelbėjais. Susipa-'i 
žinkime su Dievo valia, su j© nutarimais ir tikslais, ir tada sten- j 

• kimės būti gerais darbininkais Viešpaties vynuogyne. Jei nesi
stengsime ir neieškosime tikrd Dievo valios pažinimo, nebūsime . 
pasirengę būti Dievo pagirtais darbininkais.

, 4V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikani, 185 Van Pelt Avenue, Stolen Island, N.Y. 10303

*

rį: vili

Renaty portretas

nenumaldomas veržimasis į sa
varankų valstybinį gyvenimą. 
Jis (veržimasis) buvo stiprus 
visam lietuvių tautos istoriniam 
kelyje, kad ir aptemdomam kar
tais sunkių priespaudos ir- ne
laisvės dienų. Tokiomis dieno
mis, priešingai, dar stipriau bu
vo jaučiamas nuostolis, nete
kus savos valstybės, ir reikalas 
ją atkurti. Vasario 16 aktas kaip 
tik ataidi tam lietuvių tautos 

-siekimui, kuris nuo dabarties

Mažeika L Evans

DR. K G. BALUKAS 
akUIERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGU A 

6449 So. Pulaski Rd.'(Crawford 
Medical BuiWn«) ToL LU 5-6446

374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wąa*rteafir Community klMiikm 
, 7^ Modicinoa dirakrorius 

19MS. Mtetelm RcL Weatchaater, Ik 
VALANDOS: 3—» darbo dienomia ir

TeL:542-2727 arte 562-2728

- A TBL — BE 2-5893

DR A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJASHR CHIRURGAS 
SPECIALYBĘ AKIŲ LIGOS 

3907 Wait 103rd Strwt 
Valandos pagal santarirna

DR. FRANK PLECK AS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
X “contact lenses”*

ir

vai uai naitarimt; Uždaryta tree.

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

_____ PRQSTATOSCHIRURGUA_____  
2656 WEST «3rd STREET

Ofna tatof.i 776'WO 
Rnidenc!|oa talafū *46-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

tentita praktika, spec. MOTERŲ 
0H«m 2M2 WIST 5*. Titar

OFISO VAlu pfraa- antrai, trečiaa 
ir pankt. 2-4 ir 6-8 vai rak. kJtad> 
tliaia 2-4 vaL popiet ir kito toli 

vagal awRarim.

P ŠILEIKIS, O. P.
hftuM. - Protexai. Med. ten

Tetof.; PRrapect 4-5834

FLORIDA
DR. C K. BOBELIS

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710— 

Tek (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Hlna apdraudė 

ŽEMA KAINA

Td. WA 5-880

MOVING
Apdrauate peiiu awl rimu 

ft įvairi* aMwm*. 
ANTANAS VILIMAS 

Tat 374-1182 arte 374-59*

SUSIRINKU! t

Lietuviu Motery draugijos "Apšvie- 
tos,/ matinis narių7 susirinkimas įvyks 
šeštadieni, vasario 9 d., 1 vai. popiet 
3808 S. Union Avė. (Įėjimas iš kiemo.) 
Narės prašomos atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti ir jau 
laikas užsimokėti nario„duokles. Bus 
ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Amerikos Lietuviu PHieeiy Patal
pos klubo eilinis narių susirinkimas 
įvyks sekmadieni, vasario 10 d.:; vai. 
popiet Anelės salėje, 4500 S. Talman 
Avė. Nariai prašomi atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų. Primenama vi
siems, kad jau laikas užsimokėti 
duokles. Bus ir vaišės. .

Rožė Didžgalvis, rašy

— Santa Fe, N.M., kalėjime 
neranda 14 kalinių lavonų. Ma
noma, kad jie buvo nužudyti ir 
sudeginti riaušių metu.

— Vieni Chicagos demokratai 
kaltina kitus dėl tariamų ryšių 
su Mafijos vadais. Dažnai tai 
pasikartoja rinkiminių 
nijų metu.

— New Meksikos 
kalėjimo atstatymas 
82 milijonus dolerių.

kampa

S. SUŽIEDĖLIS“

Vasario 16-sios istorinės atramos
Kai minima Vasario 16, daž

niau pabrėžiama, jog tos die
nos aktu, Lietuvos Tarybos pa
sirašytu- Vilniuje 1918 m., Lie
tuva buvo paskelbta nepriklau
soma valstybe. Rečiau užsime
nama kita to akto reikšmė: bu
vusios Lietuvos, valstybės ats
tatymas.

Lietuvių tautai nereikėjo kur 
ti naujos valstybės, o tiktai at
kurti senąją — duoti naują pa- 
vūadą tam, kas jau anksčiau tu
rėta. Tuo atžvilgiu Lietuva iš
siskyrė iš kitų dviejų Baltijos 
valstybių. kuVios tais pačiais 
metais taip pat pasiskelbė ne
priklausomom: Estija vasario 
24 ir Latvija lapkričio 18. Nors 
jas visas tris siejo bendras li
kimas ir bendra geopolitinė pa
dėta, bet iš jų tik Lietuva pra
eityje yra buvusi savarankiška 

' ir didelė .valstybė, vienu metu 
i apėmusi net latvių tautą ir da-

laikų nueina į žilą senovę, v

Lietuvos valstybės pradžia to 
je žiloje senovėje neužčiuopia
ma: negalima jos susieti su jo
kia data, nei su jokio valdovo 
tikru vardu- Žinoma tik tiek, 
kad jau XII amžiaus pabaigoje 
lietuvių tautos gentys nebuvo 
pabiros ir kad jas valdė sritiniai 
kunigaikščiai, siekę savo val
džia apimti visą lietuvių gyve
namą plotą. Tose jų. rungtynėse 
dėl vyriausios valdžios XIII am
žiaus pradžioje stipriausiai pa-! 
sireiškia Mindaugas, laikomas 
Lietuvos valstybės kūrėju. Ty- Į 
rinėjimai rodo, kad Mindaugo
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nukrito, kiekviena jų siekė sa
vos ir atskiros valstybės, rem
damos tautų apsisprendimo tei
se; lietuviai, be to, galėjo dar, būta ir gabaus politiko ir dide-! 
pasiremti ir buvusios savo vals 
tybės tradicijomis. Vasario 16 
aktu tai ir pabrėžiama — “Lie
tuvos Taryba”, skaitome jame, 
“skelbia atstatanti nepriklauso
mą demokratiniais pamatais 
sutvarkytą Lietuvos valstybę 
su sostine Vilniuje”.

Tam nutarimo pagrindas nu
rodoma tautų apsisprendimo 
teisė ir tautos valia, kaip ir ki
tų dviejų Baltijos valstybių ak
tuose, tačiau stipriai remiama
si ir praeitimi. Tai aišku iš to, 
kad Lietuvos Taryba dar skel
bia “tą valstybę atskiriant nuo 
visų valstybinių ryšių, kurie bei tų laikų papročius, 
vra buvę su kitomis tautomis”. 
Čia turėta galvoje ne vien ry
šiai su Rusija ir.. Vokietija, — 
dviem didžia’siais Lietuvos kai
mynais. kurie lietuvių tautą bu
vo paskiausiai užvaldę, — bet.

visi seni unijiniai saitai su 
Lenkija; Taigi Vasario 16 -aktu- 
buvo siekiama atstatyti visiškai 
savaranki Lietuvos valstybė, ko- 
k^a yra 'buvusi dar priešuniji- 
niais laikais. Remtasi tokiu pra
eities palikimu, kuriame buvp 
palikęs gyvas lietuvių tautos 
siekimas turėti mekeno nesuriš 
tas rankas Nauji santykiai su- 
kitomis valstybėmis turėjo būti 
atremti į visiškai naujus pagrin- i 
dus.

Neoriklausomos Lietuvos val
stybės atstatymas, kokį skelbė

lio masto valstybininko. Jis ne 
tiktai sugebėjo po savo valdžia 
palenkti kitus kunigaikščius ir 
Lietuvą sujungti į vifeną vals
tybę, bet duoti jai ir tokią for
mą, kokia buvo anais laikais 
įprasta Vakarų Europoje. Tam 
jis krikštijosi, vainikavosi ka
ralium ir užtikrino teisę savo . 
sūnui paveldėti sostą ir vainiką: 
Tuo būdu Lietuvos valstybę, 
kad ir tiktai pradėtą krikštyti, 
jis. iškėlė lygiomis su' kitomis 
valstybėmis, kurios turėjo ir. se
nesnes tradicijas ir giliau bu
vo įaugusios į Vakarų' kultūrą

Iš visos Mindaugo ; politikos 
aišku, kad jis nebuvo pats pir
masis Lietuvos valdovas, ku
riam būtų tekę dar kovoti su 
tautos praskydimu teritorijoje. 
Tauta buvo jau pribrandinta 
valstybiniam gyvenimui ir jo j
siekė, iškeldama atskirų sričių 
kunigaikščius, su kuriais terei- « 
kėjo rungtis dėl vyriausios vai- — 
džios, bet nebuvo klausimo, kad 
jos reikia ir ji turi būti tokia, • 
kaip kitose valstybėse. Mindau
gas šito pasiekė, naudodamasis 
tomis pačiomis priemonėmis, 
kurios laikė vienybėje kitas tau .

i tas — krikščionybe, karaliaus 
vainiku. Net ir jo konkurentai, 
kaip Vykintas, lygiai to paties 
siekė. Kad Mindaugas, šio tiks
lo siekdamas, padėjo galvą, nuo

Vasario 16 aktas, ypač prisimin- Į kurios nuriedėjo vainikas, 
tinas šiemet’ ryšium su 700 me- n;ekada jau netekęs kitam Lie-
tų sukaktimi, kai senosios Lie tuvos valdovui, veikė daugiau
tuvos valstybės jungėjas didy- ]lorinės priežastys — žinoma

j
sis Lietuvos kunigaikštis Min
daugas buvo vainikuotas pir
muoju Lietuvos karalium. Va
sario 16 deklaracija ir Mindau
go karūnacija tarp savęs susi- 

^mezg^ kairdu būdingostormio 
lietuvių tautos kePo etapai: se
nosios Lietuvos valstybės pra
džia ir šiuometinės Nepriklau
somos Lietuvos pradžia. Abie
jų lietuviu tautos 'istorinio ke
lio etapu panašumas buvo pas
tebėtas, dar prieš skelbiant Va
sario 16 nutarimą, kai buvo 
kilusi mmtis nauja i_ Lietuvos
valstybei duoti seną monarchinę 
formą ir jos valdovu parinkti 
Mindaugo II vardą. Tos minties 
paskui buvo atsisakyta, — prie
šingos nuomonės net ir Lietu
vos Tarybą .skaldė, — bet isto
rijos analogija vistiek paliko: 
naujoji Lietuvos valstybė kėlėsi 
iš tokių pat ūkanų, iš kokių bu
vo ir išnėrusi Mindaugo Lie
tuva.

Taip pat vienu ir kitu atveju 
lietuvių tautą jungė tas pats

vokiečių ordino agresija. Ka- 
dandangi ji (agresija) buvo su
jungta su krikštu. Mindaugas 

*’1 tuometinei Lietuvai darėsi ne-
priimtinas, kaip grėsmė jos sa-
varankilkumui. Mindaugui ne
pavyko nugalėti opozicijos, tuo 
pagrindu prieš jį sukeltos, o 
kartu taip pat pavyko ir keršto 
persunktos visai jo giminei, at
sisėdusiai i Lietuvos sostą, ku
ris buvo aplaistytas paties Min
daugo ir jo sūnų krauju. Tokiu 
atveju buvo galima laukti, kad 
valstybė subyrės, kai j i tik te
bekuriama ir kai žmonėse vals 
tybinio gyvenimo supratimas nė 
ra dar įsišaknijęs. Su Lietuva 
to neatsitko. ir tai rodė, kad 
lietuvių gentys sąmonėse vals
tybinio gyvenimo supratimas 
nėra dar įsišaknijęs. Su Lietu
va to neatsitiko, ir tai rodė, kad 
lietuvių gentys sąmoningai ir
tvirtai siekė jas apjungiančios 
valdžios.

(Bus daugiau)
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Chieages J.. Vyčių ruošja- 
, nas Lietuvos Atsiminimų ban- 

> nepri-

Namai, Žarna — Pardavimui 
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Lithuanian Daily in America x

The Lithuanian DaDy Ne*-?
Published by The Lithuanian Nesn Publuhing Co., Ids.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100
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PRANEŠIMAS
CHICAGOS LIETUVIU TARYBOS LIETUVOS NEPRI

KLAUSOMYBĖS — VASARIO 16 MINĖJIMAS 
įvyks šia tvarka: •

šeštadienį, vasario 9 d., 12 vai. žuvusiųjų pagerbimas 
Jaunimo Centro sodelyje.

• Sekmadienį,'vasario 10 d.:
10:30 vaL ryto Įiamaldos š. M. Marijos Gimimo par. bažn. 

šv. M išias atnašauja ir pamokslą sako vvsk. Vin
centas Brizgys. Gieda parapijos choras. Diriguoja

• A. Linas. »
10 vai. ryto pamaldos Liet. Ev. Liut. Tėviškės par. bažn. 

Pamaldas laikei kun. A. Trūkis.
2 vai. popiet AKADEMINĖ DALIS Marijos Aukštį 

kyklos auditorijoje. '
Kalbėtojai: Gen. kons. J. Daužvardienė, kongresm. 

Martin A. Russo ir inž. Gražvydas Lazauskus.
Meninę dalį išpildo sol. Margarita Momkienė, Geno

vaitė Mažeikienė ir Algirdas Brazis. Akompa
nuoja muz. A. Vasaitis.

Lietuvių visuomenė kviečiama minėjime gausiai daly
vauti. Organizacijos pamaldose ir minėjime dalyvauja 

su vėliavomis.

ma-

laikais, sujungi Didžioj 4 Lietuvą su Klaipėdos kraity ir uostu, i is gala.
Tetiiy — Kretingos geležinkeli,, kuris buvo postatytas^nopriklausomybi* 

Linkolis buvo gražiai pastatytas, k< rtdo'žia pastatytas tiltas tias Salantaish

[ lėtas, skirtas Lietuvos
•ausOmybei paminėti, bus vą 
irio 17 d. Martinique salėją.

lame bus pagerbti Lietuvių Op*- 
os žmonės. Jie attiks meninę 
rogramą. įėjimas 20 dol. ąsmo 
liui, įskaitant ir gėrimus. š<>- 
>.ms gros geras orkestras. Vil

as užsisakyti galima skamb
ant telefonu I* B 0-6189. Pirm • 
linkas Algird « Brazis kvieči 
‘etuvjus kartu su Vyčiais a 
vesti Lietuvos nepriklausomj- 
ės minėjimą. Banketo pradži

(Pr.)
• SPECIALI JO'X NUO1-AI 

•A PRISTAČIUS AI SKELB 
4Ą. Auksiniai ir sidabriniai re 
eželiai, žiedai, gintariniai karo

:30 vaL popiet

VOL. LXVII Price 25c Chicago, III.
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mas prenumeratą trims metams ’ERKAME sidabrines ir aukai 
ir pareikšdamas, kad Naujienos nes monetas bei pašto ženkli 
nusipelnė visų lietuvių paramą. <olekcijas. " Mokame ____
Po savaitės jis atsiuntė tokį laiš j <ainas. PATRIA, 4207 So. Sari

džioje atsiuntė $120, pratęsda- 'ai, auskarai ir kiti papuošalai

nusipelnė visų lietuvių paramą. <olekcijas.
Y~5 _ _______..... . • v ¥ _ _  .

aukšta

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

1980 metų Š. Amerikos lietuvių 
krepšinio ir tinklinio pirmenybės

1980 m. Š. Amerikos Lietuvių 
Krepšinio ir Tinklinio Žaidynės 
Įvyks 1980 m. balandžio 26-27 
d., Detroite, Mich. ŠALFASS- 
gos Centro Valdybos pavedi
mu, varžybas vykdo Detroito 
LSK Kovas.

Krepšinio varžybos bus vyk
domos šiose klasėse: a) Vyrų 
A, b) Vyrų B, c) Jaunių A 
(1961-63 m. gimimo), d) Jaunių 
B (1964-65 m. gim.), e) Jaunių 
C (1966 m. gim. ir jaunesnių), 
f) Moterų ir g) Mergaičių A 
(1961 m. gim.- ir jaunesnių).

Tinklinis bus pravestas šiose 
klasėse: a) Vyrų, b) Jaunių A 
(1961 m. gim. ir jaun.), c) Mote 
rų, d) Mergaičių A (1961-63 m. 
gim.) ir e)’Mergaičių B (1964 
rn. gim. ir jaun.)_______
Wyru krepšinio A klasei pri

klauso pajėgesnės komandos, 
parinktos šALFASS-gos Krep-

- Dalė Gotceitienė, Western “Prieš savaitę esu PaslunM amento - prie Archer.

IC
Springs, I1L, Tautinių. šokių 

Į šventės korporacijos direktorė, 
“Prašau

sės komandas turinčių 
antrosios komandos.

. Krepšinio varžybose,

klubų

1

/ siųsti Naujienas mano vardu 
VI-tos Tautinių šokių Šventės 
komitetui^ o sąskaitą siųskite 
šventės iždininkei Dąliai Dund-

I 711 iPri i fU o TXvIler TU

l atsiuntė tokį laišką:

j Žilienei, Clarendon Hills, HL

šinio Komiteto. Likusios komain 
dos žaidžia B klasėje, kur taipo
gi gali dalyvauti ir vyrų A kla

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus. 

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake) 

Skambinti YA 7-9107

$120 trijų metų prenumeratai, J
Dabar siunčiu $20 auką, linkė- i 
damas Naujienoms geriausios!

demokratija laimės”. Dėkui užĮ!1 to 5 no appointment necestl 
... _ I T7T TxrrtT5 TAT/onrA 4^7 X’ l

Tel. 247-5081 (Pr.) į

— Horoscopes or Astrological 
kloties su tvirtu tikėjimu, kadi} £ar0^ Readings. Saturdaj||

Chicago, Ill.
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• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

— Antradienis, Tuesday, February 12, liptiK
; F ■ •-

• li'tj. Nr. 29

■z 11CHICAG A, DETROIT
t ___  ____ , » .* ..

SOVIETAI KALTINA JAV UŽ RĖMIMĄ 
AFGANISTANO PARTIZANŲ

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
įamu ir visais moderniais įrengi- 

. —t Tv„„ TAizc-rz-, -f-7 X’li nais Marauette Parko centre. Leng-
pasitikėjimą, laišką ir už auką. Į’arY- JAKMO, 17 Ntl/os pirkimo sąlygos, labai geras biz-

_ . . Įstate St., Rm. 1717. Mes kai Į ūs> reta pr°sa-
ŠIMAITIS REALTY

— Kristina Austinaitė Kaize-jbame lietuviškai. 782-3777 O’naucpame netuvisKai. 7d2-d777 o’ 
rienė, gyvenanti Atlanta, Ga.. j 025-8392. Professional Membe;

ELECTROS JRFNGIMAI,
- PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4574 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

%

J Dėkui. Tautinių šokių šventės mieste ir dirbanti virš dešimt- į \merican Federation of Astroj 
. .,, .. - , {Rengėjų komiteto pirmininkas 11—_ ivienoje klasėje, gah dalyvaut.! a Jonas Talandis, o korpora. nių be„drOvėj, praeit, treėiadie j 

n aiįs!a,J’ aiP . oman 0S.‘Į vijos pirmininkas yra Bronius nį buvo pakelta į bendrovės re-Į 
reikalui esant, atrinktos pagal1 j I : ,. .r •. * . Ij . Juodelis. gionahmus direktorius. Tai vie-}apygardmių pirmenybių davi- . .. . .... . v. .
nine ar r,ao-a1 Tfrorižirtir, TT-tA rvo J — GeOTOP Rnrehprtne Wnt nUlteHldteriS, direktore SlOje

kiek-}
F

Rengėjų komiteto pirmininkas mečio didelėj J. P. Stevens audi- j 'cfgers. (Pr.) Notary Public
Insurance, Income Tax

— George Borchertas,' Hot 
Springs, Ark., čikagiečiams ge- 

Krepšinio varžybos bus vyk- rai žinomas namų statybos kont 
domos vieno minuso (single raktorius, prisidėdamas prie pla 
elimination) sistema su paguo- tinimo vajaus ir Naujienų pa- 
dos ratu. laikymo, taip pat gerbdamas sa-

_ i
Tinklinyje, dalyvaujančių ko-«

nius ar pagal Krepšinio K-to-pa- 
rėdymą.

minuso

bendrovėje. Jos žinioje bus 
Texas, Louisiana, Georgia ir ki
tos šios srities valstijos. Kartu

NORI LABAI DIDELIŲ 
APDRAUDŲ

NEW YORK, N.Y. — Didelė- 
transporto ir erdvės "lyrinėj im- 
bendrovės ieško nepaprastai di

j 2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 

839-1784 arba 839-5568.

DĖMESIO 
52-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas, pensininkams 
Kreiptis: 

A LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

su ja Atlantoje gyvena ir josios apmaudų už nuskendusiu'

vo gerą draugą ir gerą kaimyną 
Augustą Tumaitį, užsakė jam

mandų skaičius neapribojamas.) Na“ ienas 4 tikėda.
Visos tinklinio varžybos bus 
pravestos dviejų minusų (doub
le elimination) sistema.

Smulkios informacijos yra 
praneštos visiems sporto viene- 
'tams^

Preliminarinė, 
pobūdžio registracija privalo 
būti atlikta iki kovo 10 d., o ga
lutinė, formali registracija — 
iki balandžio 12 d., šiuo adresu:

Mr. Andrius Butkūnas, 25356 
Leestock Ct., Farmington, Mich. 
48024. Tel. (313)-477-8475.

šALFASS-je neregistruoti viė’ 
netai, suinteresuoti šiomis žai
dynėmis, gali 'kreiptis aukščiau lietuviškos veiklos bendradar-

, L _ . i bės siunčia jai nuoširdžiausius
__ __  - . .. _ - - linkėjimus ir tikisi veikiai pasi-

informacinio

i

&

mas, kad Naujienos jam patiks 
ir jis taps nuolatiniu skaityto
ju.. Sveikindami p. A. Tumaitį 
ir dėkodami p. g. Borchertui. už 
Naujienų ir jų platinimo vajaus 
palaikymą, gerą žinią skelbia
me visiems skaiytojams, prašy-! 
darni aktyviau prisidėti prie r 1 ' ’ ■platinimo vajaus.

—Marija Žalpienė iš Bridge
port© apylinkės, lietuvių veik
los veteranė ir Moterų D-jos 
“Apšvieta” steigėja, susirgo. Gy
dosi Community Memorial ligo
ninėj, 5101 Willow Springs Dr., 
LaGrange, Ill. Jos draugės ir

nurodytu adresu.
Yra galimybė, kad prie krep: | į- j - - - '

šinio jr tinMinio varžybų dar j matyti’namuose.’

— A. R. Pūras - Richmon Hill, |
N. Y-, vėlindamas Naujienoms

bus prijungta ir šachmatų bei 
stalo teniso pirmenybės. Galu
tiniai paaiškėjus, bus paskelbtą
vėliau. kuogreičiau —} išbristi iš finan-

/ šALFASS-gos Centro Valdyba. sinių sunkumų ir pareikšdamas 
pilną pasitikėjimą, šių metų pra

___ ____ _ _ ___________l_

,a3x AOdr jĘįęL ySttT&JjTSffiyBSįį}

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

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

Telef. 312 238-9787
• įsemoramM patarnavimas \ užtekant lėktuvų, tmnkinių latrų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-
Nemokamai patanuvima* v užtekant lėktuvų, traukinių, latrą keMo. 

tne ketionių 'draudimuš; Organizuojame keliones i Lietuvą fr"Mtus 
Sudarome iškvietimus giminią apsilankymui Amerikoje ir teikiame infsr-
macijas visais-Kelionių reikalais.------------z----------------------—

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervuota vietas
U anksto — prieš 45-60 dieniu

L**
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DIAMOND HEAD j
RESTORANAS I

K

8

£
SAV. ZITA IR RIČARDAS 

SHLAUSTAS

gę axclu^, YdAdiiunv, uza<uiu£j<ii — vienam, aviem ar aviems šimtam. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves-

į

laivus ir erdvėn leidžiamus sa 
telitus.'

prekybos bendrovėj. Seseriai su Praeitą mėnesį iš Persijo'

turi prižiūrėti didelį namą ir j' tanklaivis, vežęs į Vakar?

brolis Gregory, kuris eina j pre-1
kybos mokyklą ir dirba vienoj

vyru išskridus į New Yorką, jis lankos išplaukė nepaprastai d?
.... ... AACA.d J . .

gerą šunį, t | Europą labai didelį kiekį nafto

— V. Maksvytis iš Brighton 
JParko kiekviena proga 
mia Naujienų- leidimą.
už ankstybą -prenumeratos pra-Įįaru Europa 
tęsimą ir už $5 auką. Į ‘

j A ailAlCU Viu V 111111 Fkčll UUVI

— Dėkui C. Beinorui iš Čika- [brangiai apdraudę" tanklaivį i
gos pietvakarių už ankstybą j - ~ ’ ' • ” ’ •
prenumeratos pratęsimą ir už 
$5 auką. Taip pat dėkui tos apy
linkės tautiečiui, atsiuntusiam 
$10 už keturių mėnesių prenu
meratą, bet pavardės prašiusiam 
neskelbti.

— Vladas Mačiukas iš Mar
quette Parko, pratęsdamas pre- 
numetatą, savo gerus linkėji
mus atlydėjo $5 auka. Dėkui.

Illinois valstijos loterijoje 
vasąrio 7 d. Pot of Gold lošime 
laimėjo 929602. Lucky Stars lo
šime laimėjo 51, 46, 678, 738. 
ir 23951.

gos pietvakarių, už

pare
Dėkui-

ir gazolino. Laivas aplenkė Pie 
tų Afrikos iškyšulį ir ramia'

^BGHBORHOOdI
I^EALTY GPQL/P Ir

U.S.A? fe
REALTY GROUP

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

mometi ar apdrausti savo nuo-
avybę Chicagoje ar bet kur 
\merikoje, prašome skambinti 
j- užeiti į musų Įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Tirs 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600 
independently owned and operated

nsĄfrte■ li^te erfĮfr te

T SIUNTINIAI I UETCVA f
1 MABUA NOREIKIBNt 5

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 6«th Street 
Tel. REpublic 7-1941 y

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams, 

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.
Skambinkite Zitai arba Ričardui*_____ -

Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, Įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antyg 

ir kitokie patiekalai.
Atdara* 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio.

I 3321 W. Columbus Drive, Chicago, Ill.
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzle)

Tel. 925-1678

£ i. f t f ( i l i t U H ( t i t Hįf < t <

plaukė toliau. Jis turėjo' pasiekt' 
Atlantą, o vėliau pasukti j Va-

■ - r j karų Europą. ;

f Tanklaivio savininkai buvrj

ankstybą j naftą. Dabar tas tanklaivis din ! 
go. Savininkai mano, kad ji? 
dingo audroje, kuri siautė pietr : 
.Atlante. Dingo laivas, nafta i- 
.visa įgula. Savininkai reikalauj? 
didelės sumos iš Londono ar-1 
draudos bendrovės. Apdraudo; 
bendrovės atstovai mantf, kad 
tanklaivis galėjo naftą parduot' 
Afrikos uoste, o vėliau kas nor; . ;alow su valgomuoju. Centrinis oro 
tanklaivį prileido jūros vande 
niu ir paskandino. 

Į , I . »
Buvo pakeltas didelis susisie 1 

kimo, satelitas, bet jis dingo 
Manoma, kad jis atitrūko nuc 
žemės traukos ir nuėjo į erdvę į 
Iš apdraudbs bendrovės reika : 
laujama 87 milijonų dolerių Į

65-TA IR KENNETH
Svarus 2 miegamųjų mūrinis bun-

ildymas ir vėsinimas, beismantas. 
garažas. $61,900.

CLEARING REALTORS
1640. W. 63rd St., TelA767-1710

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

Apdraudoš bendrovė mokės, je !■ 
bus įrodyta, kad satelitas nu 
klydo ir kur.

2608 Weat 69th St, Chicago, UL 60629 « TeL WA 5-2787 
' Dideli* pasirinkimas geroc rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

I^Į R ^l|

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
3501 W. 69th St, Chicago, BL 60629. — TeL WA 5-2737

Y. VAL a NT IN AS ..
“V"

*

MADIGAN NORI PADĖTI 
MOKYKLOMS

SPRINGFIELD, UI.— Michae
J. Madigan, Illinois Senato, dau ;

Hinsdale — Quality Home
7 Room Brick Bilevel. 4 Blks. to RR, 

ĮĮ1 Bedrooms, 1% Baths, Lge. Kit. w/- 
mating area, Florida Rm., Family Rm.,

• Laundry Rm., 11- Closets, 2-Car Att. 
; larage w/elec. eye.

Owner retiring. Way below 
market value! $129,000.

Call 325-4994

„ . ; nrnlrn BEAUTIFUL BASS LAKE, INDIANA,gumos vadas, kre peši į p ear roun(j 5 room house. Full base-
rorą Drew S. Days, bandydama; - 
padėti jam išspręsti Chicago; 
mokyklų sunkumus.

Prokuroras Benjamin Civilet 
ti, matydamas, kad Chicago; i 
mokyklų sistema turi będos si 
mokyklomis, ėmėsi žingsnių pa

lent, fireplace, all appliances. Cen-. 
ral air. 2 car garage. 100' lake front 
< 300’, plus 4 room guest house or 
ncome at $200 a week. Mid 80’s.

Call (219) 772-5426.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

dėti šią problemą. Juodžiai rei ___________
kalavo vėl grąžinti vaikų vežie ’ ;ėje antrame aukšte išnuomoja 
jimo į mokyklas sistemą, ka

>6-tos’ ir Albany gatvių apylin-

.u_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiimiiiiiiiiiiHi»»;

= Bus lietuvių suvažiavimas < . i
f Sunny Hills, Floridoje 1

mokiniai galėtų, vykti į nepil 
nas mokyklas ir šitokiu bud 
būtų paskubinta integracija. Bf
vaikų vežiojimas į mokykla
miesto samdytais autobusai 
brangiai kainuoja. Miesto mc 
"kyklų sistema ir šiaip yra ap 
krauta.

Pietvakarių mokinių tėvą 
prašo prokurorą leisti vaikam 
eiu i

kovo 15,16 ir 17 dienomis, ir taip pat 
gegužės 17,18 ir 19 dienomis.

2.Su in teresudti šia kelione prašom i kreiptis 
į Sunny Hills lietuvių komiteto narius:____R

M. P. Kiela Ohicagoje — (312) 737-1717’•
V. Beleckas, Sunny Hills — (904) 773-3333
R. Kežys, New Yorkas-New Jersey — (212) 769-3300
D. Dulaitis Detroite — (313) 280-2969
J. Mikonis Clcvelande — (216) 531-2190

5iTiMUll0ifawUUnWUlUIUkjJV^nimnUHIIIinUlllhllllHllfHnnWilUHlllhii<in^ kykla«. Taip *buvo sprendžiaro

-eiti į artimiausias Chicagos mo 
kyklas, kad nereikėtų jų ve 

ižioti. Advokatas Madigan žmo 
nių prašymus pasiuntė proku 
rorui Days, patardamas jam ne 
kelti bylą teisme, bet įsakyt 

’ vaikams eiti į artimiausias mc

E

X

< e t ( i lt t U t ; 1t. i/ (Ui

5 kambarių apšildomas 
' įvarus butas.

Telefonuoti šeimininkei:
PR 6-0705

nas

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Ava.
Chicago, J1L 60632. Tel. YA 7-5980

M. i I M K U S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminip

šymai ir kitokį blankai.
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

1
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AFGANISTANO PARTIZANAI KONTROLIUOJA ŠIAURĖS 
RYTŲ PROVINCIJAS IR PAKISTANO PASIENI

Komunistų partijos laikraštis — . - -... —---------=----------
“Pravda” sekmadienio laidoje 
vedamuoju pakaltino Ameriką 
už Afgąnislano partizanų rėmi
mą. Vedamojo autorius Yuri 
žukov yra žinomas politinis ko
mentatorius ir kandidatas į 
kompartijos centrinį komitetą. 
Ediloriale tarp kita jis taip ra- 

“Zbignievo Brzezinskio ke
lionė Į Pakistaną, jo pasikalbė
jimai su Pakistano valdžios įga
liotiniais ir užkulisiai su Pekinu 
aiškiai .rodo, kad JAV, Pakista
nas ir Kinija, nekreipiant dėme
sio į dalykų visumą, siekia pra
plėsti savo įtaką' Afganistane. 
Nereikia laikyti tvirtumo ženk
lu kalbas Washingtone apie su
vienijimą partizanu gengių, 
siuntimą jų į Afganistaną ir pa
vertimą j

------ Pakistano-
hammed Zia ul-Haq pareiškė 
belučių kilties atstovams^ kad 
Sovietų armija, yra lik į myliu 
nuo pasienio. Rytuose ji-jau pa- jįs Savo rinkiminėje kampam-

MUGABE ANTRĄ KARTĄ 
IŠVENGĖ MIRTIES

1

šo:

į savotišką armijų”, 

prezidentas Mo-

siekė Spin Baidak miestelį. Kiek 
jame yra Sovietų kariuomenės, 
prez. Zia nepasakė.

Vakariečių žiniomis.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapclis, Agenl 
32081/2 W. 95th St 
Everg. Park, III. 
60642, - 424-8654 L

m mm
f

State Farm Ftre and Casualty Company

Advokatas ’
GINTARAS P. CEPiNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadienį nuo 

9 vaL ryto iki 12 vaL d.
iki 6 .ral. vak Šeštadienį nuo 

9 vaL ryto iki 12 vaL <L 
Ir pagal susitarimą-

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

te

EXPER. WAITRESS WANTED
FULL TIME — A.M. SHIFT 

3236 S. Halsted St 
Tel. 326-2724

.4-
i PERSONAL 

Acmany Ieško

I
I
i 1

I

1

L 
(I
I
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— Saudi Arabija atsisakė mo- 
tėti Sirijai už karių užlaikymą 
Libane. Saudi Arabija patarė 
Sirijai kreipti daugiau dėmesio 
: Rusijos pavojų,--------------------

■ — Kubos kareiviai nenori pa- 
riliklį Pietų Jemene, nes arabai 
en juos išžudyta.

MANO PAIEŠKOJIMAS
Su malonumu norėčiau susi

pažinti gyvenimui draugą, nes 
vienai gyvenimas labai nuobo
dus, be tikslo. Suinteresuotieji 
prašau atsiliepti. Lauksiu malo
naus laiškučio ir už tai‘būsiu 
dėkinga. Prašau rašyti:________

---- Naujienos,- Bcrx-237-----
1739 So. Halsted St 
Chicago, IL 60608 \

t

mokyklų reikalai anksčiau, jucft 
galima išspręsti ir šiandien.___

— Izraelio aviacija ir tankai 
ateitų Saudi Arabijai pagalbon, 
jeigu rusai veržtųsi į Persijos
įlanką.-

I ------------------------ - ---------------------—■ ,

^•'^^^ms-pirjjjądįteiį* —> Sgtąrday-Monday, į>bruary 9-11, 1985

SALISBURY, Rodezija.—Sek
madienį partizanų vadas Robert 
Mugabe kalbėjo apie 10.000 mi
niai Fort Victoria mieste. Jis 
pareiškė, kad vėl pradės parti
zanų veiksmus, jei gubernato
rius Lordas Soames trukdys jo 
vadovaujamą! Zimbabwe Afri
can National Union (ŽANU) 
dalyvauti rinkimuose.

Važiuojant Mugabei ir jo pa
lydovams Į aerodromą, ties ant
rąja motorkados mašina sprogo 
galinga bomba, sužalodama dvi 
mašinas ir sužeisdama penkis 
palydovus. Mugabe važiavo pir
moje ■ mašinoje; Policija rado 
Sovietų : gaihybds nesprogusią 
miną. Praeitą savaitę į Mugabe 
namus buvo įmesta granata. j

Gubernatorius Soames praeitą I 
savaitę pareiškė, kad jis suspen
duos k i ak viena - 'kandidatą, j e i

<

S NORI LIETUVAI LAISVĖ
3

Detroit skyline.
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Miciiigano pramonėje dirba daug lietuviu. Detroite yra

J

joje skatins jėgos panaudojimą. 
Tuo būdu jis suspendavo mark- 

isistinės ŽANU partijos iždinin- 
dabar|ką Enos Nkala. Yra nustatyta, 

Afganistane yra apie 90,000 So-įsaa tuKsranciai Mugabe Pa
vietų kariuomenės. Jei Sovietu ^anų dar slapstosi ir neatiduoda v ** *11

Lietuvių Organizacijų Centras, kuris sekmailienį pasi
sakė už Lietuvos nepriklausomybę.

te 90,000 So- kad tūkstančiai Mugabės parti-

Sąjunga, “verčiama
opinijos, atšauktų savo kariuo
menę iš Afganistano, tai ji tik 
suvaidintų atšaukimą, palikda
ma ten stiprius kovos vienetus.

pasaulinėsj savo ginklų.
- t '*

RADO SENUS PUSBEŽ- 
DžIONėS GRIAUČIUS

DURHAM, N.C. — Duke uni-
Indijos korespondentas Kul-1 versiteto antropologai, prieš ke-

dip Nayar dabar lankosi Afga-Į lis metus pradėję tyrinėti prei
nistane. Sekmadienį jis pranešė tį, Egipte rado virš 20 gyvūnų
Express Daily laikraščiui, kad griąučius, gyvenusių, kaip atro-

vadas VI. Išganaitis. moterims
— St. Ceceviciene. Vėliavų va-
iovas p. lorn.<us. Iš viso buvo 

dalyvių prie vėliavų kėlimo par 
UJO. Pas

Po lo
gedum 
organizuotai

ba-nyč ą pam ilcl ms.
H* vėii- v;i:^in ■ s

noriai. Daukanto

ALTos atstovų, 
žygiavo į 
Buvo ne- 

ulisi, sava-
jtirų šauliai, 

B-nė ir vyčiai. Vėliavos «
altoriaus. Prie

L Lie;
šsir’k
t. L-ei. B nės vėliavos buvo po-j 

pssipuošu los

avo pre

lios, 
rūbais

I0:.Ji) vai. sv. Miš as atnašavo 
J. E. vysk. V. Brizgys su asista: 
<an. V. Zakarauskas ir kun. Ge
lažius.

šv. Miš-ų auką nešė A. Gaba- 
lienė, kuri vyčių vardu Lietuvo j 
įe Įteikė gen. Žukauskui aukso 
kardą, ir savanorių pirmininkas 
J. Tamulis.

Pamokslą sakė vyskupas V. 
Erzgys. Paminėjo Lietuvos I 
!aisvės kovą, didvyrius, kritu
sius už Tėvynės laisvę, ir ragino 

, stiprinti akciją prieš ateizmą i 
Pabaigai linkėjo Dievo palaimos. 

-4r ištvermės kovojantiems ūž" 
Dievą, Bažnyčią ir Tautą. (Gai
la, kad bažnyčios mikrofonai

zgys. Paminėjo 
’aisvės kovą.

tautiniais

M.,l^o^sunku girdeli.)
I » 'v'* • • — . -Bažnyčioje 

vadovaujamas 
Vargonais '. >.k> 
Solo gic'' -

giedojo choras, 
r •> A. Lino.

Skais

CHICAGOJE SUSIRINKO APIE 
PUSANTRO TŪKSTANČIO ŽMONIŲ

SVEIKINO VYRIAUSYBĖS ATSTOVAI, UKRAI- - 
NIEČIAI, LATVIAI, ESTAI IR KITI

CHICAGO, Ill. — Chicagcje. 12 vai. rinkomės prie paminklo.
Masilionis savo įvadiniu

.a. bKais^irys. 
Momkit-r'7. Ba- 

maldo pasibaigus, nugiedotas 
Tanios himnas. r .znyčia buvo 
pilria žmonių, 'tačiau ir iš toliau 
atvažiavusių. Matėsi šiek tiek ir 
jaunimo.

10 vai. pamaldos buvo Lietu
vių Evangelikų Liuteronų Tėviš
kės parapijos bažnyčioje. ] 
maldas laikė kun. A. Trakis.

(Bus daugiau)

M

Pa-

KONSULAS VYTAUTAS ČEKANAUSKAS 
PASAKĖ TURININGA KALBA 

C 4
VICEGUBERNATORIUS YRA SUSIPAŽINĘS 
SU VISA LIETUVOS PAVERGIMO ISTORIJA

(Telefonu pranešė Saulius šimoliūuas)

AFGANISTANO KARIAI 
BLOGAI JAUČIASI

NEW DELHI, Indija.
Afganistano karia: labai blogai 
jaučiasi, nes jie buvo apgauti, 
negavę įsakymų pasų., i 
Sovietų invazijai. Talys ai" 
tanieičai buvusius armijos

įsakymų

Buvę

Praeitą
Detroito Lietuvai

(Lent ra s

4’anis

ninkus vadina rusų “karių ž ne^ 
noinis”.

Sovietų kariuomenės vadovy 
bė, pajutusi tokį didelį pasipik 
tinimą įsiveržimui į Afganista 
ną, jau pradėjo kalbėti apie ati 
traukimą savo karo jėgų iš Af 
ganistano. Niekas ^nebetiki, kad 
rusai taip greitai trauktųsi iš 
okupuoto krašto. Jie dar ,nctu
rėjo laiko įtvirtinti Maskvai iš- 
tikimos vyriausybės. Be to, 
sai juk turės pataisyti išgriau
tus Afganistano kelius ir V • . ■ « . --žinti konfiskuota turtą.

ru-

Babrakas, Karin alas tikėjosi 
išspręsti politines problemas, bet 
joks rimtesnis Afganistano’ vei 
kėjas nenori su juo bendradar
biauti.

NEPERNEšA ŽUDIKO 
ŽVILGSNIŲ

CHICAGO, Ill. ■ Viena 
liudininkų prieš žudiką J. W 
GacV kreipėsi į teisėją, kad per-

iš

DETROIT. Mich, 
sekmadieni.
Organizacijų Centras suruošė 
labai gyvą ir įspūdingą Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 62 
metų sukakties minėjimą.

Iš Kalifornijos buvo atvykęs 
Lietuvos generalinis konsulas 
Vytautas Čekanauskas ir pasakė 
letuviams turinihgą kalbą. Rei
kia maryti, kad bus gautas visas 
kalbos tekstas ir kiti lietuviai 
turės progos su juo susipažinti.

'■gano' 
s James 

Prichley. Jis labai vykusiai ne
lygino pavergtos Lietuvos liki
mą su Afganistano likimu. Kaip 
Lietuva, taip ir Afganistanas 
buvo Sovietų karo jėga paverg- 
ti, nuginkluoti ir išnaudojami.

Sc ■: *<si pavergė nedidelę 
valstybę, apvalė bankus, išplėšė 
sandčliu-i 
Inivc hĄ 
našus krašto turto ir maisto 
olėši’ .7 vyksta Afganistane. 
Didieji Sovietų tankai ir kitos 
karo mašino’s laužo tiltus, senuo
se kalnų keliuose pralaužia di
deles duobes...

Minėjiman atvykusieji Detroi
to lietuviai" sudėjo Ry
šium su 
kakties minėjimu detroitiečiai 
surinko dar tūkstantį dolerių. 
Visos aukos-eis Amerikos Liėlll-

Gražiai pakalbėjo M-c 
gubernatoriaus padėjėj

! ir išsivežė viską, kas 
esnėse krautuvėse. Pa

nepriklausomybės -šu-

spėtų žudiką nežiūrėti į ją to
kiu veriančiu žvilgsniu, nes ji lo 
žvilgsnio negalinti pernešti.

Antroji moteris, kurios suža
dėtinis. buvo Gacy nužudytas, 
kai žudikas teismo salėje lais 
vai praėj-o pro jos šalį. nc:šlaik«' 
ir pradėjo garsiai raudoti.

Visa teisme procedūra atrod- 
gana keistoka, kai sadist'nis žu
dikas vaikšto po teismo sale

vių Tarybai.
Į DL(>C minėjimą buvo atvy

kusi grupė nelietuviškais keliais 
besitvarkančios Bendruomenės, 
lie kombinavo, kaip galėtu pri
sitaikyti prie sudėtų aukų 
detroitiečiai pasakė, kad to

Lietuvos nepriklausomybės su- į Dir.
kakties minėjime dalyvavo apie i žodžiu pradėjo iškilmes. Toliau 
pusantro' tūkstančio
Diena pasitaikė šalta, bet prisi
rinko gana daug žmonių.

__ Iš viso nepriklausomybės mi
nėjimo šventės metu surinkta 
virš 7,000 dolerių.

Kažkas pranešė policijai, kad 
šios šventės metu bus padėta 
bomba. Atvažiavo trys' policijos

žmonių.

partizanai kontroliuoja Badach- do, prieš 30 milijonų metų.
šan ir Baghlan provincijas Ki- Primityvios biologijos ir isto- 
nijos pasienyje ir Kunaf proVin- rijos -profesorė-Elwyn- L. Sim- 
ciją, esančią Pakistano pasieny- mons, paleidusi kelis metus 
je. Badachšan provincijoj vyks- Egipto tyrinėjimuose, priėjo iŠ- 
i_______ ______ . . ; / 1.
donosios armijos ir partizanų, bai retas radinys, užverstas di-
A UI v* v***—■ ---------------------------y * - — ~

ir paėmė daug ginklų bei amu-Į gerai išsilaikęs. Kasinėjimai vy-.skvadai ir nuodugniai tikrino, ar

Griaučiai parvežti į Durham kenkti minėjimui. Policija ap- 
universitetą ir bus toliau tyri- žiurėjo namą, salę ir koridorius, 
nėami. Dabar mokslininkai turi bet nieko' nerado. Galimas daik- 

ej priemones apytiksliai nustatyti, tas. kad policijos atvykimas 
Į kiek metų griaučių savinin- vier

kandidatūrą* į Baltuosius | m.g jr ]ęU0 maitinosi.
jC* New ..oxpcrJX • yra ir tokju mo’kslininkų, pri

miniuose rinkimuose gaus ma-1 ^tandiu evoliucijos teoriją, 
žai balsų._______________ ____| —

“ ‘ - j Įėjo būt itarpininkas tarp to

tui, sveikstančiam po kojos ope-; čiavimai rodo, kad tie gyvūnai 
racijos, komplikavosi kepenų ir buvo didelės katės dydžio. Moks- 
skilvio veikimas. Tito yra 87 liniukai tais laikais gyvenusį 
metų amžiaus.

šan ir Baghlan provincijas Ki-

ciją, esančią- Pakistano pasieny-i mons,
—----------- — — Jį- * V — _ .

ta atkaklias kautynės tarp Rau- vados, kad rasti griaučiai yra la-

Partizanai atsiėmė du miestusJ dėlių smėlio sluoksniu ir labai

nicijos iš besitraukiančių da-j ko Sacharos dykumų pakraštyje, piktadariai iš tikrųjų norėjo pa-
linių.

— Senatorius Robert J. Dole 
<R., Kansas) sekmadienį per(R., Kansas) sekmadieni per ra- _____  ______
diją pareiškė, kad jis atšauksi galėjo būti, kokiomis ligo- « i* r » — • _1A__ i «’ •’savo I 
Rūmus, jei New Hampsrire pir- j

žai balsų.

. kad policijos 
vieną kitą galėjo pagąsdinti, bet 
kas atėjo, lai minėjime dalyva 
vo. Užgesytos šviesos sukliudė 
mergaitėms rinfki aukas.

Toliau seka platesnis minėji-
r Jie mano,- kad šis -gyvūnas _ga-_ mo-aprašymas.---- -

‘ ’ ■ | Įėjo būt itarpininkas tarp to me-
— Jugoslavijos prezidentui Ti*i to beždžionių ir žmonių. Apskai 

tui, sveikstančiam po kojos ope-; čiavimai rodo, kad tie gyvūnai 
racijos, komplikavosi kepenų ir buvo didelės katės dydžio. Moks-

gyvūna pavadino Egiptopitekus 
zeuksis. Tai reikštų — 
beždžionė”. »
zeuksis. Tai reikštų —

J 2 « ♦

ALTos Centro valdyba pa
skelbė spaudoje ir per radiją 
atsišaukimą Vasario 16 proga, 
šios tarptautinės įtampos metu 
ragina tautiečius rengti minėji- 

Egipto mus, juose gausiai dalyvauti ir
paremti ALTą aukomis.

Vasario 9 d. Chicagoje minė-

į

1

__ Sen. William Proxmire
■■■(D.—WisĄ pareiškė per CBS te- jimo išvakarėse i>er S. Daukus 
leviziją, kad Teisingumo .depar- radijo valandėlę kalitejo-AETos

■ tamentas ir generalinis prakuro- Centro valdybos narys M. Pra- 
{ras Benjamin R. Civilctti glo-1 nevičinj. .Its kreipėsi į 'višaome- 

iš5 dalyvauti minėjimuo- 
tas, Deimantė, Gintenis, Vy-Įrfų G? William Miller, delsiant se jr paremti aukomis. Ragino 

skundų eigą.

------- Pirmadienį Europi rinko
je aukso uncija kainavo $714.

leviziją, kad Teisingumo .depar- radijo valandėlę kall)ėjo-ALTo
• • • _ 1 ___ A — - . — _

KALENDOR.ĖLIS

Vasario 12: Eulalija, Modes-j boja savo draugą, iždo sekreto- nę; pra 
rx_«________________ I • Yfillow* ardai ant__

gandas.
Saulė teka 6:52, leidžiasi 6:19.

Oras šaltas.

šios politinės įtampote metu ne
pasimesti klystkeliuose.___ * * *_______

Vasario 9 d. Jėzuitų namuose

Marija”.

ir net

ALT-v<
valdybos nariai: v’ce 11

i

visas apeigas atliko aukšt. litua
nistinė mokykla. Prie aukuro du 
studentai uždegė “amžiną ugnį”. 
Sugiedota “Marija,
Akordeonu grojo F. Stro’lia. Kiti 
du studentai prie paminklo nu
nešė AT.Tos vainiką. Pagrindinę 
iškilmių patriotinę kalbą pasakė 
Rasa PIioplyte? "Pabaigai sugie
dotas Tautos himnas, pritariant 
akordeonu. Girtinas jaunimas! 
(ALTos nariai vėliavas kiek 
aukščiau buvo pakėlę 
sniegą pakasę.)

Iškilmėse dalyvavo 
Centro
pirm. I". Blinstrubas, agr. And 
rašiūnas ir teis. Mankus: Vilnie
čių s-gos pirm. J. Lekas; Balfo 
dir. J. Mackevičius; Pensininkų 
s-go’s-----J.~BJažy&;-4nž; Es-Jasiū-

-nas su žmona; Marquette Parko
R. Liet. B-nės vykd. viccpirm. 
J. Bagdžius. Iš viso su lituanis
tinės mokyklos studentais buvo 
apie 50 asmenų.

Kas būdinga: kasrpet iškil
mėse dalyvaudavo Ramovėnai. 
Jų pirm. A. Juškevičius pasaky
davo pagrindihę kalbą. Šįmet 
nauja vadovybė net nesiteikė 
dalyvauti... *

KINAI IEŠKO NAUJŲ VADŲ

HONG KONGAS, britų kolo
nija. — Pradėję senti ir nepa; 
jėgią darbo atlikti dabartiniai 
Kinijos kariuomenės vadai pra
dėjo ieškoti naujų ir jaunesnių 
žmonių.

Visas dėmesys atkreiptas į 
Sičuan provincijos vado žiao 
Zijango perkėlimą Į Pekiną. Visi 
pabrėžė, kad Zijangą pasirinko 
pats Dengas Ksiaopingas. Jis su 
juo mėgdavo gana plačiai pirma 
telefonu, o vėliau asmeniškai 
išsikalbėti. Dongas kreipia visai 
dėmesį į di<k 

u

po teismo 
kaip paprastas nusižengėlis.

bet 
ii us 

būdais jie prie pinigų neprieis. 
Turi išmokti kartu dirbti.

VAIRUOTOJAI LA^AI 
NEPATENKINTI

CHICAGO, III. — Visiems au
tomobilių savininkams pasidarė 
visai nesuprantama, kokiais su- 

• metimais federalinės ir atskiru 
i valstybių 

pi! r’n /.iJiėli j naujevos.!
Jis dažnai primena, kad uepadi-i <*’°s

dieni
kelias kal-

vadovybės 
kad bilijoninius 

gazolinu

leidžia, 
pelnus daran- 
prekiau jancios 

dinus gamybos, negalima galvo-j bendrovės laisvai juos kiekvieną 
tie apie gyvenimo sąlygų page-. savaitę vis labiau apiplėštu. At- 
rinimą. p—y- —- 
nia nTTmTaiT” j >a siu s tr ZŲan gą Į j nes bi 
Ameriką, kur jis tikisi pilnai bilių. Kai kur jau girdisi nepa 
susipažinti su Amerikos dirbtu- tenkintųjų balsų, 
vėmis ir jų gamyba bei naujais gazolino stočių daužymu, 

gamybos metodais. — ..........

gamybą, o vi
.lėti į nauji.ve:

Dengas rengiasi ilges- rodo, kad neturtingesnieji žmo- 
š ’švvtr i š "šjfvd auto fi ib-

BANĮ SADR ĮTIKINĖJA 
STUDENTUS

TEHERANAS, Iranas.— Nau
jai išrinktas Irano prezidentas 
Bani Sadr įtikinėja marksistinių 
studentų grupę geruoju, savo 
valia pasitraukti iš Amerikos

. ■___________ * ♦ ♦__________________

Sausio 10 d. Marquette Parke
prie bažfiyčioš^vėliavas kėlė Vy-į ambasados ir leisti vyriausybės 
tauto Didžiojo šaulių rinktinė.
Pakėlus valstybinę ir tautinę 
vėliavas, sugiedotas Tautos him
nas. Vėlias ų kėlime dalyvavo 23 
šaulės moterys,-24 vyrai bei vė

policijai ir kard jėgoms perimti 
visus sulaikytus ir ištardytus 
amerikiečius. Studentai patikri
no visus ambasadoje buvusius 
dokumentus, ištardė visus am-

liavų ąsista. Vadovavo rinktinės basados patarėjus ir tamauto-

grasinančią

jus, ir pareikalavo išduoti jiems 
Amerikos reikalų vedėją loin
gen. Jis bus nubaustas. Prezi
dentas pareiškė, kad valstybėje 
negali būti kitos valstybės, vy
riausybėje negali būti kitos vy
riausybės. Jis nurodė, kad lurjs 
jėgą visiems tiems studentams 
suimti, bet jis to nedarysiąs, kad 
nebūtų kraujo praliejimo. Irano 
kariuomenė ir policija prisiekė 
klausyti naujai išrinkto prezi
dento. Mandma, kad prezidentui 
pavyks taikiu būdu nuginkluoti 
studentus.

VICEPREZIDENTAS RUOŠIA
SI ILGAI KAMPANIJAI

CHICAGO, Ill. — Viceprezi
dentas Walter Mondale treėia- 

ir ketvirtadienį praleis
Chicagoje ir pasakys 
bas. Pirmą kalbą jis pasakys 
Chicagos metodistų bažnyčios 
salėje, kvies klausytojus balsuo
ti už prezidentą Carterj. Prezi
dentas rūpinasi valstybės reika
lais, organizuoja laisvąjį pašau- 

i2_Afg;:niatano laisvę ir taiką.
;iltų reikalas griežtai

’ '< įsijos įlankos valstybes 
Sovietų karo jėgų ir Kubos 

tai prezidentas yra 
ma

rinus ir lakūnus. Prezidentui la
bai rūpi naftos klausimas.

Viceprezidentas Mondale yra 
tikras, kad rudenį rinkimus lai
mės prez. Carteris, bet tai bus 

terminas. Tada 
laliai galimas 

daiktas, norėtų tapti Amerikos 
prvzulenht. Jis yra gv.as 
tojas, turi gerą patyrimą 
tvbės reikalų tvarkyme.

1
L -i jeigu 
gln;i 
,!„(-■
kareivių, 
yasiryžę paruošti jūreivius.

paskutinis jo 
pats Mondale,

k a ,4m‘* 
vals-

— Izraelyje, Pelah Tikva 
miestelyje, sprogo galinga bom
ba ir sunkiai sužeidė 10 asmenų.

Petah

2.Su


TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jatismy darnos pagrindai

,x«ujau»ių aiuhsio žinių populiaru* peri«ikimac> 
 JONAS ADOMAS ICIOS, M. D.

KASPINO PAVIDALO GALVOS SKAUSMAI

Dieniausiai gydytojas turi rei
kalo su galvos skausmais, ku
riuos sukelia galvos raumenų su
sitraukimas. Tai juostos-kaspino 
pavidalo galvą juosią skausmai. 
Dar kitaip juos gydytojai vadi- 
na-įsitempimo galvos skausmai 
(tension headache.) Tokius gal
vos skausmus turi 70% moterų 
virš 30 metų sulaukusių, kurios 
kreipiasi pas gydytoją. Tik 30% 
tokių ligonių sudaro vyrai. Tai 
dažna suaugusiųjų liga. Vienok 
ji pasitaiko ir vaikams.

KAIP PASIREIŠKIA KASPI- 
NINIAI GALVOS SKAUSMAI

Dėl minėto raumenų sisitrau- 
kimo galvos" skausmai įvairiai 
pasireiškia. Dažniausiai jie esti 
abejose galvos pusėse, bent 

-sergančiųjų juos, turi abe
jose galvos pusėse. Skausmus 
pacientas apsako, kad jie jau
čia verž mą apie galvą-tarsi kas 
pinas veržtų siauru ruožu per 
kaktą, virš ausų ir link pakau
to. Tas skausmas-veržimas pa
sireiškia kartais kasdien, kar
tais su pertraukomis, ypatingai 
jis atsiranda po -įtampos, sun
kaus uždavinio atlikimo, po la
bai gausaus darbo. Prie tokių 
galvos skausmų atsiranda se
kantieji priediniai negerumai- 
simptomai: gilus ir ilgiau užsi
tęsęs alsavimas (hyperventila
tion) , miego sutrikimas ir visa, 
eilė kūno, psichikos ir emocijų 
negerovių.

• Pats pacientas apsako raume
nų susitraukimo galvoje sukal
tus galvos skausmus kaip ver
žimą apie galvą. Tai

Galvos raurpenŲ susitraukimas sukelia 
galvq juosiančius skausmus — kaspino 
pavidalo skasumai pasiduoda gydymui.

(Mediciniška tiesa)
A 

spaudimas, tarsi kaspinas verž
tų aplink galvą arba kepurė bū
tų per maža. Toks paciento pa
sisakymas yra labai būdingas 
raumenų susitraukimo pasėkoje 
atsiradusiems galvos skausmams 
(tension headache.) Gydytojas 
tikrai diagnozuoja tokius skaus
mus išklausinėjęs pacientą.

IŠMOKIME PAPASAKOTI GY 
DYTOJUI SAVO NUSIS-.

KUNDIMO ILGĮ

Visų pirma gydytojas nusta
to, kaip ilgai minėti galvos 
skausmai pacientą vargina. Rei
kia sužinoti iš paties paciento 
pasisakymo, ar tie galvos skaus
mai yra nesenai atsiradę (ke
lios dienos, ar kelios savaitės,) 
o gal jie jau pacientą vargina 
keli mėnesiai, ar net metai. Jei 
skaus mai nesenai atsirado, la
bai svarbu gydytojui tokį pa
cientą ištirti neurologiškai, ar 
nėra organinės priežasties to
kiems galvos skausmams gau
tis. Nesenai atsiradusieji minė
ti galvos skausmai po susijau
dinimo, išgąsčio, įtampos bei. 
nuovargio-dažniausįai nesudaro 
vargo ir pasitaiso po gydytojo 
išaiškinimo pacientui, kad nieko 
rimto nesą.

Kitaip nusiduoda su raume
nų susitraukimo sukeltais gal
vos skausmais, kurie ilgai užsi
tęsia: mėnesiais net metais var-; 
gina žmogų.- Tais atvejais pri-į 
sudeda nusiminimo__reiškiniais
Tokiems pacientams priseina, 
duoti prieš nusiminimą vaistus 
(antidepressant), gydyti juos?

Kuršiu marios

Detroito naujienos
LIETUVIŲ NAMŲ DRAUGUOS METINIS SUSIRINKIMAS

Windsor© Lietuvių parapijos 
klebonas kun. Domininkas Lerig 
vinas. Valdyba pareigomis dar 
nepasiskirstė. Į. Revizijos Komi
siją išrinkti sekantieji asmenys: 
Alfas Šukys, Vincas Tamošiū
nas ir Petras Bliūdžius; kandi
datas Antanas Norus.

Susirinkimas baigta 2:30 vai. 
A. Sukauskas 

if. if * ' .
ŽURNALISTŲ

Susirinkimas įvyko vasario 3 
<L Lietuvių namuose; dalyvavo 
per 36 nariai. Susirinkimą pra
dėjo Draugijos pirm. Alfas Šu
kys. Buvo pagerbti mirusieji.

■ Sudarytas darbo prezidiu
mas; pirmininkauti pakviestas 
teis. Stasys §imoliūnas, o sekre-

i toriauti Juozas Lesčinskas. Man 
datų komisiją sudarė Antanas 
Sukauskas, Petras Pagojus ir 
Jonas Atkočaitis. Praeito susi
rinkimo protokolą perskaitė Pet 
ras Bliūdžius. Protokolas priim
tas kaip skaitytas. Pirm. A. Šu
kys iš perėtų metų veiklos pa
darė platų pranešimą; savo pra 
nešimo pabrėžė, kad be aukų 
Lietuvių Namai neisilaikys. 
Šiais metais namams išlaikyti 
duosnūs aukotojai suaukojo per 
3.330.00 dolerių.

Kaž kas namų draugiją aps
kundė miesto vadovybei, kad 
nesutvarkyta šiluma- Miestas 
dėl to nesikabino. Per langą 
buvo įmesta geso bomba, bet 
gaisro nebuvo.

Iždininkas Petras Bliūdžius 
; pranešė kad su aukomis kasa 

pasipildė ir šiuo metu skolų ne
turime.

Revizijos Komisijos praneši
mą padarė Marijonas šnapštys.

P- P-

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
Detroito Skyriaus metinis vi
suotinis narių susi rinkimas 
įvyks vasario mėn. 24 d. -2 'vai- 
p. p. ponų Natalijos ir Stasio 
Sližių namuose, 4141Vasar St, 
Dearborn Hts.

Darbotvarkė: Valdybos ir Re
vizijos Komisijos pranešimai, 
klausimai ir stirrianytnai.

Visi nariai prašomi dalyvauti. 
Skyriaus Valdyba 
8- * ' * .

BALFo ŽINIOS
BALFo, -O 76-to skyriaus me

tinis narių susirinkimas šau
kiamas sekmadienį, š. m., vasa
rio mėn. 17 d., 12 vaL 15 min., 
šv. Antano parapijos patalpose. 
Dienotvarkė: pranešima),’ Vai-

ri laike pabudimo. Dažnai tai 
esti nusiminimo nuotaikos-

Kartais daugelis galvos skaus 
mų’ (paprastai migreninio po
būdžio) esti sukeliami pasikar 
toj ančių labai jausmingų sapnų. 
Juos sunkių pacientei atsimin
ti. Galvos skausmai sukeliami 
vėžio augančio galvoje ar kito
kių auglių ten besivystančių 
prikelia pacientę per anksti ir 
tikrai jie yra prabudino priežas 
timų o ne vėliau atsirandantie

ji. 5

py,) ir taip vadinamu BIOFE- 
EDBACK. (Spinduliais.)

Vidurinėse žmogaus galvos 
smegenyse yra surastos norma
liai ten besirandančios medžia
gos vadinamos IOGENOC AMI
NES. Tų aminų yra įvairios rū
šys. Tarp Jų minėtinos: nere- 
pinephrine, serotonin, dopami
ne. Jos veikia į kraujagyslių 
sieneles. Jų sumažėjimas sme
genyse sukelia minėtus dėl rau
menų susitraukimo atsiradusius 
galvos skausmus, kurie kaltais 
eina kartu su nusiminimo reiš
kiniais. Todėl yra reikalinga Į 
tokius galvos skausmus gydyti - 
prieš nusiminimą veikiančiais 
vaistais.

Nepamirština, kad organinės 
priežastys gali sukelti galvos 
raumenų ^susitraukimą (spas-, 
mus), o taip pat ir kaklo rąu-( 
menų susitraukimus. Kaklo 
slarikštelių ligos, akių ligos. įs- 
kaitant astigmatizmą, ir įtam
pa kaktos raumenų gali sukel- 

į ti minėtus ratfmenų susitrauki
mo pasėkoje atsiradusius galvos, 
skausmus. Atsimintina, kad dėl 
ak:ų negerovių t atsirandantieji 
galvos skausmai esti nejaučiami 

■ t’k patentui atsikėlus rytą 
iš lovos- Tokie dėl akių negeru-’ 

| mų atsirandą galvos skausmai 
J išsivysto vėliau-dienos metu. 

Kartais sukandimas burnos glei 
vines (net nesant smilkinio są
nario L gas) gab sukelti dėl rau
menų susitraukimo galvos skaus 
mus.

I

bukas 1 psichaterapiškai (psychothera-

Save not, 
have not

You cannot spend tomorrow 
what you have not saved today.

So the wise save for tomorrow 
by joining the Payroll Savings 
Plan today.

Because mighty U. S. Savings 
Bonds from little paycheck 

_ allotments grow.—----- -
And a Bond every payday 

could keep your doctor-to-be 
away. At medical school. Or take 
you away. On vacation.

So do put off for tomorrow 
what you can save today. Join the 
Payroll Savings Plan.

For, remember, a rolling Bond 
gathers no rposs. Butit does 
gather interest.

Which is why a Bond in time 
—saves;--------- —“---------------------

■ NE VISI NUSIMINĖLIAI 
BLOGAI MIEGA

Nors ne visi, bet dauguma 
nusinrrius u žmonių kiek sun
kiau užmiega. Jiems daug sun
kiau anksti rytą .prabudus vėl 
užmigti. Visai priešingai nusi 
duoda su miegu baimingiems, 
didžiai įsitempusiems žmonėms. 
Tokie negali užmigti, vartosi

mui ega ramiai ko’etą valandų.
Vien miegoj ima h torJa ne

daug padeda nųsta*ymui diag
nozės raumenų susitraukimo su
kelto galvos skausmo. Kartais 
nusinrnėliai įyahiopsi kenčia 
^ieeoiimo su rikimus. Vieni jų 
turi (knip ir neramieji) užmi- 

l gimo sunkenybes, kiti nusimi- 
nėlia; yra per daug mieguisti 
(hypersomnolence).

KAI GALVOS SK yTSMAS^J

i

. stock%^ 

 

in America

PR ĮKELIA LIGONĮ

Pacion ė ęrli pasakyti gydy- 
toūū. kad jos palvos skausmas 
prikelia ją iš mie'^o. Tas jos 
oasakvmas gali būti neteisin
gas. Todėl reikia giliau įsigilin
ai i šį reikalą. Reikia tikrai su- 
ž’noti, ar ji pabunda be galvas 
kau^mo-č ffk ‘fedn itra jai gal
vą skaudėti, \o gal tTr^i ją pa-

rmrientė prabunda ’be skausmų?

maistą dar prieš jį paragauda
mi — gavo 64 pakeltą kraujo 
spaudimą.

O pakeltą kraujo spaudimą 
turintieji ’dažniau gauna “siro
ką” — paralyžių dėl smegenyse 
krauje išsiliejimo, dažniau to
kie gauna širdies atakas ir-inks- 
tų atsisakymą dirbti. Tokias ne
gales turint-nei ilgas, nei lai
mingas gyvenimas esti kiekvie
nam. Tai iš kur tamsta gali ti
kėtis ilgo ir laimingo gyvenimo 
taip sūriai valgydamas. Šis sky- 

] - Atsimintina, kad-raumenų su- į rius gali nurodyti kelius sveika- 
sitraukimas sukelti gali dvejo- tos. Bet eiti jais turi kiekvie-

Kasos knygos su -Revizijos Ko-' dybos ir Revizijos komisijos f in

pus galvos skausmus. Vienas nas įskaitant ir tamsta, 
asmuo laiks nuo* laiko apturi mėsL 
raumenų sukeltus galvos skaus

Sek-

mus (tension headaches) pase-! YlSKĄ, VALGO, GERIA, DAU- 
koje laikino įsitempimo. Tai Į ŽOSI, O NORI PATARIMO
nieko baisaus. Kitas asmuo turi 
chroniškus — nuolat besitęsian
čius galvos raumenų susitrau- 
kimo sukeltus galvos skausmus,

KLAUSIMAS. Aš geriu kaip 
veršis, rūkau kaip kaminas ir 
daužaussi-pro gražia mnterį-ne- 
galiu ramiai praeiti. Kas man

misijos aktu sutinka, o kasoje 
yra $5.878.09.

Dariaus-Girėno Klubo Valdy
ba, Lietuvių Namų Draugijai 
nuomą mokės pagal išgalę žo
džiu atiduos visas . pajamas, o 
jei truks tai kaip ir šiais’metais 
parinks aukų.

Vyko diskusijos, o po disku- 
J sijų buvo Valdybos, ir Revizi

jos komisijos rihOmai. į Vality- 
bą išrinkti sekantieji asmenys: 
Eduardas Milkus, Jonas Gaižu
tis,. Antanas Mikalkėnas, Stašys 
Petrauskas, Vladas Jomantas, 
Antanas Butkus ir kandidatu

i

kurie trukdo šeimyniniam gY* daryti? kad-išsigelbėjus nuo to-
vedimui, darbui ?ir laimei. Tai 
dvejopi-nepalyginami vienas su 
kitu savu stiprumu galvos 
skausmai, nors jiedu gali būti 
sukelti tų pačių galvos raumenų J 
susitraukimo (spasmu). Dau- i 
giau apie tension headaches ki- ] 
tą karta. , |

IŠVADA. Gilinkimės į galvosi 
skausmu esme fe-

kiu malonumu?v

" ATSAKYMAS. Nieko nerei
kia tamstai daryti-nenusimink 
viskas bus gerai- Kai susirgsi 
irgi nebus ko nusiminti: pagysi, 
ar mirsi. O kai reiks mirti-ir ne
nusimink: eisi į dangų ar į pra
garą. O jei būsi pragare — irgi.

- - I nereikės nusiminti: ten rasi 
tada mes pa-jį^p c]aug savo draugų-lygiai 

jėgsime padėti sau, pagelbėda- gera{ gėrusių, rūkiusių ir besi
mi gydytojui muš’‘gydyti. Kiek
viena liga nėra i 
tvarkoma. Čia reikia bendradar

daužius’ų, jog vienas kitam, ran
mostelėjimu ^as kratydarni - sveikindamasi

taip 'gerai jausitės, kad neliks
biavipio paties paciento su gy- lajko nuoboduUui. Tad pirmyn
dytoju. Tas bendradarbiavimas su visais veršiais ir kaminais
stiprės kuo daugiau .pacientui besidauždnčiaissiais į tokį iš- 
apsišviečiant. Tad ■visi -ryžkimės simįęgOjimą, -kokį per -visą savo
Į sunkų ir ilgai užšitęsianti dar-}^-venittią .piojais! 
bą. i

PASISKAITYTI. - -CURRENT 
PRESCRIBING. 
1979.

STENKIMĖS

SEPTEMBER

TEISINGU.
atsakymu pasinaudoti 1
MĖGSTA SŪRIAI VALGYTI 
IR NORI ILGAP GYVENTI 
KLAUSIMAS. Gerb.' Dakta

re. aš mėgstu sūrai valgyti ir J 
nor u ilgai gyventi.' Kodėl gy
dytojai atkalba rfuo taip man 
malonaus dalyko — sūraus val
gio- Juk kuo žmogus daugiau 
gyverime pasitenkina — tuo 
jis ilgiau gyvena. Malonėkite

valgio reikšmę. Ačiū;

ATSAKYMAS: Gausus valdo
mos os druskos vartijimas gali 
suteikti lamstai progą apturėti 
aukštą kraujo spaudimą. Taip . 
jAu prieš 25 metus susekė du! 
gydytojai d’rbą Brookhaven, j 
National Laboratory m Upton. 
N. Y. Tai ne pasaka, o mediniš- 
ka tikrenybė. Tiedu gydytojai

ADELĖS DUOBI!!ĖMĖS 

SVEIKO MAISTO 
RECEPTAS

ymą, kaitinti apie 2-3 minutes, 
'<ol kruopos- pasidarys atskiros 
r nesukibusios.

Sultinį ar vandenį užvirinti,-ir 
’ jį atsargiai sudėti grikių kruo
pas; Virti ant vidutinės -ugnies 
ki skysčio šiimažėjimo -apie 5 

minules. Sumažinus ugnį iki’mi 
nimumo, uždengti 'dangtį ir 
baigti kruopų brinkimą. Jei ver
dama su vandeniu, tai druską 
dėti baigiant virti ;o alyvątik 
prieš valgymą.

Pastaba: Mėsišką sultinį išvi
rus ir užsaldžius, būtina 'ndimti 
riebalus, šios pabiros kruopos 
valgomos .pusryčiams'sū‘2% pie
nu, rūgščiu pietiū ar jtfgtirtu. 
Tinka ‘kaip priedas prie karštų 
bei šaltų patiekalų.

Grikiai ‘tprtingi mineralais, 
vitaminais ir enžymais. Svai-i 
biausia, kad visas grūdas 'turi, 
Rutino. Miltus paruošiant jo ne
tenkame, nes jis prieš malimą 
chemikalais pašalinamas. ’Varto

1
skau Mas. Jei susekė, kail iš 163 žmonių, ku-

Adėlė Duoblienė

GRIKIAI PUSRYČIAMS - 
arba KAIP PRIEDAS 
PRIE KITO MAISTO

PROP.: 1 puodukas grikių. 
išplaktas kiaušinio ballynifrs

2*2 puoduko verdančio paukš* 
Urnos daržovių sultinio ar van-Me niekada rfesūdė-savo mais-

4ik vėliau pajunta galvoj to^tik vienas gavo dens^ jei verdama «u- varnienų*;
Vi šaukštelio druskos. 2 šaukšte^ i 
liai alvvcX »

DARBAS: Kaitinant keptuvę

— tikrifMišrai toki* k> ■soandmą. Gi, iš 645 žmonių
galvos Siausmai a*s randa dėl' kurie sūdėsi maistą tik tada.
husiminimo (depresijos;) Taip kai j’ems atrodė reikalinga —
pat naudinga yra sužinoti, ko- 47 gavo pakeltą kraujospūdį.1 sudėti grikius,’dalimis pilant ir 

< kiu> htisite’kimuą pacientė tu- ’ Gh iš 636 žtnonhj. karte tupėsi mai atit i štektą kiav^Huo hal-

kimai ir einanmiej i reikalai.
Visi skyriaus nariai ir pALFo 

veikla suinteresuotieji kviečia
mi dalyvauti. -

Šiais metais’BALFiii aukojo: 
Č. ir S- Bankauskai — 10 dol., 
E. Bulotienė —5 dol. ir M.
Zovė — 5. dol; „ š> ;

BALFo

ROdffOitbyilL
/ • ' - v <

Vasario 16-osios minėsim?”-
Lietuvos Nepriklausomybės 

-atkūrimo 62-jų, metų sukakties 
minėjimas įvyks vasario 17 ;die- 
Tiąrriftengra A.L.T Kockfordo

‘skyrius. j
Minėjimas.;prasidės ‘pamaldo

mis -SS. :Petro ir ^Povilo Bažny
čioje 12 <val. Po -paffialdų, iškil
mingas minėjimas bits -Lietuvių 
klube 716 Indiana -Avė. -Itlinėji- 
me dalyvaus V. D. Rinktinės 
Chicągos šauliai; meninę pro
gramą išpildys šaulių jaunimo 
šokėjų grūpė; diėri.Si pritaikin
ta žodį tars T)r. V. Blioplys.

Po minėjimo^piėtūs.

Kviečiame visus Roėfcfojdo 
lietuvius -ir -organizacijas, ■'savo 
darbu ir auka prisidėti prie šio 
minėjimo. Taip *pžit kviečiame 
kitų kolonijų lidtūVius ^tšil&ir-

-šią brangią šventę.
Tebūha ši 'šventė ifiūsų. vie

nybės -ir šusrkldtrsym’o švente. 
Remkime Amerikos liiettHdtį 
Tarybos pastangas Lietuvos Tėis 
vinihio darbe.

'Skyriaus !V<iViyba

jamas medicinoje aukšta ■kraujo w&i=sr------^PIRKITE JAV TAUPYMO BONUSspaudirtią turintiems.

yOCTLU RUN INTO TROUete HF 
THERE'S A SUDD6N $TO^ WMlUfi

j ŠĮOM& CUlCAGO VOTriR CLUB TTPS ON 
J '

February 12, 1980

SPEED
THE R/C.^T LANE.
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LIETUVIAI KALIFORNIJOJE
^(Čiurlionio galerijos nuosavybė)

to

i

kinantis su valdžios paskirtais

. r, J -1 • 1 -____v 1’11 bČLVU XS.U.1 111IU. 11 LIULI aitome ir Sodeikienes kūryboje, • -ba skaidres.- Galima siūlyt) iki

masių ir kontūru visuma,
2

*
?10.00

110.00
h

$10.00

Čeki reikia išrašyti:
I

NAUJIENOS Pridėti dolerj palto lilaidoma.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 17X3 HAL8TKD ST, CHICAGO, ILL. »M8Ii

122 ATSKRIDO ' 
Į NEW YORKĄ

lionio Galerijoje, Inc. 4038 Ar
cher Ave. išstatytus šiuos Me
no Kūrinių Fondo — Nepriklau 
somos Lietuvoj paveikslus:

Povilo Puzino — Gatvės mu-

Vyta.utas Čekanauskas
Generalinis Konsulas

—Japonija pritaria JAV pa
skelbtoms ekonominėms sank-

! niąu puola važiuojančius ir ei
nančius Sovietų karius.

— Libane vis*didesnė darosi 
pilietinio karo grėsmė.

- ---------

— Libano milicijos daliniai 
užima tas vietas, iš kurių išva
žiuoja sirijiečiai.

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

♦ RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS H

Atdara šiokiadieniais nuo

. dininkas B. Žemaitaitis, sekre
torius A. Audronis ir nekilnoja
mo turto kainų informatorius S. 
Sula.

tai jie tegu naudojasi 
“sistema”, bet jie ne

daryti kaip ateitininkai. 
Ateitininkas

KNYGOS ANGLŲ KALBA
j. A KISS IM THK DAXK. PUcantištg Ir tritymtn nctrfyKh

Dr. Jmcm B. K»rt£!u», HISTORY OF LITHUANIA. Lleturof IftertJa. 
MBtrauki ano pat *en<dq unSa ik! pokario xetq. Vidutinio formato. 
p«L, kainuoja 13.00.

Dr. Jmcm B. Kon£hn, VYTAUTAS TH1 GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tasto brnoiai, paliečiant to laiko Lletnroa valstybė! ir jot kaimynu >*torij< 
411 pcL Kaina $8.00. Kietai! ririeliaia $4.06.

Dauguma knygų yra Unkamoa dovanot Įvairiom!* progomla. Jm h 
kita* knygai taisyti atsUanklui 1 Naujienai arba itatuntui čeki ai 
pinigine

. — Libano kariuomenėje yra 
krikščionių ir musulmonų, bet 
aukštesnieji karininkai visi yra 
krikščionys, baigę, aukštąsias 
mokyklas.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
M AU J IENOSE GALIAI GAUTI HIPAPRAFTAI JOOMIUS BYDYTO 

JO, VISUOMENES VII KIJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS
Or. A. J. Gu««^ — MINTYS IR DARBAI, 2SS P«L, IlęčilDČltM 1906 

metq (rytini. Jablonaidc Ir Tvtoniao Ūmia* mena* tr 
jYpttdm- ----- --------—----------------- ------------------- •**

—Or.-A. J. Gvrmi —• DANTYS, ji prleBftra, tr crofl*
Kietai* rlrMiaia, rtetoj* S4O0 dabar tik---------- - -----
Vlnkttala ririeliaia tik _ _______________ ... . ■ .. HAS

į Or. A- A — AUKŠTA KULTŪRA — II AUROS tMONtt.
MlonM pe . RnropR IrpMtleL Dabar tik — tUt

Ruošiama bendroji liet, dailininkų paroda

LIETUVOS LOBIŲ PARODA

Vasario 16-osios proga visuo- Klubo valdyba paruošė ir iš- 
menė kviečiama aplankyti Čiur- siuntinėjo pensininkams

fe’-
Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS 

---------w--------- '■--- ---------- -------

ZITOS SODEIKIENES paroda

N

mai, savo vaizdingumu, pasako
jimais, legendomis, žaidimais, 
humoru ar tragiką. Salvador 
Dal:s surrealizmą dažnai panau 
doja išjuokimui, daiktų suka
rikatūrinimui ir profanizmui.

.Tačiau savo laiku fantazija su
kūrė ir rimtų dalykų.

Surrealizmas nereikalauja op 
tinės perspektyvos, nes daugiau 
ar mažiau turi dekoratyvinių 
elementų, perkeliamųjų sąvokų 
ir pan. Daiktai 'gali būti vienas gf 
virš kito, pav., kaip kinų ir 
ponų simboliniai paveikslai ne
turi perspektyvoj. Garsusis Ame 
rikos marinistas F r e derick 
Waugh iliustravo legensas sur- 
realistiniais paveikslais, net su 

! metamorfoziniais e 1 e mentais.
Surrealizmas pareikalauja iš 
menininko ypatingo kūribinio 
talento, lakios vaizduotės, folo- 
sofinio mąstymo bei humanisti
nių idėjų.

19-to šimtmečio pabaigoje Odi 
Ion Redon, mūsų Čiurlionis, ku
riam netiksliai primetamas ’ abs- ‘ 
traktas, kūrė daugiau surrealis-! 
tiniu stiliumi. Čiurlionis norėjo 
sujungti savo filosofinės esteti
kos orbitoje ’ du elementus. — 
muziką ir dailę. Kuo tada ski-! 
riąsi surrealistinė meno forma?. 
Tik tiek, kad turi laisvę savo* . . .. 
idėjoms išsakyti, kad kūrinys*' onntiej. 
kalbėtų taip, kaip ir raštas.

Jau minėtas užuominas ma-

Dailininkė Zita Sodeikienė
Dail. Zitos Sodeikienes paro

da Balzeko Lietuvių kultūros ■ 
muziejuje, 4012 Archer Ave.J 
tęsis iki vasario 27 d. Paroda 
buvo atidaryta gausiu meno bi
čiulių atsilankymų. /

Kai Zitą Sodeikienė baigė me
no studijas, vienoje konkursi
nėje parodoje Chicagoje, paste
bėjau jos tapybinį talentą. Ji 
aiškiai išsiskyrė iš daugelio ki
tų dalyvių. Vėliau matėme jos 
aliejinės tapybos parodas, vie
ną šiose muziejaus patalpose, ki 
tas kitur. Neaišku, kodėl ji nuo 
tapybos pasuko į taip kruopš
čią grafiką? Taip mums neįpras 
tinę grafiką, bet surrealistinį 
stilių?

Šioje parodoje Spdeikienė vi
sapusiškai nauja, šviežia ir pat
raukli. Dauguma žmonių į sur- 

—realizmą žiūri, kaip . į iškrypę“' 
lių darbą, kaip kokį baubą, tai 

.Sodeikienes surrealistiniai kūri
niai kalba atvirkščiai: kone vi
si jos paveikslai gyvenimiškos 
realybės albumas. Visi veikėjai 
tokie pat žmonės;, kaip visi žmo
nės.

Surrealizmas'yra toks pat re
alizmas, net super > realizmas 
iki ploniausių, kone fotografi
niu smulkmenų. Be tb; surrea
lizmą nevaržo kitos tradicijos 
ar formos, todėl ši meno šaka presionizmas — stambių, švel- 
labai artima literatūrinei for- niu Cr

M. Šileikis —< žiema.

šių metų gegužės mėn. 16 — 
31 dienomis, Čiurlionio Galeri- 

. joje, Ine. ruošiama lietuvių dai- 
. bninkų beųdra paroda kurioje 
1 bus skiriamos premijos už jury 
komisijos atrinktus darbus. Bus 
dvi premijos:- viena už tapybą, 
skulptūrą, o antroji už grafiką.

Visi- Amerikos lietuviai dai
lininku'kviečiami šioje parodo
je dalyvauti be skirtumo meno 

I srovių. Ši-, paroda tampa Čiur- 
1 lionio Galerijos, Ine. metinių 
Į parodų antroji oficiali* paroda, 

dalyvauti, prašomi 
į .pranešti č. G- direktoriatui ne 

vėliau balandžio 20 d., atsiųsda
mi savo kūrinių nuotraukas ar-

atsižvelgiant ir į jos kruopščią ■ 
techniką. Vieni paveikslai, at
likti spalvomis, kiti juodas bal- 
tas, bet dėmesio centrą suda
ro kompozicinis planas, žaidžia 
.vaikai, dirba, šoka. Reault kūrė' 
religinėm temom ekspresionis- Į 
tinių stiliumi, tai priešinga me
no srovė savo grubumu surrea- 
lizmui. Jo Kristus • “negražus”, 
primenąs primityvizmą, tačiau 
mene viskas yra tik kūryba tam 
tikrose ribose. Domšaičio eks-l

! 8 darbų, nurodant kūrinio te- 
; chniką. Katalagos bus spąusdi- 
; namas balandžio 25 d. Kūrinius 
reikia 'pristatyti iki gegužės 

? - mėn. 10 d. į Čiurlionio Galeriją, 
j Ine. adr. 4038 Archer Avė., Chi- 
• cago, IL 60632.

Paroda atidaroma gegužės 
mėn. 16 d. 7:00 vai. vakaro..

Jury komisija’ kūriniams at
rinkti ir premijoms skirti bus 

i paskelbta vėliau.
; Dėl platesnių infformacijų ga 
Įima kreiptis, pas Meno tarybos 
pirm. M- Šileiką šiuo adresu:

ITM B*vO HrUCm Cities*:*, S. MW8

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psL Kieti viršeliai ___________ $5.00

2 —■ Prel. Jt B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai -------------- - $5.00

3 —1 Henriko ;T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS ______

340 psL Minkšti viršeliai ...........    $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų. -------- -—

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

Lietuvos gen. konsulo V. Čekanausko 
užuojauta Jonui Kutrai

G. n. Jontr Kutrai, Lietuvos 
Protestantų Sąjungos Los Ange
les valdybos pirmininkui.
Genramas. Pone Kutra,

Žinia apie Jūsų mylimo ir vi
sų gerbiamo kum M. Preikšai- 
čio mirtį skaudžiai palietė ne tik 
Jūsų bendriją, bet ir visus Los 
Angeles lietuvius. Jo asmeny
je Jūs netekote savo dvasios 
vado, o lietuviška visuomenė — 
patrioto lietuvio, nes visiems 
yra rerai žinoma, kad kiekvie
na religinė bendrija, tarnauda
ma savo žmonėms, kartu tar
nauja ir savo tautai. Taigi, Jū
sų nuostolis yra ir mūsų tautos 
nuostolis, kuris ypač šiais lai-

ka>s yra taip sunkiai pergyve
namas.

Labai atsiprašau, kad dėl per 
vėlyvos informacijos negalėjau 
dalyvauti a.a. kun. M. Preikšai- 
čio laidotuvėse ir tuo pagerbti 
iį, jo paskutinėje žemiškoje ke- 
l’onėje į amžino poilsio vietą. 
Tad. prašau, bent priimti mano 
ir mano šeimos giliausią užuo
jautą, reiškiamą Jūsų bendrijos 
nariams, netekus mylimo ir iš- 
*ik’'mo vadovo, kuris šioje var
go žemelėje ta’p nuoširdžiai 
tarnavo savo Dievui ir savo Tė 
vynei-

Los Angeles. 1978 m. spalio raniios salėje kviečiamas pietų 
i mėn. 8 d. A. Audronio iniciaty- Kalifornijos-Los Angeles • lietu- 
I va Los Angelėje buvo įsteigtas' vių pensininkų susirinkimas, ja- 
•pensinir.kų klubas, išrinkta val-

I dyba: pirmininkas L. Reivydas, 
6729 So. Campbell Avė., Chica- vicepirmininkas A. Šimkus, iž- 
go, IL 60629. Tel. 434-6155. R

žiūrovą perkelia gal mažai .ži
nomą į naują pasaulį, pan. kaip 
ir Čiurlionio kūryba.

Dail. Zitos Sodeikienes darbai 
rimti, mintingi ir estetiškai pa
sigėrėtini. Išstatyta apie 20 dar 
bu. Katalogo nėra, bet prie 
kiekvieno paveikslo dešinėje pu 
sėje pridėta kūrinio pavadini
mas. Parodą patartina aplanky- 

TL Ji Baigsis vasario 27 d. Lan
kymo valandos nuo 1:00 iki 4: 
00 vai. popiet. M. Š.

deracijai neprivalomas. O sky
riaus valdybas raginimas yra 
peržengimas jos turimos kom
petencijos. *

Antras dalykas, skyriaus Val
dyba ‘ateitininkams rekomen
duoja "trijų kepurių” sistemą, 
aukoms aukoti. Vasario 16-sios 
šventės proga, ši “sistema" iš
galvota Bendruomenės, ji ne- 
orivaloma ateitininkams. Ypač, 
ji vengtina, nes dėl jos yra la
bai nepalankių pasisakymų, ka
dangi, tuo skriaudžiamas mūsų 
laisvinimo veiksnys Altą.

Jei skyriaus Valdyba sudaro 
tie, kuriems ši “sistema" priim
tina. tai ji turi atsiminti, kad 
ateHininkija nėra B-nės padali
nys ir jai neprivalomi jos nuta
rimai. Tokia rekomendacija at- ' 
eitininkų tarpan įneša nepasi
tenkinimą ir skaldymą.

Ateitininkai iki šiol, rėmė Al
tą. Bendruomenė aukoms rink
ti yra numačiusi metuose kitą 
laiką. Norėčiau paklapsti, kada 
ateitininkija yra pasisakiusi ar 
nutarusi rekomenduoti' “trijų 
kepusių” sistemą minėtoms au
kokis rinkti? Jei skyriaus Val
dybos nariai save laiko B-nės 
nariais, 
minėta 
gali

me dalyvaus valdžios atstovas. 
Susirinkimui numatyta tokia 

darbotvarkė:
1. Valdžios atstovo praneši

mas ir atsakymai į klausimus.
2. Paskutinio susirinkimo pre 

tokolo skaitymas.
3.. Valdybos pirmininko ir iž

dininko pranešimai.
4. Valdybos ir kontrolės ko

misijos rinkimai.
5. Sumanymai ir bėgamieji 

reikalai.
Pietų Kalifornijoje gyvena 

apie 300 lietuvių pensininkų. 
Kviečiame visus pensininkus at- 

i siiankyti į susirinkimą-
Š. m. vasario mėn.-24 d- 12 j VaZdyba

ap
klausų lapų, iš kurio paaiškėjo, į 
ko pensininkai pageidauja. Pa
gal tą apklausų lapą ir buvo 
derinama veikla ir tiriamos tau 
tinių pensininkų klubų gyvas-

žikantas, Laivai prie krantinės tingumo ir veiklos sąlygos, aiš- 
ir Žuvų pardavėjas.

■ Miko Šileikio — Mikas Pet pareigūnais, 
rauskas, , Siuvėjas ir Žiema ■—.
Des Plaines upė, K. šimmonio— j vaL P3 lietuviškų pamaldų, pa- 
Danutės portretas, V.-Vaitiekų-Į 
no — Prez. A. Smetona,_______

Ilonos Brazdžionienės — Auš
ros Motina.
Teofiliaus Petraičio — Pievė

nų šventorius ir Schwaeb. į 
Gmuend bažnyčia. , j

Povilo Kaupo — žvepybą bai- 
bus ir Vaisiai.

Dalios Juknevičiūtės — Ši- 
moliūnienės — Sėdinti moteris.

Įėjimas laisvas.
Parodą galima lankyti Mid

land Savings banko valando
mis,-o taip pat Vasario 16 ir sek 
madieniais 2-5 val._p.p.

Paroda uždaroma kovo mėn.
dieną.

Čiurlionio Galerija, Ine.

LAIŠKAS------------------------ '-----------------------------------------

Ateitininkai ir “trijų kepurių” 
sistema aukoms rinkti

WASHINGTON, D.C. — Pra
eitą sekmadienį į New Yo’rko 
Kennedy aerodromą atskrido 
keleivinis Sovietų lėktuvas, at
vežęs 122 sportininkus ir 23 pa
tarnautojus. Lėktuvas neturėjo .... 
teisės nusileisti New Yorke, nes 
amerikiečiai neturi žmonių ru
sams aptarnauti. Amerikos dar- ..' 
bininkai atsisakė iškrauti Sovie
tų keleivinius lėktuvus, nes So- 

jrietųjvaldžia pasiuntė karo jėgas__ n
Afganistanui okupuoti. Ameri- 
kos darbininkai smerkia tokį - 
Sovietų valdžios žingsnį ir atsi
sakė aptarnauti Sovietų laivus 
ir lėktuvus.

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vai vak.
B. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

Tel. 476-2206

Chicagos ateitininkų. Sen
draugių skyriaus Valdybos pir
mininko p. šilkaičio parašu iš
siuntinėtas šio skyriaus nariams 
aplinkraštis. Del kurio tenka 
pakelti protesto balsą. Pirmiau
siai dėl Vasario 16-sios šventės 
sumenkinimo. Ji pagal minėtą 
aplinkraštį, turi būt suplakta

su karaliaus Mindaugo vainiką-} — Gerai ginkluoti šiaurės Af- 
vimu. Man rodos, dėl to, jau se- j ganistano gyventojai vis daž
niau spaudoje buvo pareikšti 
protestai. Iki šiol, ateitininkai 
minėjo tik Vasario 16-ją, jos 
nemaišė su kita švente. Toks 
raginimas ją sujungti su kita, 
švente yra tik B-nės sumany- J eijoms prieš Sovietų Sąjungą 
mas. Manau, jis ateitininkų Fe- dėl jos įsiveržimo į Afganistaną.

HAUJItNOS, CHICAGO •, ILL, Tuesday, February 12, 1980

■Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
■- ’ ‘ ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________ 115.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, HL, 60608
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Aaujaubių mokslo žinią populiaiu» perteikimai 
 jonas adoma v mus, m. d.

KASPINO PAVIDALO GALVOS SKAUSMAI E

Dažniausiai gydytojas turi rei
kalo su galvos skausmais, ku
riuos sukeLa galvos raumenų su
sitraukimas. Tai juostos-kaspino 
pąvidalo galvą juosia skausmai. 
Dar kitaip juos gydytojai vadi- 
na-įsitempimo galvos skausmai 
(tension headache.) Tokius gal
vos skausmus turi 70% moterų 
virš 30 metų sulaukusių, kurios 
kreipiasi pas gydytoją. Tik 30% 
tokių ligonių sudaro vyrai. Tai 
dažna suaugusiųjų liga. Vienok 
ji pasitaiko ir vaikams.

KAIP PASIREIŠKIA KASPI- 
NINIAI GALVOS SKAUSMAI

Galvos rauipeny susitraukimas sukelia 
galvą juosiančius skausmus — kaspino 
pavidalo skasumai pasiduoda gydymui.

(Mediciniška tiesa)
i spaudimas, tarsi kaspinas verž

tų aplink galvą arba kepurė bū
tų per maža. Toks paciento pa
sisakymas yra labai būdingas 
raumenų susitraukimo pasėkoje 
atsiradusiems galvos skausmams 
(tension headache.) Gydytojas 
tikrai diagnozuoja tokius skaus
mus išklausinėjęs pacientą.

IŠMOKIME PAPASAKOTI GY 
DYTOJUI SAVO NUSIS-.

KUNDIMO ILGĮ

Visų pirma gydytojas nusta
to, kaip ilgai minėti galvos 
skausmai pacientą vargina. Rei
kia sužinoti iš paties paciento 
pasisakymo, ar tie galvos skaus
mai yra nesenai atsiradę (ke
lios dienos, ar kelios savaitės,) 
o gal jie jau pacientą vargina 
keli mėnesiai, ar net metai. Jei 
skaus mai nesenai atsirado, la
bai svarbu gydytojui tokį pa
cientą ištirti neurologiškai, ar 
nėra organinės priežasties to
kiems galvos skausmams gau
tis. Nesenai atsiradusieji minė
ti galvos skausmai po susijau
dinimo, išgąsčio, įtampos bei. 
nuovargio-dažniausįai nesudaro 
vargo ir pasitaiso po gydytojo 
išaiškinimo pacientui, kad nieko 
rimto nesą.

Kitaip nusiduoda su raume
nų susitraukimo sukeltais gal
vos skausmais, kurie ilgai užsi
tęsia: mėnesiais net’metais var-; 
gina žmogų.- Tais atvejais pri-1 
sudeda nusiminimo reiškiniai.1 
Tokiems pacientams priseina. 
duoti prieš nusiminimą vaistus 
(antidepressant), gydyti juos'

Kuršių marios
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Detroito naujienos
LIETUVIŲ NAMŲ DRAUGUOS METINIS SUSIRINKIMAS

Dėl minėto raumenų sisitrau- 
kimo galvos- skausmai įvairiai 
pasireiškia. Dažniausiai jie esti 
abejose galvos pusėse, bent 
90%- sergančiųjų juos, turi abe
jose galvos pusėse. Skausmus 
pacientas apsako, kad jie jau
čia verž mą apie galvą-tarsi kas 
pinas veržtų siauru ruožu per 
kaktą, virš ausų ir link pakau
šio. Tas skausmas-veržimas pa
sireiškia kartais kasdien, kar
tais su pertraukomis, ypatingai 

. jis atsiranda po įtampos, sun
kaus uždavinio atlikimo, po la
bai gausaus darbo. Prie tokių 
galvos skausmų atsiranda se
kantieji priediniai negerumai-1 
simptomai: gilus ir ilgiau užsi
tęsęs alsavimas (hyperventila
tion). miego sutrikimas ir visa, 
eilė kūno, psichikos ir emocijų 
negerovių.

• Pats pacientas apsako ‘raume- 
/nų susitraukimo galvoje sukel
tus galvos skausmus kaip ver
žimą apie galvą. Tai bukas l psichaterapiškai (psychothera-

py,) ir taip vadinamu BIOFE- 
EDBACK. (Spinduliais.)

Vidurinėse žmogaus galvos 
smegenyse yra surastos norma
liai ten besirandančios medžia
gos vadinamos IOGENOC AMI
NES. Tų aminų yra įvairios rū
šys. Tarp Jų minėtinos: nere- 
pinephrine, serotonin, dopami
ne. Jos veikia į kraujagyslių 
sieneles. Jų sumažėjimas sme
genyse sukelia minėtus dėl rau
menų susitraukimo atsiradusius 
galvos skausmus, kurie kartais 
eina kartu su nusiminimo reiš
kiniais. Todėl yra reikalinga Į 
tokius galvos skausmus gydyti lvos skausmus 
prieš nusiminimą veikiančiais 
vaistais.

Nepamirština, kad organinės 
priežastys gali sukelti galvos 
raumenų ^susitraukimą (spas-, 
mus), o taip pat ir kaklo rau
menų susitraukimus. Kaklo 
slarfkštelių ligos, akių,ligos, is-

ri laike pabudimo. Dažnai tai 
esti nusiminimo nuotaikos-

Kartais daugelis galvos skaus 
mų (paprastai migreninio po
būdžio) esti sukeliami pasikar 
tojančių labai jausmingų sapnų. 
Juos aunku^ pacientei atsimin
ti. Galvos skausmai sukeliami 
vėžio augančio galvoje ar kito
kių auglių ten besivystančių 
prikelia pacientę per anksti ir 
tikrai jie yra prabudino priežas 
timi, o ne vėliau atsirandantie

ji- . _ , 1
- Atsimintina, kad-raumenų su-j rius gali nurodyti kelius sveika- 
sitraukimas sukelti gali dvejo- i05- Bet eiti jais turi kiekvie-

Vienas nas .įskaitant ir tamsta. Sek-: 
asmuo laiks nuo- laiko apturi mės!-

maistą dar prieš jį paragauda
mi — gavo 64 pakeltą kraujo 
spaudimą.^

O pakeltą kraujo spaudimą 
turintieji ‘dažniau gauna “stro- 
ką’’ — paralyžių dėl smegenyse 
kraujo išsiliejimo, dažniau to
kie gauna širdies atakas ir, inks
tų atsisakymą dirbti. Tokias ne
gales turint-nei ilgas, nei lai- Į 
mingas gyvenimas esti kiekvie- j 
nam. Tai iš kur tamsta gali ti- I 
kėtis ilgo ir laimingo gyvenimo į 
taip sūriai valgydamas. Šis sky-

i

S^ehot, 
have not

kaitant astigmatizmą, ir įtam
pą -kaktos raumenų gali sukel- 

t ti minėtus ratfmenų susitrauki
mo pasėkoje atsiradusius galvos: 
skausmus. Atsimintina, kad dėl 

’ ak'ų negerovių . atsirandantieji 
galvos skausmai esti nejaučiami 
voę t:k patentui atsikėlus rytą 
iš lovos- Tokie dėl akių negeru- ’

raumenų sukeltus galvos skaus
mus (tension headaches) pase-^ISKĄ, VALGO, GERIA, DAU- 
koje laikino įsitempimo. Tai 
nieko baisaus. Kitas asmuo turi 
chroniškus — nuolat besitęsian
čius galvos raumenų susitraū- 
kimo sukeltus gaivos skausmus;

« į 1CUU1CU j^AJL IkCld X11CZX1

kurie trukdo šeimyniniam gy- daryti; kad-išsigelbėjus, nuo to-

ŽOSI, O NORI PATARIMO
KLAUSIMAS. Aš geriu kaip 

veršis, rūkau kaip kaminas ir 
daužaussi-pro gražią moterį ne- 
galiu ramiai praeiti. Kas man

Susirinkimas įvyko vasario 3 
<L Lietuvių namuose; dalyvavo 
per 36 nariai, Susirinkimą pra
dėjo Draugijos pirm. Alfas Šu
kys. Buvo pagerbti mirusieji.

Sudarytas darbo prezidiu
mas; pirmininkauti pakviestas 

' teis. Stasys $imoliūnas, o sekre
toriauti Juozas Lesčinskas. Man 
datų komisiją sudarė Antanas 
Sukauskas, Petras Pagojus ir 
Jonas Atkočaitis. Praeito susi
rinkimo protokolą perskaitė Pet 
ras Bliūdžius. Protokolas priim
tas kaip skaitytas. Pirm. A. Šu
kys iš pereitų metų veiklos pa
darė platų pranešimą; savo pra 
nešime pabrėžė, kad be aukų 
Lietuvių Namai neisilaikys. 
Šiais metais namams išlaikyti 
duosnūs aukotojai suaukojo per 
3.330.00 dolerių.

Kaž kas namų draugiją aps
kundė miesto vadovybei, kad 
nesutvarkyta šiluma- Miestas 
dėl to nesikabino. Per langą 
buvo įmesta geso bomba, bet 
gaisro nebuvo.

Iždininkas Petras Bliūdžius 
pranešė kad su’ aukomis kasa 
pasipildė ir šiuo metu skolų ne
turime.

Revizijos Komisijos praneši
mą padarė Marijonas šnapštys. 
Kasos knygos su -Revizijos Ko
misijos aktu sutinka, o kasoje 
yra $5.878.09.

Dariaus-Girėno Klubo Valdy
ba, Lietuvių Namų Draugijai 
nuomą mokės pagal išgalę žo
džiu atiduos visas . pajamas, o 
jei truks tai kaip ir šiais metais 
parinks aukų.

Vyko diskusijos, o po disku
sijų buvo Valdybos ir Revizi
jos komisijos rihfdrnai. į Val(ty-. 
bą išrinkti sekantieji asmenys: 
Eduardas Milkus, Jonas Gaižu
tis,. Antanas Mikalkėnas, Stasys 
Petrauskas, Vladas Jomantas, 
Antanas Butkus ir kandidatu

T

Windsor© Lietuvių parapijos 
klebonas kun. Domininkas Len g 
vinas. Valdyba pareigomis dar 
nepasuskirstė. Į. Revizijos Komi
siją išrinkti sekantieji asmenys: 
Alfas Šukys, Vincas Tamošiū
nas ir Petras Bliūdžius; kandi
datas Antanas Norus.

Susirinkimas baigta 2:30 vai. 
A. Sukattskas

* ❖ »

ŽURNALISTŲ 
SUSIRINKIMAS

p. p.

Lietuvių Žurnalistų ’Sąjungos 
Detroito Skyriaus metinis vi
suotinis narių susi rinkimas 
įvyks vasario mėn. 24 d. -2 vai- 
p. p. ponų Natalijos ir Stąsio 
Sližių namuose, 4141Vasar St., 
Dearborn Hts.

Darbotvarkė: Valdybos ir Re
vizijos Komisijos pranešimai, 
klausimai ir sūmanyinai.

Visi nariai prašomi dalyvauti. 
Skyriaus Valdyba 
£ * ‘ ;

BALFo ŽINIOS

BALFo, o 76-to skyriaus me
tinis narių susirinki rnaš šau
kiamas sekmadienį, š. m. vasa
rio mėn. 17 d., 12 vai.' 15 min., 

■t i 'šv. Antano parapijos patalpose. 
Dienotvarkė: pranešimai,' Val
dybos ir Revizijos komisijos rin 
kimai ir einanmieji reikalai.

Visi skyriaus nariai ir JBALFo 
veikla suinteresuotieji kviečia
mi dalyvauti.

Šiais metais BALFui aukojo: 
Č. ir S- Bankauskai — 10 dol., 
E. Bulotienė —----- 5 dbl. ir M.
Zovė — 5. dol;

Vasario 16-osios
Lietuvos Nepriklausomybės 

''atkūrimo 62-jų. metų sukakties 
minėjimas įvyks vasario 17*die-

You cannot spend tomorrow 
what you have not saved today.

So the wise save for tomorrow 
by joining the Payroll Savings 
Plan today.

Because mighty U.S. Savings 
Bonds from little paycheck 

_ .allotments grow.
And a Bond every payday 

could keep your doctor-to-be 
away. At medical school.Or take 
you away. On vacation.

So do put off for tomorrow 
what you can save today. Join the 
Payroll Savings Plan.

For, remember, a rolling Bond 
gathers no rposs.Bu-tit does 
gather interest.

Which is why a Bond in time 
—saves.-------- -—--------———

. stockXs®/ 
m merica

skyrius-,
Almėjimas- .prasidės pamaldo

mis S-S. sPetro ir Povilo -bažny
čioje 12 Vai. Po 'patTiaddų, iškil
mingas minėjimas būs -Lietuvių 
klube 716 Indiana -Avė. -Minėji
me dalyvaus V. D. Rinktinės 
Chicągos šauliai; meninę pro
gramą išpildys šaulių jauhiino 
šokėjų grtipė; dienai pritafklh’- - 
ta žodį tars Dr. V. Blioplys.

Po minėjimo-piėtūs.

Kviečiame visus Rockfordo 
lietuvius -ir -organizacijas, •'savo 
darbu ir auka prisidėti prie šio 
miiiėjiffio. 'T’aip rpgt kVibčiaine 
kitų kolonijų ličtUViusJafeilair-

•yiną, kaitinti apie 2-3 minutes, 
’iol kruopos pasidarys atskiros 

nesukibusios.
SultinĮ ar vandenį užvirinti ir 

' jį atsargiai sudėti grikių kruo
pas; Virti ant. vidutinės -ugnies 
k i skysčio Sumažėjimo -apie a 
minutes. Sumažinus ugnį iki 'mi 
nimunio, uždengti ^dangtį ir 
baigti kruopų brinkimą.-Jei ver
dama su vandeniu, tai druską 
dėti baigiant virti ;o al\'vą-— tik 
prieš valgymą.

Pastaba: Mėsišką sultinį išvi
rūs ir užsaldžius, būtina 'ndirtiti 
riebalus, šios pabiros kruopos 
valgbnioš'.pūsryčiartTS-sti‘Ž^ pie
nu, rūgščiu pienu ar jUgttrtu. 
Tinka 'kaip priedas prie karštų 
bei šaltų patiekalų.

Grikiai tortingi mineralais, 
vitaminais ir enzymais. Svar-'i 
blausia, kad visas grūdas ‘ttiri 
Rutino. Miltus paruošiant jo ne
tenkame, nes jis prieš malimą 
chemikalais pašdllnanjas. ’Varto
jamas medicinoje aukšta kraujo 
spaudimą turintiems.

venimui; darbui ar laimei. Tai 
dvejopi-nepalyginami vienas su 
kitu savu stiprumu galvos 
skausmai, nors jiedu gali būti tamstai 
sukelti tų pačių galvos raumenų | viskas bus gerai. Kai susirgsi 
susitraukimo (spasmu-). Dau- s ^gi nebus ko nusiminti? pagysi, 
giau apie tension headaches ki- j niirsi. O kai reiks mirti-ir ne- 
ta karta. {nusimink: eisi į dangų ar į pra-

j garą. O jei būsi pragare — irgi 
j nereikės nusiminti: ten rasi

> draugu-lygiai

kiu malonumu?
V 4-

' ATSAKYMAS. Nieko nerei-
darvti -nenusimink

Į mų atsirandą galvos skausmai 
išsivysto vėliau-dienos metu. 
Kartais sukandimas burnos glei 
vines (net nesant smilkinio są
nario 1*gos) gali sukelti dėl rau
menų susitraukimo galvos skaus 
mus.

I

t

i

IŠVADA. Gilinkimės į galvosi 
skausmų esmę -"tada mes pa- taip daug savo draugų.]ygiai 
jėgSime padėti sau, pagelbėda- gera; gėrusių, rūkiusių ir besi-
mi gydytojui muš‘gydyti. Kiek
viena J 
tvarkoma. Čia reikia -bendradar

daužiusių, jog vienas kitam ran
liga - nėra mostelėjimu j<as kratydami - sveikindamasi

taip 'gerai jausitės, kad neliks
’ NE VISI NUSINTINėlIAI 

BLOGAI MIEGA

Nors ne visi, bet dauguma 
nusim’hus u žmonių kiek sun
kiau užmiega. Jiems daug sun
kiau anksti rytą ..prabudus vėl 
užmigti. Visai priešingai nusi 
duoda su miegu baimingiems, 
didž’ai įsitempusiems žmonėms. 
Tokie negali užmigti, vartosi 
po -lovą, bet-karią- užmigę-— jie 
miega ramiai ke’etą valandų.

Vien miegojimo istorija ne
daug padeda nps-?fymuj diag
nozės raumenų susitraukimo su
kelto galvos skausmo. Kartais 
nusirmnėliai Įvairiopai kenčia 
-oiepoiimo sutrikimus. Vieni jų

gimo sunkenybes, kiti nusimi- 
nėlia' yra per daug mieguisti 
(hypersomnolence).

KAI GALVOS SKAUSMAS
PRĮKELIA” LIGONĮ

Paeiėn'ė e.-Ii pasakyti gydy
tojui. kad jos galvos skausmas 
prikelia ją iš mie-ro. Tas jos 
oasakvmas gali būti neteisin
gas. Todėl reikia giliau įsigilin
ai į ši reikalą. Reikia tikrai su
žinoti. ar ji pabtmda be galvos 
■kausmo-ė tik 'tada ima jai gal

vą skaudėti, o gal fk"ri ją pa
budina gfi’vos -skiui -mas. Jei

biaviĮno paties paciento su gy- ,laįkc nuoboduiįui. Tad pirmyn
dytoju. Tas bendradarbiavimas su visais veršiais ir kaminais
stiprės kuo- daugiau pacientui besidauždnčiaissiais i tokį tš- 
apsišviečiant. Tad visi -ryžkimės simięgojimą,-kokį per -visą savo
į sunkų ir ilgai užritėsianti dar- Į ~i}^ą .piojais! 
ba. i "

PASISKAITYTI. - 'CURRENT 
PRESCRIBING. 
1979.

STENKIMĖS

SEPTEMBER

TEISINGU
ATSAKYMU PASINAUDOTI Į

MĖGSTA SŪRIAI VALGYTI 
IR NORI ILGAI' GYVENTI

KLAUSIMAS. Gerb. Dakta-| 
re, aš mėgstu sūriai valgyti ir j 
nor u ilgai gyventi/ Kodėl gy-! 
dytojai atkalba nuo taip man! 
malonaus dalyko — sūraus vai-J 
gio- Juk kuo žmogus daugiau 
gyvenime pasitenkina —• tuo 
jis ilgiau gyvena. Malonėkite

ADELĖS DUOBLIENĖS 
SVEIKO MAISTO 

RECEPTAS

-šią brangią švgntę.
Tebiūha ši šventė rtiūšų. vie

nybės >ir ■šušrkldttšyfho šventė. 
Remkime Amerikos <IjiėttfViU 
Tarybos p&štahgas Lietuvos Iris 
vinitno darbe.

valgio reikšmę. Ačiū.

ATSAKYMAS: Gausus ValgO- 
mos’os druskos vaftijimas gali 
suteikti tamstai progą apturėti 
aukštą kraujo spaudimą. Taip 
jfcu Juries 25 metus susekė du! 
gydytojai d'rbą Brookhaven,} 
National Laboratory in Uptęn. 
N. Y. Tai ne pasaka, o mediniš- 
ką tikrenybė. Tiedu gydytojai 
susekė, kad iš 163 žmonių, ku- 
He niekada nesūde savo rnaTs- 
to-tik vienas gavo pageltą krau- dėtis, jei verdama ^u vandeniu;

^2 šaukštelio druskos, 2 šaūkskr 
liai alvvcs. >

husuninimo (depresijos;) Taip kai perns atrodė reikalinga — DARBAS: Kaitinant keptuvę 
pat naudinga yra sužinoti, ko- 47 gavo pakeltą >kraujospūdį, sudėti grikius, dalimis pilant ir 
kiu* ntrsite’kimuą pacientė tu- iš 636 žmonių, karte tupėsi i šlaktą klavSimo

•» :tik vėliau pajunta galvos
‘ksthrinuš — lifcriiMtsvat Tokie 
-|dlv{>s skausmai a*s randa dėl

k> '5oaud;mą. Gi, iš645 žmonių 
kurie ’Sudėsi maistą tik tada

PIRKITE JAV TAUPYMO

į 'SOME CMlCAGb MOroR CLUB TTPS'ON

tXPRESSMWDHV//K
%-

” • '’ I- Tuesday, February 12, 1980

you'Lu run into trouble ’if 
THERE'S A SUDDEN STOP WM/Lfi 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.^,Adelė Dnohlienė

GRIKIAI PUSRYČIAMS 
arba KAIP PRIEDAS 
PRIE KITO MAISTO

PROP.: 1 puodukai grikių. 
1 išplaktas kiaušinio baltymas 
2*/Į puoduko vcrilani’io paukš
tienos daržovių sultinio ar van-

IF YOU DRIVE AT THE

the RfGMT LANE.



Dailininkė Zita Sodeikicnė

ZITOS SODEIKIENĖS PARODA

M. Šileikis —.Žiema.
- < : ...... _ .r •
(Čiurlionio galerijos huosavybė)

Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

mai, savo vaizdingumti, pasako
jimais, legendomis, žaidimais, 
humoru ar tragiką. Salvador 
Dal:s surrealizmą dažnai panau 
doja išjuokimui, daiktų suka
rikatūrinimui ir profanizmui. 
Tačiau savo laiku fantazija su
kūrė ir rimtų dalykų.

Surrealizmas nereikalauja op 
tinės perspektyvos, nes daugiau 
ar mažiau turi dekoratyvinių 
elementų, perkeliamųjų sąvokų 
ir pan. Daiktai 'gali būti vienas 
virš kito, pav.,- kaip kinų ir ja-' 
ponų simboliniai paveikslai ne
turi perspektyvoj. Garsusis Ame 
rikos marinistas ‘ F, r e derick

Dail. Zitos Sodeikienės pare- Waugh iliustravo legensas sur- 
da Balzeko Lietuvių kultūros realistiniais paveikslais, net su 
muziejuje, 4012 Archer Avė., Į metamorfoziniais 
tęsis iki vasario 27 d. Paroda 
buvo atidaryta gausiu meno bi
čiulių atsilankymų. /

Kai Zitą Sodeikienė baigė me
no studijas, vienoje konkursi
nėje parodoje Chicagoje, paste
bėjau jos tapybinį talentą. Ji 
aiškiai išsiskyrė iš daugelio ki
tų dalyvių. Vėliau matėme jos 
aliejinės tapybos parodas, vie
ną šiose muziejaus patalpose, ki 
tas kitur. Neaišku, kodėl ji nuo 
tapybos pasuko į taip kruopš
čią grafiką? Taip mums neįpras 
tinę grafiką, bet surrealistinį 
stilių?

šioje parodoje Spdeikienė vi
sapusiškai nauja, šviežia ir pat
raukli. Dauguma žmonių į sur
realizmą žiūri, kaip.į iškrypė
lių darbą, kaip kokį baubą, tai 

.Sodeikienės surrealistiniai kūri
niai kalba atvirkščiai: kone vi
si jos paveikslai gyvenimiškos 
realybės albumas. Visi veikėjai 
tokie pat žmonės; kaip visi žmo
nės.

Surrealizmąs'yra toks pat re
alizmas, net super -realizmas 
iki ploniausių, kone fotografi
niu smulkmenų. Be to; surrea
lizmą nevaržo kitos tradicijos

el e men tais. 
Surrealizmas pareikalauja iš 
menininko ypatingo kūribinio 
talento, lakios vaizduotės, folo- 
sofinio mąstymo bei humanisti
nių idėjų.

Lietuvos gen. konsulo V. Čekanausko 
užuojauta Jonui Katrai

D G. n. Jonio Katrai, Lietuvos 
Protestantų Sąjungos Los Ange
les valdybos pirmininkui.

Geriramas. Pone Kutra,
Žinia apie Jūsų mylimo ir vi

sų gerb’amo kun. M. Preikšai- 
čio mirtį skaudžiai palietė ne tik 
Jūsų bendriją, bet ir visus Los 
An peles lietuvius. Jo asmeny
je Jūs netekote savo dvasios 
vado, o lietuviška visuomenė -7- 
patrioto lietuvio, nes visiems 
ya perai žinoma, kad kiekvie
na religinė bendrija, tarnauda
ma save žmonėms, kartu tar
nauja ir savo tautai. Taigi, Jū
sų nuostolis yra ir mūsų tautos 
nuostolis, kuris ypač šiais lai-

kais yra taip sunkiai pergyve
namas.

Labai atsiprašau, kad dėl per 
vėlyvos informacijos negalėjau 
dalyvauti a.a. kun. M. Preikšai- 
čio laidotuvėse ir tuo pagerbti 
ij, jo paskutinėje žemiškoje ke
penėje į amžino poilsio vietą. 
Tad. prašau, bent priimti mano 
ir mano šeimos giliausią užuo
jautą. reiškiamą Jūsų bendrijos 
nariams, netekus mylimo ir iš- 
rik’mo vadovo, kuris šioje var
go žemelėje ta’p nuoširdžiai 
tarnavo savo Dievui ir savo Tė
vynei-

Vytautas Čekanauskas
Generalinis Konsulas

LIETUVIAI KALIFORNIJOJE

pi v* i y Ėjos .ringeic duRuošiama bendroji liet, dailininku paroda p™«nir.kU klubas«

šių metų gegužės mėn. 16 — 
31 dienomis, Čiurlionio Galeri
joje, Ine. ruošiama lietuvių dai- 

. l’ninkų bendra paroda kurioje 
‘ bus skiriamos premijos už jury

19-to šimtmečio pabaigoje Odi komisijos atrinktus darbus. Bus 
Ion Redon, mūsų Čiurlionis, ku- jyj premijos:- viena už tapybą, 
riam netiksliai primetamas abs- skulptūrą, o antroji už grafiką, 
traktas, kūrė daugiau surrealist . ....
tiniu stiliumi. Čiurlionis, norėjo V'SI' Amerikos lietuviai .lai- 
sujungti savo filosofinės esteti-ė11"™1"1'liečiami šioje parodo, 
kos orbitoje du elementus.- je dalyvauti be skirtumo meno 
muziką ir dėdę. Kuo tada ski- paroda tampa Ciur-
riasi surrealistinė meno forma?. !OnlP alenjos, nc: lr’1Li
Tik tiek, kad turi laisvę savo > Parodų antroj, oficiali- paroda, 
idėjoms išsakyti, kad kūrinys Normuoji dalyvauti prašom, 
, , . , • ■ ’v .pranešti č. G. direktonatui nekalbėtu taip, kaip ir rastas. 1 .

t - -L vėliau balandžio 20 d., atsiųsda-Jau minėtas užuominas ma- ... x ,
, ■ a j -i • a mi savo Kūriniu nuotraukas artame ir Sodeikienes kūryboje, • -, .v , . . . • • , v-,- ba skaidres. Galima siūlyti iki-ats;zvelgiant-4r į jos kruopščią-;-------------------------- J
techniką. Vieni paveikslai, at- i 
likti spalvomis, kiti juodas bal-Į 
tas, bet dėmesio centrą suda- j: 
ro kompozicinis planas, žaidžia] 
.vaikai, dirba, šoka. Reault kūrė' 
religinėm temom ekspresionis
tinių stiliumi, tai priešinga me
no srovė savo grubumu surrea- 
lizmui. Jo Kristus ■ “negražus”, 

, primenąs primityvizmą, tačiau
mene viskas ^yra tik kūryba tam rinkti ir premijoms skirti bus

8 darbų, nurodant kūrinio te
chniką. Katalagos bus spausdi
namas balandžio 25 d. Kūrinius 
reikia 'pristatyti iki gegužės 
mėn. 10 d. į Čiurlionio Galeriją, 
Ine. adr. 4038 Archer Ave., Chi
cago, IL 60632.

Paroda atidaroma gegužės 
mėn. 16 d. 7:00 vai. vakaro..

Jury komisija*’ kūriniams at-

tikrose ribose. Domšaičio ęks- j 
ar formos, todėl ši meno šaka presionizmas — stambių, švel-1 
labai artima literatūrinei for- nių masių ir kontūrų visuma,

paskelbta vėliau.
Dėl platesnių infformacijų ga 

Įima kreiptis, pas Meno tarybos 
pirm. M. šileikį šiuo adresu:

J. A KISS IN TUB DARK. POmtixtr? ir Intymiu nuotytli
dymL paimti Ii gyvenimo. Lengvas stilius. gyva kalba. milai Ižleists

Dr. Jimcm B. HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Isterija
nutrauk* nuo pat senųjų unžlu 11d pokario setu. Vidutinio formato. 141 
p*L, kainuoja SŠ.OO.

Dr. Joana B. Kančios, VYTAUTAS TMB GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko lietuves valstybė! ir jos kaimynu 
211 pcL Kaina 0.00. Ketals Grifeliais *4.06. ,

Daugėtas 
kitas knygas 
piniginė pačia

knygų yri tiakamoc dorine* Jvxirioiali progomis. Jm t 
aa įsigyti strilanidus 1 NiaJ’emi -art* atsiimtus čeki c

• '____________________________________t

IMO Stirtai Sfctrt, CJtftsr*. IS. MH8

Į žiūrovą perkelia gal mažai ži
nomą į naują pasaulį, pan. kaip 
ir Čiurlionio kūryba.

Dail. Zitos Sodeikienės darbai 
rimti, mintingi ir estetiškai pa
sigėrėtini. Išstatyta apie 20 dar 
bų.'Katalogo nėra, bet prie 
kiekvieno paveikslo dešinėje pu 
sėje pridėta kūrinio pavadini
mas. Parodą patartina aplanky
ti Ji baigsis vasario 27 d. Lan
kymo valandos nuo 1:00 iki 4: 
00 vai. popiet. M. Š.

6729 So. Campbell Ave., Chica
go, IL 60629. Tel. 434-6155.

LIETUVOS LOBIŲ PARODA

Vasario 16-osios proga visuo
menė kviečiama aplankyti Čiur
lionio Galerijoje, Ine. 4038 Ar
cher Avė. išstatytus šiuos Me
no Kūrinių Fondo — Nepriklau 
somos Lietuvę? paveikslus:

Povilo Puzino — Gatvės mu-

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS
- - IR LABAI-NAUDINGAS-KNYGAS;——----

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl Kieti viršeliai _____________ $5.00

2 — Prel. J, B. Končiaus
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai ____________ $5.00

3 —’ Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psL Minkšti viršeliai ___ ______  $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

deracijai neprivalomas, O sky- ’ 
riaus valdybas raginimas yra 
peržengimas jos turimos kom
petencijos. • _

Antras dalykas, skyriaus Val
dyba * ateitininkams rekomen
duoja “trijų kepurių” sistemų. M 
aukoms aukoti. Vasario 16-sios ‘ 
šventės proga- ši “sistema” iš
galvota Bendruomenės, ji ne- 
orivąloma ateitininkams. Ypač, 
ji vengtiną, nes dėl jos yra la
bai nepalankių pasisakymų, ka
dangi, tuo skriaudžiamas mūsų 
laisvinimo veiksnys Altą.

. Jei skyriaus Valdyba sudaro 
tie, kuriems ši “sistema” priim
tina, tai ji turi atsiminti, kad 
ate’tininkija nėra B-nės padali- 
nys ir jai neprivalomi jos nuta- 1 •

Į rimai. Tokia rekomendacija at- ’ ■ 
eitininkų tarpan įneša nepasi
tenkinimą ir skaldymą.

Ateitininkai iki šiol, rėmė Al
tą. Bendruomenė aukoms rink
ti yra numačiusi metuose kitą 
laiką. Norėčiau paklapsti, kada 
ateitininkija yra pasisakiusi ar 

į nutarusi rekomenduoti' “trijų 
1 kepusių” sistemą minėtoms au
koms rinkti? Jei skyriaus Val
dybos nariai save laiko B-nės 
nariais, 
minėta 
gali

Los Angeles. 1978 m. spalio raniios salėje kviečiamas pietų 
mėn. 8 d. A. Audronio iniciaty- Kalifomijos-Los Angeles • lietu
vę Los .Angelėje buvo Įsteigtas! vių pensininkų susirinkimas, ja

me dalyvaus valdžios atstovas.
Susirinkimui numatyta tokia 

darbotvarkė:
1. Valdžios atstovo praneši

mas ir atsakymai į klausimus.
2. Paskutinio susirinkimo pre 

tokolo skaitymas.
3., Valdybos pirmininko ir iž

dininko pranešimai.
4. Valdybos ir kontrolės ko

misijos rinkimai.
5. Sumanymai ir bėgamieji 

reikalai.
Pietų Kalifornijoje gyvena 

apie 300 lietuvių pensininkų. 
Kviečiame visus pensininkus at
silankyti į susirinkimą.

z - Valdyba

;, išrinkta val
dyba: pirmininkas L. Reivydas, 
vicepirmininkas A. Šimkus, iž
dininkas B. Žemaitaitis, sekre
torius A. Audronis ir nekilnoja
mo turto kainų informatorius S. 
Sula.

Klubo. valdyba paruošė ir iš
siuntinėjo pensininkams' ap
klausų lapų, iš kurio paaiškėjo, 
ko pensininkai pageidauja. Pa
gal tą apklausų lapą ir buvo 
derinama veikla ir tiriamos tau 
tinių pensininkų klubų gyvas-

žikantas, Laivai prie krantinės tingumo ir veiklos sąlygos, aiš- 
ir Žuvų pardavėjas.

- Miko Šileikio — Mikas Pet pareigūnais, 
rauskas, x Siuvėjas ir Žiema
Des Plaines upė, K. šimmonio— i vaI- Pa lietuviškų pamaldų, pa- 
Danutės portretas, V. Vaitiekų-Į 
no — Prez. A. Smetona. 

Ilonos Brazdžionienės — Auš
ros Motina.
Teofiliaus Petraičio — Pievė

nų šventorius ir Schwaeb. ; 
Gmuend bažnyčia. , . - j

Povilo Kaupo — žvepybą bai- 
bus ir Vaisiai.

Dalios Juknevičiūtės —- • Ši- 
moliūnienės — Sėdinti moteris.

Įėjimas laisvas.
Parodą galima lankyti Mid

land Savings banko valando
mis,-o taip pat Vasario 16 ir sek 
madieniais 2-5 val._p.p-

Paroda uždaroma kovo mėn.
2 dieną.

Čiurlionio Galerija, Ine.

kinantis su valdžios paskirtais

Š. m. vasario mėn. 24 d- 12 j

LAIŠKAS---------------------- --------------- —-------------

Ateitininkai ir “trijų kepurių” 
sistema aukoms rinkti

Chicagos ateitininkų. Sen
draugių skyriaus Valdybos pir
mininko p. šilkaičio parašu iš
siuntinėtas šio skyriaus nariams 
aplinkraštis. Del kurio tenka 
pakelti protesto balsą. Pirmiau- 

: šiai dėl Vasario 16-sios šventės 
sumenkinimo. Ji pagal minėtą 
aplinkraštį, turi būt suplakta

. — Libano kariuomenėje yra 
krikščionių 
aukštesnieji 
krikščionys, 
mokyklas.

ir musulmonų, bet 
karininkai visi yra 
baigę, aukštąsias

— Libano milicijos daliniai 
užima tas vietas, iš kurių išva
žiuoja sirijiečiai.

— Libane vis*didesnė darosi 
pilietinio karo grėsmė.

JAY DRUGS VAISTINĖ
* • \

2759 W. 71st St, Chicago, HL
♦ RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininką*

Tel. 476-2206

: DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
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tai jie tegu naudojasi 
“sistema”, bet jie ne

daryti kaip ateitininkai. 
Ateitininkas

122 ATSKRIDO ’ 
Į NEWYORKĄ

WASHINGTON, D.C. — Pra
eitą sekmadienį į New YoYko 
Kennedy aerodromą atskrido 
keleivinis Sovietų lėktuvas, at
vežęs 122 sportininkus ir 23 pa
tarnautojus. Lėktuvas neturėjo .... 
teisės nusileisti New Yorke, nes 
amerikiečiai neturi žmonių ru- ._ 
sams aptarnauti. Amerikos dar- .. 
bininkai atsisakė iškrauti Sovie
tų keleivinius lėktuvus, nes So
vietų valdžia pasiuntė karo jėgas 
Afganistanui okupuoti. Ameri- ■■■ 
kos darbininkai smerkia tokį 
Sovietų valdžios žingsnį ir atsi
sakė aptarnauti Sovietų laivus 
ir lėktuvus.

su karaliaus Mindaugo vainiką- } — Gerai ginkluoti šiaurės Af- 
vimu. Man rodos, dėl to, jau se- • ganistano gyventojai vis daž
niau spaudoje buvo pareikšti! niąu puola važiuojančius ir ei- 
protestai. Iki šiol, ateitininkai 
minėjo tik Vasario 16-ją, jos 
nemaišė su kita švente. Toks 
raginimas ją sujungti su kita, 
švente yra tik B-nės sumany-i cijoins prieš Sovietų Sąjungą 
mas. Manau, jis ateitininkų Fe- dėl jos įsiveržimo į Afganistaną.

nančius Sovietų karius.

— Japonija pritaria JAV pa
skelbtoms ekonominėms sank-
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Lietuviai nori nepriklausomos Lietuvos
Praeito sekmadienio popietėj Lietuvių Taryba 

aukštesnėje Marijos- mokykloje buvo suruošusi Lietu
vos nepriklausomybės , atkūrimo 52-ėjė metinę su
kakti Julius Kuzas, Amerikoje gimęs Chicagos Lietu
vių Tarybos ir šio minėjimo pirmininkas padarė labai 
gerą dalyką, pakviesdamas į Lietuvos sukakties mi
nėjimą Richardą D. Elrodą.

i šerifas Elrod gerai pažįsta Amerikoje gimusius ir 
po karo Amerikon atvykusius lietuvius. Jis atskiria 
gražiai skausmą, kurį, sukelią gimtinio krašto neteki
mas ir patekinias. į visai kitokias gyvenimo sąlygas. 
: . —r. Jeigu visi Cook apskrities gyventojai būtų to
kie,' 'kokie yra lietuviai, tai apskrityje nereikėtų šerifo, 
pareiškė šerifas ĘJriodJ—Lietuviai yra, Įstatymų žmo
nės, jie laikosi tvarkos.

Šie šerifo žodžihi sukėlė ,* didžiausius aplodismen
tus. Šerifas kelis kartus buvo pertrauktas, kai pasaky
davo lietuviams malonius įvertinimus. Jis priminė Lie
tuvos okupaciją ir vargą.

Šerifas Elrod pats yra teisininkas. Jis suprantą, 
kad be teisės negąli būti tvarkos. Jis pats tarnaudamas 
miesto savivaldybėje, rianšiųZmetu dabojo, kad tvarkos 
prižiūrėtojai prisilaikytų tvarkos ir suvaldytų 
triukšmadarius. Vienos tokios, netvarkos metu pats 
tvarkos dabotojas buvo užpultas ir sužalotas. Jis ir 
šiandien negali laisvai valdyti kojų, nors jį prižiūrėjo 
geriausi gydytojai, kai buvo nugabentas į ligoninę. Jis 
pamažu užlipo, perėjo sceną, priartėjo prie mikrofono 
ir pasakė žodžius, labiausiai palietusius salėn susirin
kusius. žmones.

. Ląbąi: gražiai pakalbėjo kongreso, atstovas Martin 
Russo. Lietuvių tautos problemos jam gerai pažįsta
mos. Ne vieną kartą jis yra kalbėjęs lietuvių susirinki
muose, ne vieną kartą jis kėlė Lietuvos pavergimo klau
simą Kongreso komitetuose ir pačiame Kongrese de
batų metu. Jam gerai pažįstama lietuvių tautos nelai
mė, žinoma Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
reikšmė ir lietuvių pastangos prarastai laisvei 
atgauti. ’

Susirinkusius sveikino Ukrainos, Latvijos, Estijos 
ir kitų kraštų atstovai.
Lietuvių Tarybos paruoštas sveikinimas ir linkėjimai su su

sirinkusiems. Pastebėta, kad visa salė, reikalavo Da- 
vergtai Lietuvai nepriklausomybės.

Visi kalbėtojai pabrėžė, kad komunistai rusai pri
valo pasitraukti iš Lietuvos ir leisti patiems lietuviams 
tvarkyti visus savo kultūrinius, ekonominius ir reika
lus. Karo metu ir po karo visa eilė tautų Afrikoj ;r Azi
joj atgavo nepriklausomybę,tuo tarpu Lietuva,Latvija ir 
Estiją tos laisvės neteko. Ne ji tvarko savo reikalus, 
bet Sovietų kariuomenė ir policija, primesdama lietu
viams baisų išnaudojimą. - *

Sovietų karo vadai, policija, ir kolonistai prime
tė lietuvių tautai tokią komunistinę santvarką, kad 
galėtų lietuvius labiau išnaudoti, negu ten darydavo 
rusai caro laikais. Atėmė iš’lietuvių jų žemes, namus, 
santaupas, ūkius, galvijus, įrankius, o pagaliau pasiė
mė ir pačią žemę. Rusam re'kalihga lietuvių darbo jė
ga, .lietuvių prakaito darbo vaisiai. Rusams reikalin
gas jaunimas, kad galėtų tankuose ir šarvuočiuose sių
sti į Afganistaną. Jiems reikalinga jėga lėktuvams, ka
ro mašinoms ir šaudmenims gaminti, 'Jie neturi geros 
ūkio sistemos kraštui duonos pagaminti, bet jie 
pasidaro labai geras mašinas kariškiems drabužiams, 
apavui gaminti, o javus perka Amerikoje ir kituose 
kraštuose. Jeigu visi tie vyrai ir moterys, kurie buvo 
pasiųsti Afganistanui pavergti, būtų. panaudojami rei
kalingam darbui gaminti, tai Sovietų valdžiai nebūtų 
re;kėję užsakinėti duonos Amerikoje ir nebūtų reikėję, 
plėšti silnesnius kraštus.

Invaziją Afganistanan Sovietų valdžia pradėjo 
1979 metų gruodžio 24 dieną. Invazija į Lietuvą 
rusai pradėjo 1940 metų birželio 15 dieną. Kad mažiau 
žmonių iš Lietuvos galėtų pabėgti, Sovietų valdžia pir
muosius savo kariuomenės dalinius pasiuntė prie Vo
kietijos sienos *r prie Baltijos pakraščių. Panašiai ru
sai pasielgė ir Afganistane. Tankus ir sunkvežimius 
pirmiausia pasiuntė prie Pakistano sienos. J;ems rei
kalinga pirmiausia uždaryti sienas, kad niekas laisva
jam pąsauFui negalėtų pasakyti, ką. okupantas daro su 
gyventojais, kaip juos skriaudžia, kankina ir iš
naudoja.. , ' >

Afganistaniečiai laimingi, kad visas pasaulis pro
testuoja dėl jiems daromų skriaudų.. Protestuoja ne 
tiktai vakartį pasaulis, bet savo balsą pakėlė ir' galin
goji Amerika. Ji pareikalavo, kad rusai išsikraustytų 
iš Afganistano. Ji priminė visam pasauliui, kad rusai 
nepanoro ruošti taikos po pasaulinio karo, nes jie ne
norėjo atiduot’* naprob^os Rvtų Eurooos J’*e. .sriv^s- 
-išsikraustyti ne tik iš- Afganistano', bet-rir is Rytų Eu
ropos. Tai reiškia, kad jie bus priversti išsikraustyti iri 
iš Lietuvos. - . . ’ . 1

Amerikos lietuviai nenori bendradarbiauti su ru
sais, kol Sovietų karo jėgos ir- bolševikai išnaudotojai 
yra Lietuvoje. Jie tarsis su rusais, kai rusai bus priver
sti išsikraustyti iš Lietuvos ir išgriauta visą sovietinė 
išnaudojimo sistema.

VĮ Bakūnas'
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organizatorium B. Brazdžioniu.
Turėjau dar daug kitų (tele

fonu) pasikalbėjimų,-bet tų . pa
sikalbėjimų, net su asmenimis 
kurių nepažįstu, kaip lygiai ir 
šaulių namuose — kurių čia ne 
suminėjau, buvo tiek daug, kad 
liet ir nemėginu čia juos visus 
išvardinti. Visai visos naujos 
pažintys ir susitikimas su senais 
pažįštamais — buvo vienas ma
lonumas, kuris mano dvasią šil-. 
dys dar ilgą laiką. Dėlto ir pa
vadinau šias mano’ pastaba^ 
“Šilta viešnagė šaltoje Čikogo- 
je”.

Kažkas kažkur yra pasakęs, 
kad pirmus senėjimo pažymiu 
galima laikyti tada, kai pradeda 
i aust’ nenorą keliauti., Mėginu 
“kariauti” su senatvę ir- pagal 
tą posakį dar atrodą nepasenau, 
nes noras keliauti netik nema
žėja, priešingai, kad ir pavz. da 
bar po viešnagės Čikagoje, gy
venu labai šiltais prisiminimais 
ir laukiu kol (pavasariop) vėl 
žalėsių ten grįžti ir-' aplankyti 
t’ek daug geru pažįstamų ir bu
vusių nepažįstamų, su jais ii-, 
riau .išsikalbėti, pasidalinti se
nais ir naujais prisiminimais.
—j-ika užridarav-tik 

i vn. kolonijos lietuviškoje ap- 
’inkoje, atrodo, kad visas pašau

1 lis ir- tesisuka tik apie tavo 
~’esta Bet kai pakeb'auji, pą- 
~a+a: svetimas vietas ir žmo-. 
nes. ypač"ai kai patenki į tokią 
jaukią,, lietuviškai šaltą, savų 
žmonių . minią — pąjaunėji, o 
'tetuvišię horizęntai prasiplečia 
toli už parapijinių rūbų. Ir tai 
yra labai, sveika ir kaip, žmogui 
ir kaip lietuviui.

Baigdamas pastabas apie vieš 
pagę Čikagoje, noriu su skaity
tojais pasidalinti katu keliems

šilta viešnagė šaltoje Čikagoje
(Tęsinys) . . . .- ----------------- vr-.-

J gesnj pasikalbėjimą saulių mačiau apšalusius automobįtįų% 
tolimo kelio ir didelio namuose, o kitą dieną dar ir, sFdžnis kelius-gatves, kąilinųo.

i su “Margu- tus. batuotus, kaliošuotus.oirš-.

.Laildnojo Org»ni"a ūu - i ».
Pirm;ninko Atsįs- hi

1 BRANDS AMERIKOS LIETUVAI
Vasario 16 progą lietuviai, jungiamės 4 

tinai remti Lietuvos Nepriklausomybės atsiatyipą .ua s j 
būdais siekti, kad lietuvių tauta gyventų amžinai.

Šio® didžiosios lietuvių šventės proga sveikinti- m as is 
: Amerikos lietuvius JAV Lietuvių Bendruomenčs v rd avie u 
brolius ir seseris Vasario ,16 sukaktis paminėti kuo įspūdin-' 
giausiai ir, Jas mininti moralinių pritarimu ą piniginėmis auko į 

mis stipriai paremti Lietuvos laisvinimu veiksnių darbą.
Kreipiuos j organizuotus Lietuvių'Bendruomenės ien 

ir į jau po Bendruomenės šūkiu susibūrusius Aju.ę.ikos -ė - 
vius, prašydamas, kur ir kaip gali, aktingai prisidėti prie Lie
tuvos Nepriklausomybės sukakčių minėjimo ruošimo visosų 
lietuvių kolonijose. ’

kad. Vasario 1& minėjimo parengimų pelnas bei visos aukos 
turi eiti Lietuvos laisvininjo reikalams ir kad tie pinigai turi 
būti perduoti Amerikos Lietuvių -Tarybai — jos Vykdomajam 
Komitetui Cliicagoje arba Tarybos skyriams vietose.

Perduodamas JAV LB Laikinojo Organizacinio Komiteto 
įp sąyo linkėjimus, drauge reiškiu virtą viMį kadį budėdami 
Lietuvos išlaisvinimo ir lietuvių tautos gelbėjimo kovoje, taip 
pat energingai ir vieningai dirbsime JAV Lietuvių Bęndrupme- 
nėje didžiajam lietuvybės išlaikymo reikahii.

Prel. J. BALKONAS,
JAV Lietuvių Bendruomenės Laikinojo

% Organizacinio Kdmiteto pirmininkas

voje. Žinoma — nieko įpatingo 
dabar Čikagoje gyvenantiems. 
Bet man, dabar jau visš 3d me-.

Los Aangeles, darė beveik bau
ginantį įspūdį: krito lengva šia 
pdriba, pūtė žvarbus vėjas, au
tomobiliai slidinėjo^ žmonės ėjo 
“įsitraukę” į ap’kaklęs, laukian
tieji autobuso slėpėsi artimiau
sių namų užuovėjoje. Huh, huh, 
huh... Džiaugiausi, kad mano 
autobusas (iki kurio automobi-. 
liu ankstų rytą ątvežė mano la
bai paslaugus rūpestingas ir vai 
šjngąs šeimininkas Br. Krikšto 
^>aitfe, kurio puikioje reziden^ 
rijojęi.buvaū išinetęs inkarą sa
vo viešnagės metu) rieda aerO 
dromo link.be. jokių nuslydimų 
nuo kelio. Ir tikrai be rūpesčio 
'tekvėpiau, kai jau atsisėdau 
puikiame ąerodromo yęstibiųty- 
je, Laukti kol bus paskelbtas lai 
kas eiti lėktųvan. Kai, kiek pa
vėluotai dėl yieno motoro mažo 
sutrikmo ta’svmo, DC10 pakilo 
‘daugiau’ (37.000 pėdų aukštyn) 
link — pasijutau tikrai “karališ 
kai” — be jokių rūpesčių kurie 
risi liko, žemėje... Ne be reika
lo “keliaą. atgal”' prasidėjo šam
panų^

Kai už kiek virš trijų valandų 
labai puikaus be jokių “bumte- 
lėjimų”, skridimo DC10 milži
nas nusileido Los Angeles ae- 

"rodrome — čia buvo vėl kitas 
, pasaulis: mėlyna padangė ir be 
ribiai Pacifiko vandenų hori
zontal, kurie mane gaivino pa
čiu pirmuoju tyilgsniu.

Prieš vos virš trijų valandų

je ir šiltoje Kalifornijos padan
gėje (Čikagą palikau prie 25°F 
—Los Angeles radau 74°F, kur' . 
beribė vandenyno mėlynė liejo
si su mėlynu “dangumi” tolima- 
ne horizonte — iš kur ilgos ban 
gos langavo, kranto link, kuria
me kaitinosi saulėje nemažai jau 
nimo, bangu aukščiu ir ilgiu nąu 
dojosi entuziastingi “surfriders”.

Tokia yra Čikaga, tok’a yra 
Los Angeles. Tokia yra didelė 
ir ^graži Amerika.- Iki pasimaty
mo vėb kada nors Čikagoje:

j, J t ; (Ęąbaigą)1

SEN. (KENNEBty P7AKT" 
MAINE VALSTIJOJE -

AUGUSTA, Me.— M’ine vate- !- 
i.TGie -'ra-b'a -ek*n• • • ■« ■ .. • - ■* - - :ro.a . -{-

»• 'S ?*- *1?

išleido dideles sum?s " < s •” • 
turėjo didelį k’ek-į be S S 
'is pa's va ipė c b- - . _

oarc-ikšd 'mas u ' - ■
šioje valstijoje jis. “sumuš ’.p. e 
zidentą Carterį pirminiuose 'rin
kimuose. Atrodo, kad 'ri ’ir š'U<~-" 
rinkimus prakišo. '

Jau suskaičiutfti 89% paduotų 
balsų. Prezidentui Carteriui pa-
si tikėjimą pareiškė 45% balsa
vusių. Senątorius Kennedy gavo 
39% balsų, gi Kalifornijos gu
bernatorius Brown gavo tiktai 
2% paduotų balsų.
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J šalčio, taip pat ir laiko bei šofe- telefonu turėjau 
rių stokos — negalėjau nuvyk-j čio” radijo valandėlės vedėju tinhiotusr žmones — važiuojan-- palikau tamsią, šaltą ir- niūrią 

_ . . . ti “Naujienų’ redakcijon, tai j PETRTJČIU, taip pat turėjau pro AJjtnmohHiais: ar- laukiau- Čikagą su kailiniuotais ir piršti-
Buvo paskaitytas ir Amerikos telefonu ilgiau pakalbėjau gos susipaŽTiti ir-su kitos radi-- čius autobuvo- Tokius vaizdus arnotais žmonėmis, dabar čia

i rekaktorium M. Gudeliu, i jo valandėlės “Lietuvos Aidai”' prieš 40 metų esu matęs Lietų- stoviu Pacifiko krante, saulėto-

— Merė Jane Byrne, penkta
dienį sužinojusi apie didžiulį 
gaisrą Chicagoje, kuriame žuvo 
keletas žmoniją pareikalavo pa
degėją nubausti mirtimi, nes jo 
nusižengimas yra lygus masi
nėms žudynėms-;

J. KUČINSKAS

~ NAUJI METAI ATLANTE
(Tęsinys)

Kaip ir visose kitose Karibų salose, taip ir čia 
pagrindinis žemės ūkio produktas buvo cukrinės 
nendrės. Ir čia buvo atgabenta 30,000 vergų ir 
patalpinta į plantacijas. Vergams dirbant, cuk
raus pramonė buvo gana sėkminga. Bet panai
kinus vergiją, ji pradėjo smukti ir pagaliau vi
siškai sunyko. Dabar krašte galima atrasti daug 

‘tuščių ir apleistų cukrinių nendrių malūnų, kurie 
riogso niekam nereikalingi, tik turistams kartais 
parodomi.

Mums išlipus į krantą, Steel Band groja su
tiktuvių maršą. Maršas gana triukšmingas, o jų 
instrumentai panašūs į šiukšlių bačkas, kurias ge. 

. rai suderinus, gaunasi gana įdomi muzika. Čia 
vaikai jau nešoka kaip Dominikų Respublikoje ir 
aukų neprašo.

Dar laive būdami buvom užsisakę turistinę 
kelionę po salą. Susėdam keturi žmonės į lengvą 
mašiną ir, apysenio juoduko vairuojami, pasilei- 
džiam kelionėn. Mašina sena, barška, durys prie 
vairuotojo nuolatos atsidaro ir jis turi nemaža 
' argo ko) ir vėl jas uždaro. Keliai vidutiniai, as
faltuoti, daug kreivių ir mūsų vairuotojas nuola-

* - ------------------------------------------------------------------------------- ------- -------- ------------------------------ -  ,--------------y JI-___  A .J . .L'"; 1 - - ' --------

tos triūbina, kad ant_kreivių_ nesusidurtų su -is-j-keBo-, ir-ten raudoni gaidžiai ląiąvaj* trąuįė savo 
giesmę, ir ten grakščios merginos vaikštinėją kai
mo keliais.

Ant kąlvos mątosį didelis viešbutis. Jamę. yra 
casino ir kiti modemiški įrengimai sveęiams pa
traukti, Viešbutis apsuptas didelių medžių, žydin
čių krūmų bei gėlių: Čia didelią poilsio gal ir ne- 
būtų, nes -čia susirenka daug gemblininkų išban
dyti savodaimę.

Važiuojam ris tolyn vingiuotu keliu. Jis kar
tais kiek pakylą aukštyn, po to ir vėl smunka že
myn. Pasiekiam t. v. English Harbour IF Nelson’s 
Dockyard. Ši vieta dabar atnaujinta ir tarnauja 
kaip .turizmo atrakciją Vieta beveik uždarą, iš 
visur apsupta vandens, tik vienas siauras įvažia
vimas yra į jūrą Napoleono karų metu, čia slė
pėsi britų laivynas. Ypatingai šį uostą išplėtė ang
lų admirolas H. Nelson, kurio vardų šis uostas 
ir pavadintas.

Dabar jis kaip laivyno uostas nustojo reikš
mės *r virto tik jachtų susitelkimo centru. Jų čia 
yra iš viso pasaulio nes joms ši vieta yra pasa
kiškai. Ramu, tarp kalvų, vanduo tylus, neaudrin- 
gas. Iš Čia organizuojamos jachtų rungtynės* ku
riomis domisi ne tik Karibų salynas, bet ir kiti 
kontinentai.

Kadaise ši vieta jau buvo visiškai užmigta. 
Tik laimingų aplinkybių dėka, ji atgavo vėl savo

priekio atskubančia mašina. Jis taip pat garsiai 
triūbina bevažiuodamas per kaimus, kur ant kelio 
vaikšto vaikai, vištos, avys, oškos, kartais ir asi
liukas perbėga kelią. Mūsų vairuotojas labai pyks
ta, jeigu kiti to nedaro (netriūbina) ir juos va
dina neprotingais padarais, rizikuojančiais kitų 
gyvybėmis.

Pravažiuojam keletą kaimų. Jie visi išsitiesę 
abiem kelio šonais^ ir visi yra labai panašūs. Ne-, 
ddelės, bet švarios trobelės, su gražiais daržovių 
bei gėlių daržais. Abiejuose kelio šohuose yra gi
lūs atviri kanalizacijos grioveliai, kuriais teka 
drumzlinas dvokiąs vanduo. Kaimeliuose gyvena 
tik juodi žmonės. Vaikų labai daug, bet jie Šva
rūs, neblogai aprengti ir pėsti žygiuoja į mokyklą. 
Mašinų kaimuose nesimato. Žmonės visur ke
liauja pėsti. Pakeliui sutikome daug moterų ir 
merginų, bežingsniuojančių keliu su dideliais kro
viniais ant galvų. Jos neatrodo suvargę. Apsirengę 
gražiom, spalvotom sukniom, žygiuoja su šypsena 

; veiduose. Ypač gražiai ir grakščiai atrodo jau
nos panelės.

Kaimuose vaikšto būriai vištų, avių, oškų, 
kiaulių, o retkarčiais karvė ir asiliukas pasirodo. 
Čia išgirdome romantišką gaidžių giedojimą, apie 
kurį jau buvom beveik užmiršę. Tas mums ir vėl 
priminė gražią Lietuvą. Ir ten buvo kaimai prie

garsą. 1949 metais į čia atpaukė Nichelson šeima " 
— vyras, žmona ir du sūnūs. Jie čia sustojo poilsio,

“Radom apleistą miestą,- su uždarytomis"ir nudri
busiomis langinėmis, apirysiomis sienomis, šikš
nosparniai skraidė aplinkui, žiurkės ir Hzardai 
buvo vieninteliai gyventojai, bet vieta turinti ele
ganciją ir grožį praėjusių dienų”.

Jie nuvalė dulkes ię susikraustė į buvusį kasi
ninko butą. Ilgainiui jie susižavėjo šia vieta ir 
niekur is čia-jau nesikraustė. Ir faip, 'pamažūFsi^ 
vieta pradėjo atsigauti, išgrožėti ir garsėti, kaip 
jachtų uostas. Buvo įsteigta net draūgija uost 
pagražinimui, kurion įėjo Crurchilio žmona, prin
cesė Margarita, princą? Pilypas ir dąugybė V ų 
įžymių Anglijos asmenybių.’pabar ši vieta labai 
judri. Daug turistų čia atvažiuoją, o uostas pr: 
glaudžia daugybę prabangiausių jachtų. •

įžengę j laivyno muziejų,, išvydome daugybe ✓ 
įvairių brėžinių, senų žemėlapių, navigacijos įran
kių, ginklų, patrankų su šovinais-ir parako st?> ~ 
tinėmis. Daugybė aprašymų, vaizduojančių britų 
laivyno karo žygius, kabojo ant sienų, čia radome 
karo laivo “Diana”1 modelį, kuriame matėsi jo b” 
rėš, patrankos ir ąet jū^eiriaj aut jo denio. Ki‘a« -7 
buvo prekybos laivo ‘‘Arabella? modelis, kuris taip 
pat pasižymėjo darbo tikslumu bę.* rieist’ iškurnu
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

. supranti ką skaitai?” Šituos žodžius pasakė Pilypas kara
lienės Kandakės tarnui, skaitančiam Izaijo pranašystę. Daugelis 
_andien pradeda skaityti Bibliją, bet neįstengia suprasti jos reikš
mes. Suranda tekstus, kurie atrodo vieni kitiems priešingi. Mat, 
kai kur Biblijoje vartojama Uterinė kalba, o kitur simbolinė. 

av., taip kalbama apie avis ir ožius, kviečius ir rauges. Kalbė
damas apie Uterinę žemę pranašas sako: “žemė stovi per amžius“. 
Bet vartodamas simboUnę kalbą, pranašas Jeremijas 22:29 sako:
Žemė, žemė, žemė, išgirsk Viešpaties žodžius”. Panašiai parašyta 

2 Petro 3:10: “Dangus su dideliu smarkumu praeis, elementai 
nuo karščio sutirps, o žemė ir ant jos esantieji dalykai bus su
deginti . Aišku, kad šitoje vietoje vartojama prilyginimo pras
mės arba simbolinė kalba. Literinis dangus juk yra Dievo garbės 
šoktas, o žemė jo pakojis, žemė yra amžinais žrpogaus namais. 
Dievas yra žadėjęs padaryti ją garbingą ir derlingą

8V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Mnxikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten island. N. Y. 10303
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SUŽIEDĖLIS

Vasario 16-sios istorinės atramos
(Tęsinys)

Drumsties metai, atėję po 
Mindaugo mirties, Lietuvai bu
vo tik tuo nuostolingi, kad ji 
prarado progą' apjungti 'dar ki
tas lietuvių gentis, gyvenusias 
Baltijos pamaryje, pav. prūsus. ’ 
Čia tvirtai koją pastatė vokie-! 
čiai, bet pačios Lietuvos vals-; 
tybės neįstengė sugriauti. Ji 
iškėlė naują valdovų dinastiją, I 
Gediminaičius, kurie nuvedė i 
lietuvių tautą toli į rytus, o josi 
vardą išgarsino visoje Europo-1 
j ė. Čia mes turime tokius stam-! 
bius valdovus, kaip Gediminą, 
Algiradą, Kęstutį, Vytautą. Gi
liau įsižiūrėję į jų darbus ir ko
vas, pastebėsime, kad visos pa
stangos buvo skiriamos dau
giau didžiajai Lietuvos valsty
bei, o ne tautai. Atskiros gimi
nės, buvo po viena valdžia, bet 
nesutapo, kaip ir kituose kraš
tuose, kur valdė karalių dinas
tijos, žiūrėjusios, kad daugiau 
žemių apimtų. Lietuva ėjo ly
giai tokiu pat keliu, kuris, sa
kysime, Habsburgus vedė'" per 
visą Europą. Tik tas kelias Lie
tuvai buvo daugiau atviras į ry
tus, nors ji visomis pastango
mis "mušėsi it'į vakarų kultūros 
laukus. Ta -kultūra turėjo la
biau sustiprinti ;Lietuvos tauti
nes atramas — sugėdinti vals
tybę su tauta. Šitos tendencijos 
vakaruose jau stipriai reiškė
si: nuo universalinių valstybių 
buvo pereinama prie 'tautinių. 
Tuo tarpu Lietuvoje (jos Didžio 
joje Kunigaikštystėje), kurioje 
buvo .gausu slaviško elemento, 
visą laiką labiati. reiškėsi vals
tybės, b ne tautos reikalai. Lie
tuviai pirmiausia buvo valstybi
ninkai: gabūs kitus valdyti, "to- 
lerantiški, -santūrūs ir nelinkę 
kitiems savo tautos -dvasios ir 
kalbos primesti. Tas lietuvių 
tautai buvo žalinga, juo labiau, 
kad viduramžiams baigiantis 
taūtos nė tiktai labiau kbnsoli- 
davosi, bet-su savo tautine -kul
tūra smeigėsi -į kaimynus.

\ Kaip tik 'tuo metu Lietuva 
susirišo su Lenkija." Sėsdamas 
į Lenkijos sostą, Jogaila ko ki-
4 I - -------------------------*------H— —

to/ir negalvojo: valdyti abi vals 
tybes, kaip tai buvo kitur. Uni
ja Uetuviams reiškė vieną val
dovą, o Lenkijai — ir vieną 
valstybę. Pradžioje nepasiekta 
nei vieno, nei kito. Vytautas 
Didysis įsigalėjo Lietuvoje ir 
nustelbė Jogailą: taigi buvo du . 
valdovai. Vytauto siekta karū
nacija turėjo dviem atskirais ka
ralių vainikais — Lenkijos ir 
Lietuvos — atskirti ir vieną nuo 
kitos abi valstybes, labai silp
nai dar teprijungtas. To paties 
riekė Švitrigaila ir Žygimantas 
Kęstutis. Jų pastangomis reiš
kėsi lietuvių tautos noras išlai
kyti visišką savarankiškumą.

prisiminimą. Kai -sukilimų me
tais jau ’aplenkėjusi bajorija 
kurstė Lietuvos žmones imtis 
ginklo prieš rusą, jbkurstė dar 
neužgesusią ugnį. Tik tasai kurs 
tymas neišėjo Lietuvai į nau
dą. Lietuva neteko paskutinio 

buvusios valstybės paliki- 
~o (Lietuvos Statuto), prarado 
"- Vilniaus universitetą, pavei
zėjusį senas Lietuvos tradici- 
’•'s Rusai dar uždraudė spau- 

siekdami visiškai užgniauž
ti tautinę lietuvių sąmonę. Tai 
buvo sukilimų vaisiai -— Lietu
vai perdaug kartūs. Sukilimus 

Lenkija tokių re- 
'->-esi"ų nesusilaukė, nors “jie 
nirm ausia jos pač’os laisvei bu
vo pakurti, šitas kartus patyri
mas lietuvių tautai buvo pas
kutinis ženklas, kad nepriklau
somos Lietuvos atstatymo rei
kto siekti tik savomis jėgomis: 
remtis sava praeitimi ir lietu
vybės ugnį išlaikiusia liaudimi.

Šitos ugn’es kurstytojai buvo 
mūsų knygnešiai ir aušrininkai, 
pasireiškę kaip -tik tuo metu, 
kada aplinkiniai kaimynai tarė 
esant lietuvių tautą jau miru
sią. Jiems buvo nuostabus radi
nys, kai vėliau įsitikino, kad po 
š audiniu stogu, rodėsi, nevertu 
dėmesio, buvo išlikusi gyva tau 
ta ir jos išlaikyta svaja atgauti 
pirmykščius laisvės laikus. Sim
boliškai tai yra išreiškęs žymu
sis lietuvių dailininkas Mikalo
jus- K. Čiurlionis savo Karalių

Pasakos paveikslu. Gūdaus mis 
ko unksmėje du karaliūnai, ta
riant lietuvių liaudies žodžiais, 
laiko žvilgantį daiktą. Palinkę 
ir susimąstę jie žvelgia į tą ra
dinį, kuris nykioj tamsoj trykš
ta vaiskia šviesa. Gerai įsižiū- • 
-ėjus, nesunku pastebėti, jog 
tai esama lietuviško kaimo so
dybos. M. K. Čiurlionis vaiz
du parodo, kaip iš pasaulio už
maršties, iš kaimynų pavergtos 
’"r .nuskaustos Lietuvos pilasi 
žėrinti šviesa — trykšta nema
ri lietuviška dvasia iš po kai
mietiško stogo. Ji, ta lietuviška 
~odyba, ant dviejų karūnuotų 
valdovų delno, caro ir kaizerio, 
išliko visą laiką gaji ir atspari,, 
nors visas jos augštesnysis luo
mas, kitados valdęs Lietuvą, ją 
apleido. Lietuviškas kaimas vie
nas iškentė visas nelaisvės kan- ■ 
čias, išbrido sunkius vargus ir | 
atlaikė slopias priespaudas. Kaip 
motina kūdikį, jis išsupstė Ne
priklausomybės lūkestį ir sava
rankiško gyvenimo ilgesį, kuris 
buvo vainikuotas Nepriklauso
ma Lietuva, it karalių pasaka. 
Kitiems ir buvo nuostabus tai 
radinys, kai jie surado, kad lie
tuvių tautos stiepimasis į lais
vę, į nepriklausomą gyvenimą 
savoje valstybėje niekada nebu 
vo miręs - 
laikų. Naujausiais laikais buvo 
tik laukiama progos vėl laisvę 
atgauti. '

. i(Bus daugiau)

nuo pat senųjų jos

VLIKo atstovai kituose kraštuose
Anglijos lietuviai staiga nu-: 

stebo, kai pamatė Europos Lie- 
______________ __ i"tuVjrje Nr. 1, WJOih., pasikalbė- 

Jis stipriai reiškėsi iki pasku- jimą.Au VLIKo 'atstovu Brita
nijai Zigmu Sttfn.

Nuo kada VLIKas pradėjo tu
rėti savo atstovus kituose kraš
tuose, kas juos parenka, ar 
VLIKas atsiklausia

tinfo Lietuvos Lenkijos padali
jimo. Gana ilgą laiką valdė tik- 
mi bendri' karaliai, pradedant 
Zigmantu Senuoju. Net ir Liu- 
būno unija, siekusi abi valsty-

cnlvdinti, to nepasiekė. Bu- tuvių 4-tio reikalu, 
”•0 t-k bendras valdovas ir ben- nss -savo-atstovą? 
dri ^ima4. bet kiekviena vals= Kaip -čia -bebūtų, 
!ybė juose atskirai sprendė sa
vo- reikalus, be to, tūrėjo atski
ri ’savo vyriausybę, kaHuome- 
rie,'teismus, iždą ir net atski
ras seimus. Išliko ir abi vals
tybes skirianti siena, už kurios 
Iiietvvoie lenkams buvo drau
džiama kurtto- Lietuviai iki pat 
Jungtinės Respublikos galo ne- 
siiautė esą’sulieti į vieną vals
tybę. kaip lenkai to norėjo. Sa
vos valstybės išlaikymas nuo 
‘tono lietuviuose buvo gyvas ir 
stiprus.

Tiktai abiems valstybėms ne
tekus laisvės, ėmė byrėti ir "tos 
sienos, kurios lietuvius "gynė 
riuo tonkų užmačių. Dabar tik 
pasirodė, kad lobingesnįjį lietu
viu tautos slubgsriį jau sėnai 
m-vo pa vergusi lenkų dvasia, 
įsiskverbusi Jungtinėje Respub 
likoje Į lietuvių "diduomenę kAr 
‘u su išsikovotomis lenkų ponų 
privriegijomis. Abi diduoinenės 
(lenku ir lietuvių) jungėsi ir 
ris labiau liedinosi į vieną tau
tą: lietuvių bajorija tuo būdu 
atskilo nuo liaudies, kuri išlaikė 
ir savo kalbą ir savo skirtingą 
charakterį, ir taip pat gyvą bui 
vusios laisvos savo valstybės

vietinių lic- 
pasirinkda-
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tai jau pra
eitis. Britanija turi savo atstovą. 
VIJKe, o VLIKas — Britanijos 
lietūvhioše. ! . '

Neturiu -teisės kalbėti apie ki
tas kraštus, bet -pagal VLIKo 
seimo eigos aprašymą Eltoje ir 
kitoje lietuviškoje spaudoje at
rodo, kad kiti krat'šai tokių at
stovų nebuvo ats:uritę j VLIKo 
seimą, išskyrus Britaniją.

Ar Britanijos atstovas yra 
, tinkamas atstovauti- jos lietu
vius, kyla didelė abejonė. Ir štai 
dėl kc:

Praeitą rudenį Britanijoje 
;astrolia"vo "š tarybinės Lietuvos 

‘ Vaivorykštės” ansamblis, vado
vaujamas muziko M. Tamošiū
no. Gretimai keliavo dvi tarybi
nės Lietuvos turislitife grupės,' 
viena neva mokslininkų,kita su
sidedanti daug iš -“Tėriškės“ 
draugijos darbuotojų. Daugiau
sia koncertų buvo Škotijoje, o 
paskutinysis Lcfndone 1979 me
tų lapkričio mėn. 4 d. Sheptes- 
burg teatre, po pavadinimu 
“Celebrafng the G2nd Anniver
sary of Peaceful Progress in the 
Soviet Union”. Pagrindinę kalbą 
čia, pasakė Sovietų ambasado
rius N. M. L'inkov. Be-“ t o, kal
bėjo britų Inžinierių profes;nė~ 
sąjungos sekretorius Ken Gili ir 
kairusis I'a’bo p rtijos ^ar’a- 
mėfito atstovas William Wilson,
iškeldami Scvie’ų Sąjungos pa-(politiką, praeitą savaitę pasiner- 
stokimus. Tur būt, kai kam kils kė Sovietų Sąjungos nepateisi-

- 'klausimes: O ką tas turi su namą- karišką žygį, kuriuo- So- 
VLTKo atstovu? Ivetų ginkluotosios pajėgos įsi*
Xl.IKo atstovas Zigmas Juras brovė i Afganistaną, 

yra Britanijos 1/c tuvių Namų* --------------------
liendrovės valdybos pirmininkas PATS SKAITYK IR DAR KI- 
ir D. Britanijos Lietuvių Sąjun- TUS PARAGINK SKAITYTI 
gos valdybos vicepirmininkas. DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” ,

Šie abu junginiai leidžia savait
raštį Europos Lietuvis, kuriame 
buvo skelbiama, kada ir kur 
vyks -tas “Vaivorykštės” koncer
tas ir kur gaunami ^bilietai, o 
tame koncerte lietuviškų dalykų 

Jebuyo tik pusė prdgramos.
Koncerte dalyvayo gana dido

kus Londono lietuvių būrys su 
VLIKo atstovu Zigmu Juru ir. 
kitais aukščiau minėtų junginių 
zaldybų nariais. ’Be tb, ten buvo 
nugabenta jaunimo 'tautinių šo
kių grUpė, kad pamatytų ir iš-; 
girstų 4?Vaivcirykstę”, ir įkartu“ 
dalyvautų 62 Tirėtų Sovietų Są-’ 
:ungos įkūrimo 'sukaktuvėse.

Po koncerto' “Vaivorykštės” 
dalyviai -ir turistai -buvo ’pakvies-, 
ti :į Lietuvių -Namus pasisve-. 
iiuoti, dalyvaujant valdybų na
riams -ir tautinių šokių šokė-; 
jams. .

Kai lietuviai ėjo į koncerto 
teatrą, žydų politiriiainš kali
niams gelbėti organizacija de
monstravo prie teatro su plaka
mais, net reikalaudami paleisti' 
Viktorą Petkų. Tuo "tarpu “VLIKo 
atstovas teatre džiaugėsi sovie
tiniu menu ir sovietinės santvar
kos gerumu.

Ta'igi, kam toks VLifKo atsto
vas gali VLIKo seime atštovau-" 
ti, 'kai vienu -atveju ’jis reina -su 
okupantu, o kitu atveju neva 
kovoja prieš okupaciją? Tie, ku
rie turi du veidu, ^negali atsto
vauti niekam kitam, kaip tik 
patys sau.

Laikas, kad VI/Ko valdyba 
rmčiau pasižiūrėtų į Britanijos 
lietuvius ir paieškotų sau atsto
vo. kuris nesėdėtų ant dviejų 
kėdžių. -Jonas Balčikonis •

— Šiaurės Korėja ir Rumuni
ja. da komun stiniai kraštai vi
suomet aklai sekantys Rusijos

Id yur node 
staffed filmg 
Get instant relief

With 3ENZEDREX’ W* 
INHALER V 

nasal d»coAQeWar»t v

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

'AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
‘3307 So, H’TUaNICA AVE. TeL: Y-Ard« 7-^401

BUTKUS - VASAITIS
1446 Sd. 50th Ave^ Cicero, Dl. TeL: OLympic 2-100J

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITŪANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138 - 113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 i
231-1 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 I
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, ŪL 974-441C !

P. J. RIDIKAS
S354 So. HALSTED STREET TeL YArd. 7-1911

SOPHIE BARČUS
TADIJO IEIMO8 VALANDOS 

VIa* pr«#rama« E WOPa

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:0t) 
4:30 vai. 5?ak. Še^tadiėniais Yi 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Powerful anti-iteh 
drug you can buy 

without an Rx!

Vedė)* Al dent DetdoM

Tfafu A9418

7159 «e. MAPLEWOOD AVE. 
Chicago, ill. 6O629

Slop itching fast of external 
——^vagtnat.-rectatrandother skin 

conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get dhfe anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
ifr BiCOZENE*' Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
Itching. *1RiCOZEXE

5 ■* NAUJIENOS, CHICAGO, 8, ILL. luc^da'. Fcbiuj.1J 1'rin

jim%25c4%2585.Au


VYTAS SMILGYS LAIMĖJO BYLĄ
. Vytas Smilgys, naktį priva- 
ž'avt-s prie !8 tos gatvės, išlipo 
ir, lukterėjęs žalios šviesos, ren
gėsi pereiti kiton gatvės pusėn, 

/kad gaištų paimti 18-tos gatvės 
busą ir važiuoti namo. Jis gyve
no South ilalsled gatvėje, visai 
prie 18-tos.

Nespėjo jis žengti žingsnio, 
policijos automobilis, nežiūrėda 
mas Į raudoną šviesą, trenkė 
jaunam Smilgiui ir jį parmušė 
ant žemės. Smūgis buvo toks 
stiprūs, kad jam buvo sulaužy
tos kojos, o jis neteko sąmonės. 
Jis tiktai atsiminė, kad jam bu
vo žalia šviesa, kad prieš jį pa
sirodė didelės šviesos ir... nie* 
ko daugiau neatsiminė.

Ligoninėje kelias dienas pra
gulėjo be sąmonės, o kai pamažu 
pradėjo ją atgauti, tai neatsimi
nė, kas jam atsitiko. Visa eilė 
žmonių jį klausinėjo, bet niekas 
negalėjo išaiškinti, kas jį sutren
kė, sulaužė kojas ir paliko be 
sąmonės.

Motina pasamdė du advoka
tus sūnaus teisėms ginti, bet jie, 
pasiteiravę apie nelaimę, nieko 
tikslaus nenustatė ir bylos lai
mėti nesitikėjo. Tada Sinilgienė 
susirado advokatą Valdemarą

iplinkybes, išsikalbėjo su dar 
sergančiu jaunu Smilgių ir tarė:

Byla sunki, liudininkų ne
turi, bet kas nors turi būti atsa
kingas... Aš bandysiu šį klau
simą ištirti...

Byla tęsėsi porą metų. Teko 
kelis kartus posėdžiauti. O kai 
viskas buvo paruošta sprendi
mui, prisiekusieji teisėjai išklau
sė visus duomenis ir advokatą 
Bylaiti. Prisukusieji teisėjai 
septynias valandas tarėsi, kol 
galų gale pripažino apdraudos 
bendrovei sumokėti jaunam 
Smilgiui už padarytų žala. Jis 
pripažino per įaudoną šviesų va
žiavusius pareigūnus kaltais, o, 
jaunam Smilgiui turės sumo
kėti virš šimtą tūkstančių do
lerių. 1 ,

Bylą pradžioje paėmusiėji du 
didmiesčio advokatai pretenda
vo, kad ir jiems būtų atlyginta 
už Įdėtas darbo valandas, bet 
teisinas jų prašymą atmetė, nes 
jie netikėjo, kad Smilgys, netu
rėdamas nelaimės 
būtų galėjęs laimėti.

REAL ESTATE
3331

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

2212 W. Cermak Road Chicago, UI. Tel. Virginia 7-774"!

Namai, — Pardavimui 
REAL ESTĄ,TE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS j: 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
FEnUS KAZANAI.'SKAS, Prezidentas

skaitanti Naujienas nuo pirmo 
numerio. Reporteris

— Dėkui mieliems skaityto-
liudininkų, j jmSf parėmusiems aukomis Nau

1 jienų leidimą pratęsiant prenu-
Tuo tarpu <lr. Bylaitis, Įdėjęs nreratas ar kitomis progomis.

Po $5 aukojo: Ponia Emma Mo- 
tejūnas, ponia Aleksandra Ka- 

. Valiūnas, Valentinas. Liorentas, 
1 Juozas Ulevičius ir Jonas No- 
| yak iš Marquette Parko, Stasys 

Milda Butkus - sena Naujienų skaitytoja
ii ton Parko; J- Budreika ir Pau- 

Bus Naujokas iš Clearing apy
linkės; Kazys Karazija iš Kelly 
Parko ir Jonas Jakubaitis iš 
Cicero. Dėkui visoms ir visiems.

— Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-gos Čikagos skyrius, sveikin
damas Naujienas ir jų bendra- 

! darbius, parėmė jų leidimą $15 
’ j auką, kurią atsiuntė per pirm. 
I J. Leką bei sekr. V. Gasperie- 
mę. Dėkui valdybai ir visiems' 
to skyriaus nariams.

— Alfonsas Pieženis, Hot 
prenumeruoja

daug darbo, bylą laimėjo ir pa
dėjo naktį gatvėje sužalotam

Bylaitj, kuris pasižiūrėjo į bylos Vytui Smilgiai..

Milda Butkuvienė skaito' Nau
jienas nuo pirmo jų numerio. Ji 
gimė Amerikoje, 18-tos gatvės 
apylinkėje, prie Naujienų, čia iš
tekėjo už jauno ir gražaus But
kaus ir beveik visą savo gyve
nimą čia gyveno.

Josios vyras, kilęs iš Kražių; 
Amerikon atvažiavo labai jau
nas, vos 17 metų eidamas.

Kai Milda ištekėjo už mylimo 
berniuko, ji ir šioje apylinkėje 
pasiliko gyventi. Išsikėlė kitur 
tik tada, kai pradėjo’ kelti Į vir
šų kelia ir Butku namą, stovė
jusį prie Canalport ir Rubble, 
nugriovė padaryti keliui vietą, 
nors už namą jiems buvo sumo
kėta. 18-toj gatvėj Butkai turėjo 
namą, bet jį pardavė kitatau
čiams.

Kaimynystėje stovėjo Dievo 
Apvaizdos bažnyčia, į kurią te
ko dažnai eiti, bet kai reikėjo 
vaikams eiti Į mokyklą, tai tėvai 
pasirinko String & Jefferson 
gatvių kampe stovėjusią mokyk
lą. Bažnyčios mokykloj reikėjo, 
mokėti, o pas tėvus, pinigų ne
buvo. Ten ji pramoko angliškai.

Motina, vyras iš Naujienos

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY

tinimo vajaus lengvatomis, už
sisakė Naujienas 4 mėn., bet pa
vardės prašė neskelbti. DėkuK 

. už auką ir už dėmesį-’

— Titas Bnškaitis, 1214 No.
16 Ave., Melsose Park, 1L 
6(1160, LV Liaudininkų veikėjas 
ir žurnalo “Varpas” administra
torius, gerai pažindamas lietu
viškos spaudos padėtį be ragi
nimo pratęsė prenumeratą ir 
parėmė Naujienų leidimą $10 
auka. Dėkui Per jį galima už
sisakyti “Varpą” ir' kitus LV 
Liaudininku leidinius. ♦

~ 4

— Brother Rice aukšt. Mo
kykla paskelbė sąrašą mokinių, 
gavusių Illinois valstijos “State 
Scholars” titulą. Tarp kitų ja
me yra Danielius V. Giržadas, 
Chris, R. Kardas, Tomas Matu-, 
kas, Viktoras 'A. Plėnys ir Da
vid M. Venkus.

— Paulius Markevičius ir Jo
nas Aleksas -vadovauja St. Rita 
aukšt. mokyklos orkestrui.

r ,

—Adolfas Venclauskas, Klai
pėdos krašto sukilimo dalyvis, 
pedagogas, kultūrininkas ir vi
suomenininkas, mirė vasario 6 
d. Worcester, Mass-, sulaukęs 
79 m. amžiaus. Velionis parašė 
romaną “Kovoj e su milžinu”_iįr 
bendradarbiavo spaudoje. Į

— Šv. Kazimiero parapijoj 
Montrealyje 1979 m. pakrikštyk 
ti 8 kūdidikiai, buvo trys sutuok 
tuvęs ir 20 laidotuvių. 4

pramokė lietuviškai. Naujienas 
ji skaito nuo pirmo numeric/. Iš 
Naujienų žino, kas darosi Chica- 
goje ir lietuvių tarpe. Ji pažino 
daugelį lietuvių, ėjo į vakartis, 
lankė piknikus, priklausė įvai
rioms draugijoms.

I ■
Josios duktė dalyvavo Naujie

nų komitete, buvo gražuolėj 
“Mano vyras taip pat buvo nau 
jienietis”, pažymi Milda.

Butkai buvo' .nusipirkę namą
S. Archer gatvėje, netoli Balze- 
kų prekybos. Vyresnis BalzekasJ 
namą nuo Butkų nupirko,, atida- Springs, Ark.
vė sūnui, o šis padarė muziejų, daugelį laikraščių ir aukomis

— Naujienose geriausiai paži- paremia jų leidimą. Dėkui už
~ ‘ ................ankstybą prenumeratos pratę

sima ir už $10 auką.

—Juozas Jezukaitis, St. Pe
tersburg, Fla., pratęsdamas pre- ,— Lietuvių Prekybos Rūmų
numeratą, savo gerus linkėji-

nau Povilą Milerį, gerą daininin
ką. Su juo “Birutėje” dainavau 
?.š ir mano vaikai. Pažinom ir 
Petronėlę Milerienę, kuri buvo 
gera mūsų draugė. Kai išsikėlė 
iš 18-tos apylinkės, tai labai’ re
tai čia užeina, — dar toliau kal- 

,bėjo Milda.
Sūnus buvo Vietnamo kare, 

dirbo Crane bendrovėje, 6 vė-.* 
liau išvažiavo Į Pennsylvania. R 
Vyras mirė ir ji, sulaukusi 80 j 
metų, liko našlė. Ji yra seniausia 1 
Amerikoje gimusi lietuvaitėj j

numeratą, savo gerus linkėji- susirinkimas bus vasario 13* dĮ 
mus atlydėjo $10 auka. Floridos 7:30 vai. vak. Dariaus-Girėno 
tautietis, pasinaudodamas pla- salėje. Pradžioje Charles Auš?

MARU A NORI fi*

2608 West 6>th St, Chicago, UL 60629 • TeL WA 5-2787

MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69fh St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2737

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

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave, Chicago, HI-,60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas ■patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių. laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus Icaštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
rnadjas visais kelionių reikalais,

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik relaia rezervuoti vietas 
Q anksto — prieš 45 - 60 dienų.

^<^88^

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
—-------------------- -- - --------------—       ......... mll. „ „»tJ.,„w,, ,.L .■um.B..—.wwam

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SU — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

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

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 2
j savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums_____ ______K
mielai pagelbės i SLA įsirašytL

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centre 4
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA»

New York, N. Y. 10001 W
307 W. 30th Sf. f

ToL £212) 543-2211 ' - 4

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to sa ularty!

see us for 
financing 

P AT OUR LOW RATS
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOMt

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

J ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. 4
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoa S 

darbus dima. / 5

SLA-- tšmoiėfoT‘diugižu ]uiip AŠTUONIS MILUONUS doIeriu * J 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- / 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.*- J

Quarterly 

OUR SAVINGS . 
CERTIFICATES 

EARN UP TO INSURED

Mutual Federal 
avings and Loan

J2Q WEST CERMAK ROAD

P1U1 Eawutslu, Fbonei Vlrgtal* 74747

tiri rodys aktualų filmą. Bus pa-: 
minėta Lietuvos nepriklausomy 
bės atkūrimo 62 m. sukaktisj 
Kalbės dr. Jonas Valaitis. Bus! 
įteiktos Standard Federal, Čhi-j 
cago Savings, Midland Savings 
ir Evergreen Park Savings do
vanos- Po susirinkimo bus vai-j .. ‘ J

1— Glorija Nešukaityte, To
ronto LSK Vytis narė, išskrido 
Anglijon atstovauti Kanadą ke- 
letoj stalo teniso turnyru. To* 
klubo krepšininkai Jonas Kar
pis ir Alvinas Saplys dalyvau-j 
ja savo mokyklų krepširiio rink-1 
tinėse.

— Kanados skautija ruošia 
pianisto Vytauto Smetonos kon
certą kovo 29 d. Prisikėlimo sa-j 
Įėję, Toronte. Bilietai jau pla
tinami.

— Renius Balčiūnas išrinktas^ 
Kanados LB Winhipego apylin-;| 
kės pirmininku, Jurgis Valaitis j 
— vicepirm., Nijolė Ziminskai-j 
tė-Pestrak — ižd., Juozas De-iį 
mereckas— sekt. Apylinkės lie J 
tuviai švęs Lietuvos Nepriklau-a 
■somybės atstatymo sukaktį va-l 
sario 24 d. šv. Kazimiero parap 1 
salėj. Kalbės Paulius Kuras iš; 
Toronto.

— Horoscopes or Astrologių 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kai 
bame lietuviškai. 782-3777 o 
925-8392. Professional- Membe 
American Federation of Astr< 
Idgers. (Pr.)

NEPANEIGIAMA TIKROVĖ
Ar galima patirti ramybę 

džiaugsmą, kantrumą, malonu 
mą, gerumą ... šį antradienį iš 
girsite komentarus šia ypatingi 
tema radijo’ banga 1490 Ai 
9:15 vai. vakare per “Lietuvo 
Aidus”.

Penktadienį, ta pačia radij 
banga, 4:23 vai. popiet per Sc 
phie Barčus pasiklausykite “Ge 
rosios Naujienos Lietuviams”.

Parašykite nare ikalaudair 
knygelės “Kaip atgimti iš nau 
jo”. Prisiusime dovanai.

Lithuanian Ministries, 
B.O. Box 321
Oak Lawn, Ill. 60154

LAIŠKAS IŠ 0K. LIETUVOJ 
.Z

Mano brangūs mielas brolužėli
Kai dabar tiek daug laisv, 

laiko, sumaniau parašyti, kaf 
žinotum, kad dar tebesu gyva; 
Aš Naujus metus prąleida 
linksmai, teko ir konjako i 
šampano po truputį gerti, sav 
prisilaikant, kad nepakenkt 
sveikatai. Tai dėkui Aukščiai 
šiam visai gerai šventes prale 
dom. Tiktai Kalėdos išėjo p: 
prastai kasdieniškai, kadan? 
mano gaspadorius yra komuni' 
tinis pasturlakas, tai jis kalėd 
jau nebendri švente laikyt 
Gaila.

Pas mus žiema šįmet nešąli 
ir sniego visai mažai. Šalčio d 
bar dienos metu vos 3° Celi 
jaus šalčio, nors gruodžio jin 
džioje šaltoka buvo. Buvo p 
spaudę 22° žemiau nulio. B 
gerai, kad neilgai. Atlanto ei 
lonas atpūtė šiltesnį orą, buv 
lijundra, šlapdriba ir nemaža 
lietaus, bet per Kalėdas vėl p 
biskį pradėjo šalnoti ir snieg 
btekį padulkino. Būtų gerai, ka

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 

namu ir . visais moderniais įrengi
mais Maranette Parko centre. Leng
vos 
nis,

pirkimo sąlygos, labai geras 
reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

biz-

ELECTROS IRFNGIMA1, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
TeL 927-3559

Notary Public ‘ 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878, 

839-1784 arba 839-5568.

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

«<EALTV Gj?OUP usje
We’ll help you make the right move.

JEIGALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

įuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ir užeiti j mūsų Įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. _

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600 
independently owned and operated

65-TA IR KENNETH
Svarus 2 miegamųjų mūrinis bun- 
jalow su valgomuoju. Centrinis oro 
šildymas ir vėsinimas, beismantas, 

garažas, $61,900.
CLEARING REALTORS

5640 W. 63rd St, Tel. 767-1710

visa žiema tokia būtų. Kalėdoms 
gavau šventiškų sveikinimų at
virukais. Aš tai gerų lietuviškų 
atvirukų negavau, o tų “Sno- 
vym godom” aš nenoriu, šįmet 
negavau nė kalendoriaus nusi
pirkt!, nors gruodžio mėnesį spe
niais i važiavau į apskrities mies- 
lą._7\orėjau. pirktLžieminę kepu
rę, bet negavau pagal mano gai
res mierą. Norėjau gauti kel
nėms medžiagas — negavau.

Norėjau knygyne nusipirkti 
autoriaus Loginino išleistą kny- 
(ą, iliustruotą Lietuvos paukš
tais, bet negavau. Kalendoriaus

į prašiau — neturi. Vieną tik rei- 
caluką išpildžiau — kirpykloj 
lusikirpau plaukus. Tą knygą 
iš vis tiek gavau, nes man ją 
padovanojo mano užprūdžię kai- 
nynė. Aš tą - knygą skaitau.. 
Vors autorius tų giesmininkų 

1 paukštelių giesmes pamėgdžio- 
a, bei visai nepanašu. Lakštin
galos dabar visai nemarioje arba 
dkilio čiulbėjimo kaip mano tė
telis tą paukštelį pamėgdžioda
vo: “šimts, šimts vyrų -mano 
rieno rėito nepakel”, arba lakš- 
ingala — “Jurgut, Jurgut...”

Manau, kad palaikysi mane 
suvaikėjusiu, kad tokius men
kaverčius dalykus rašau, bet tu
ri suprasti, kad mane tie gam- 
iški dalykai visuomet labai do- 
nino, domina nemažiau ir da- 
>ar__ Tad šiam kartui.

Su , Dievu, viso geriausio.
Tavo brolis

1980 m. sausio 3 d.

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
. Kreiptis:

A. T VERAS
Laikrodžiai ir brangenybė*

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
TeL REpublic 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą I 
ir kitus kraštus I

P. NEDAS, 4059 Archer Ava.
Chicago, IIL 60632. TeL YA 7-5980

*
Notary Public

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

šymai ir kitokį blankiu

HOMEOWNERS POLICY
F. lapelis, Agent > 
3208’/, W. 95th St 
Everg. Park, m. 
60642, - 424-8654 l"-

State Farm Hre and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA ’ 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d.
* Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, m. 60629

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

BEAUTIFUL BASS LAKE, INDIANA, 
year round 6 room house. Full base
ment, fireplace, all appliances. Cen
tral air. 2 car garage. 100’ lake front 
X 300’, plus 4 room guest house or 
income at $200 a week. Mid 80’s.

Call (219) 772-5426
1 . i

Arthritis Sufferers!
w Now. GetreEef ♦
- for pamful inflammation—-—- 

and protection for your stomach!
For minor arthritis pain. Arthritis Pffin 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets Plus two 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pain Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
AnackV x
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