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IRANAS PRAŠO J.CARTERI PRATĘSTI LAIKA-AiSPENCER OLIVER BUVO UŽSUKĘS PAS CHICAGOS TAUTINES GRUPES
AIELLO PARINKTI IR PREZ. CARTERIUI PAKIŠTI 

-ETNINIAI ATSTOVAI” Į MADRIDĄ NEVAŽIUOS

CHICAGO, Ill. — R. Spencer 
Oliver, Amerikos delegacijos 
Madride pirmininko pavaduoto
jas, praeitą ketvirtadienį buvo 
trumpam laikui užsukęs į Chi
cago ir informavo’ sukviestus 
tautinių grupių atstovus apie 
Madride vykusios konferencijos 
eigą ir planus ateičiai.

Spencer Oliver pranešė susi
rinkusiems, kad visa Amerikos 
delegacija, vadovaujama Grif
fin Bell ir Max Kampelmano, 
dviejų šios delegacijos pirmi
ninkų, vyksta į Madridą ir da
lyvaus tolimesniuose posėdžiuo
se. Dalyvaus visi Europos sau- 

~ gumo ir bendradarbiavimo 
misijos atstdvai. kuriems 
mininkauja Atstovų Rūmų 
rys Dante B- Fascell.

Ar tie 20 vyrų, kuriuos
rinko propagandistas Aiello ir 
pakišo prez. Carterini, šį kartą

ko- 
pir- 
ria-

pa-

REAGANAS PAVELDĖS 
$739 BILIJONŲ BIUDŽETĄ

WASHINGTON. — Prez. Car- 
teris sumažino 1982 metų biu
džetą iki- 739 bilijonų dolerių. 
Tačiau jis yra 11.6% didesnis 
už šįmetinj ir turės $27.5 bil. de
ficito. Jau dabar administracija 
kasmet sumoka $90 bilijonų už 
skolas. Tačiau deficitas gali 
būti daug didesnis ir siekti 50 
bilijonų dolerių dėl šių prie
žasčių :

- Biudžete yra numatyta $15 
bilijonų, apdedant mokesčiais 
po 10 centų kiekvieną gazolino 
galoną, bet tam priešingas Kon
gresas ir prez. Reaganas;

- 9.5 bilijono dolerių sutaupys 
įvairių programų ..panaikinimas 
ar sumažinimas, kurių preziden
tas Carteris nepasiūlė;

~ Buvo* numatoma, kad, eko-

B

VLIKo seimo dalyviai Toronte, iš kairės i dešinę: 
Šidlauskas, ALTo pirmininkas; prelatas J^naš Balkonas 
menės pirmininkas; dr. Kazys Bobelis, VLIKo pirminink: 
tarybos pirmininkas, ir Teodoras Bliljsti u baa.

Grožvydas Lazauskas,-’ di*. Kazys' 
pirmas JAV Liet. 'Bendruo- 
;; dri Vladas Šimaitis, VLIKo 

(St. Dabkaus nuotrauką)

- Irano —

PRAŠO PREZIDENTĄ DAR KARTA PRATĘSTI DERYBIJ LAIKĄ
WASHINGTON AS STUDIJUOJA PASKUTINI 

IRANO VALDŽIOS ULTIMATUMĄ

WASHINGTON, DC
vyriausybė, atidėliojusi suimtų 
amerikiečių išleidimą ir nepa
jėgusi sušaukti islamiško par
lamento būtiniausiems nutari
mams, sausio 15 diena atsiuntė 
dar vieną raštą, kurį galima 
skaityti ultimatumu; Jie parašė

• labai ilgą raštą, kuriu gale rei- 
ikaiauja sausio 16 dieną padėti
į banką devynis bilijonus dole-

jeigu nori> kad būtų paleis 
ti 52 Amerikos diplomatai, am
basados tarnautojai ir ambasa
doje sulaikyti amerikiečiai.

diploma- 
Teherano

81/0 vai.
Teherano

vyks į Madridą, tuo tarpu nėži- nomija pagerės ir duos pelno, 
nia. Greičiausia, kad šį kartą jie | Aišku, kad šie ir kiti apskai- 
j Madridą nevažiuos. Jeigu Ron- ’ čiavimai yra nei finansiniai, nei 
aid Reagan norėtų siųsti ten logiškai pagrįsti.
panašią politikų grupę, tai jiSį . —--------------—
parinks žmones ir pasiųs. Bet- LENKIJOS DARBININKAI 
tuo tarpu nežinia, ar Reaganas f STREIKAVO; YALANEt^/į 
norės tokių žmonių grupę siųsti!
į Madridą. . Spencer Oliver ne-į 
mano, kad “tautinių atstovų” 
grupė dabar važiuos į Madridą.

Spencer Oliver pareiškė, kad 
jis padarys platesnį pranešimą' 
čikagiečiams, kai grįš iš Mad- ; 
rido kc'nferencijos ir galės infor-į v . . . . . ,. , j. , i suvos miesto susisiekimo aar-mūoti apie ten padarytus nuta-i j- ,• į * Į binmkai žada nedirbti sestaaie-
rimus. j ■ > n;ajs jr aštrina .konfliktą.

Taiitinių griipių dtštoVų 'pasi- ( tyfjėšfo ’savivaldybės pareigūnas 
tarimas vyko pagal Aiello pa-1 pareiškė, kad tuo reikalu nesu- 
ruoštą kviečiamų atstovų sąra-, sįtarta. Taip pat nesusitarta dėl 
šą. Manoma, kad sekantį kartą _ 4 valandų streiko, numatyto 
kviečiamų atstovų sąrašas bus j penktadienį. Solidarumo Varšu- 
visiems vienodai taikomas ir vi- ■ vos skyriaus pirmininkas Zdzis- 
si galės pasiklausyti pranešimo.' ]aw Bujak pareiškė, kad jei si- 

--------- ---------  ! tuacija pasunkės, tai iš Romos
— Ruth Love, naujai parink-, ^us atšauktas Lešek Walesa.

ta Chicagos viešųjų mokyklų!
superintendente, sako, jog šen j Valdz.a paskelbė kad 5 darbo 
ma yra geriausioji mokykla vi-i savaite yra laba, žalinga 
siėms vaikams. i b6"16)05 <J«*»"Omijai >r _ įsake

________ ____ ] dirbti šiokiadieniais 30 minučių
- Sulaukės 81 metu, Newj aSiau’ kompartijos sekretorius 

‘ gabus advdkatąs Į sav0 kalbo’e Per rad'^ PaFeif

ILLINOIS SENATA RYŽOSI VALBYTI RESPUBLIKONAI BE DAUGUMOS
SENATE YRA 30 DEMOKRATU IR 29 RESPUBLIKONAI

S^RWJFIELD. — Ketvirta;
'Illinois senatui pirminin-

^ "[kaujant gubernatoriui Thomso-
VARŠUVA. (UPI) —Solida-jnui, respublikonai paėmė sena- 

į rizuodami Rzeszau Rzesvow ūki f to kontrolę. Senato pirmininku 
; ninkams, norintiems steigti ne-1 29 balsais išrinktas sen. David 

’.priklausomą ūkininkų uniją, ket C. Shapiro. Atstovas George -H. 
, virtadienį vieną valandą strei-j Ryan, respublikonas iš Kanka- 
kavo 600 dirbtuvių darbininkai' kee, bendruose senato ir atstovų 
įvairiose Lenkijos vietose. Var-j posėdžiuose bus kalbėtoju-spoa-

keriu. Demokratai boikotavo šį 
posėdį ir nė vienas jame neda
lyvavo- Jie matė, kad gali pra
laimėti, nes tą dieną posėdžiuo
se dalyvavo visi respublikonų 
senatoriai, o dviejų demokratų į 
nebuvo.

David l.ilienlhal. Jis buvo pir- ■ kad dabart.neje Lenkijoje 
maa Atomo energijos komisijos i būti dviejų va dz,u 
pirmininkas. | „ Ketvirtad.em popams Jonas

Paulius II pneme Solidarumo
- New Yorke sausio 15 dien,! '’adą Lešek Wales,. Buvo jau- 

mirt buvęs Atstovų Mm, na-Hinantls momentas, ka, Jis po- nes dūri- 
rys Emanuel Celler.

. 90 metu amžiaus.

Akivaizdoje šio pralaimėjimo, 
senato pirmininkas Philip J. 
Rock, demokratas iš Ook Par
ko, paprašė pertraukos pasitari
mui. Jai buvo skirta 46 minutės. 
Lygiai 11:30 vai. ryto posėdis 
vėl buvo pradėtas, dalyvaujant 
tik dviem demokratam: sen. P. 
J. Rock ir sen. Dawn Clark Ne- 
tch, kuri suabejojo dėl kvorumo. 
Gub. Thompsonui nerodant jo
kių abejonių, ji ir sen. Rock iš 
posėdžių salės išėjo. Vykstant 
balsavimui, įėjo pro šonines du
ris sen. Frank D. Savickas, bet 
nieko nesakęs išėjo pro fronti-

BAIGIA KARO STOVĮ 
F1IJPINŲ SALOSE

MANILA, Filipinai. — šešta
dienį, sausio 17 d., Filipinų pre
zidentas Ferdinand Marcos pla
nuoja panaikinti karo stovi vi
sose Filipinų salose. Prezidentas j 
Marcos, kalbėdamas 200 vietos 
politikų susirinkime, lyg neju
čiomis prasitarė, kad jau ruo
šiama proklamacija karo .stoviui 
panaikinti- Prezidentas kalbėgo 
apie ekonomine padėtį Filipi
nuose ir prasitarė, kad reikalai 

j turės pasikeisti, kai karo stovis 
įbus panaikintas. ,

Karo stovis buvo įvestas ly
giai prieš 8 metus. Tada krašte 
prasidėjo neramumai, o vyriau
sybė neturėjo kitų priemonių 
padėčiai pagerinti. Maištininkai 
buvo pasiruošę 
krašto 
kartus 
sinti, 
krašte 
laiką buvo keliamas maištas, 
jei ne vienoj, tai kitoj provin
cijoj. Dabar nuotaikos truputį 
aprimo, prezidentas bandys val
dyti kraštą be karo stovio.

išgriauti visą 
ekonomija- Teko kviesti 
maištininkams apmal- 

Karo stovis nepajėgė 
ramybės įvesti, nes visą

BERLYNO meras 
ATSISTATYDINO^

BERLYXAS

Amerikos ir Alžiro 
tai nurodė dabartinei 
vyriausybei, kad yra 
laiko skirtumas tarp
ir Washingtono. Kad neįvyktų 
nesusipratimų, diplomatai pata
rė Teherano vyriausybei tiksliai 
susitarti dėl laiko. Jeigu jau 
siunčia ultimatumus, tai privalo 
tiksliai susifarti dėl ultimatumo 
tikslaus laiko.

<
Vakarų Berlyno meras Dietrich j Irano valdžia tą raštą Įteikė 
Stobbe, 
Senato, kai miesto savivaldybės jau perduoti Alžire 
taryba 
nutarė 
mero pareigų. ; r - -f .. -1

Meras Stobbe, veiklus sbcial- 
(Lmokratų partijos narys, išaiš
kino. kad du jo patarėjai, -Se
nato nariai, bando pasipelnyti 
savivaldybės įstatyme esančiais 
plyšiais- Meras bandė pravesti 
reikiamas reformas, bet kai kilo 
ginčai, jis .įteikė savivdldyhei 
a-ts i s ta^t y d i n i m o pa r ei šk i m ą. Jis 
pareiškė neno’rą dirbti su žmo
nėmis, kurie nesutinka aptvar
kyti netobulų įstatymų. Nuo to 
jau buvo prasidėję kalbos apie 
kokias tai ekonomines aferas.

KALENDORfiLIS

-r- Salvadore gerai ginkluoti 
kareiviai sumušė iŠ Nikaragvos 
įsiveržus} kubiečių dalinį. Nu
šautas ir Newsweek fotografas 
Oliver Rebot.

culaiikM! piežiaus akyvaizdoje suklupo 
’ " ! maldai ir pasveikinimui.

Lešek Walesa, eidamas

'Sen. Philip J. Rock pareiškė, 
kad jis save tebelaiko senato 
pirmininku, nes rinkimai buvo 
neteisėti. Spaudos konferencijo
je dalyvavo 27 demokratų se
natoriai. Jie vadina respubliko
nų kciją politiniu perversmu 
senate ir žadėjo skųsti Illinois 
aukščiausiam teisrhui.

Gub. Thompsonas tuoj prisaik

KINIJOS MAISTININKAMS
PARUOŠTAS SPRENDIMAS

: Antanas ap., Vilda, pasimatyti su popiežiumi Jonu ( d no dr. David C. Shapiro sena-Sausio 17
Tulevaldė, ainius.

Sausio 18: Ragnytė, Galvai-i^j|y, Ąrnerikoje. Walesa popie- 
nis, Gedigaudas. Ižiui atvežė stateftno didelio lai-

Sausio 19: Marijus, Giįa, Rei- v0 modelį.
vedis, Gedkantas. . į /7T , r .

. —Teisininkas G. (TLrso buvo
1 ^ SauTė t*ka 7:14; leidžtssi-4:48. įsftikfnf$, kad Raudonosios biri-'

6raš: kauhktsrs^-nr^K^r taftas. teroriste? jį’

[Paulium IT, pasiėmė kartu ir 
(savo patėvi, gyvenantį Jersey

— Teisininkas G. d*Vrso buvo

to pirmininku ir pareiškė, kad 
daugumą sudaro tik posėdžiuose 
dalyvaują senatoriai.

— Prezidentas Carteris išsiųs, 
y Alžirą pirmą ^eky, jeigu visi 
S2 amerikiečiai buš “išsiūti J j 
Vakarų VėMHijf/— seko į>a$ 
kutinės žinios. čc*

PEKINAS. Kinija. — Tvirti
nama, kad teismas jau yra pa
ruošęs sprendimą ne tik Mao 
Cetungo našlei Dziang King, bet 
ir dev'VTiįems kitiems nusikaltė
liams. Jie buvo “kultūrinės re
voliucijos” vykdytojai, nužudė 
virš 30,000 kiniečių.

Dziang King tvirtina, kad tos 
“kultūrinės revoliucijos” pradi
ninku buvęs pats Mao Cetun- 
gas. Gen. Tengas Hsiaopingas 
buvo išsiųstas prie sunkiųjų 
darbų kalnuose- Po kelių metų
£du Enlajus pasikvietė Tengą bartinė vyriausybė nesirengia 
dirbti premjero įstaigoje. į bausmės įvykdyti. Galimas raik- yra labai sudėtingas. Ims laiko, 
; Manomi,. ka‘d našlei bus pa-’Įąs, jai _tek< kalėti iki. gyvos kol .klausimas bus išspręstas.

nepajėgęs pertvarkyti Alžiro diplomatams ir prašė tuo- 
esantiems 

atsisakė jį paraikyti,’1 JAV diplomatams. Tas pats il- 
pasitraukti iš niiėsto'gas raštas tuojau buvo persiųs- 

I tas JAV Valstybės deparįa 
i mentui.

‘į Aiškiai matyti, kad Trano vy
riausybei labiausiai rūpi pini
gai. Jie. nori tiksliai nustatyti 
kada JAV pinigai bus perduoti 
valstybiniam Irano bankui. Pra 
džioje Irano valdžia norėjo 21 
bilijonų, bet jie patys oficialiu 
paskelbė, kad reikalavimas žy 
miai sufriažihlas.’ Amėrfkcs dip* 
lomatams teko Įrodyti Irano vy 
riausybei, kad prez. Carteris 
neturi teisės nusavinti ne jan 

j priklausančių pinigų. Ameriko. 
• diplomatai įtikino Irano valdžios 

Niekas nemanė, kad 43 metų pareigūnų dali.
amžiaus meras galėtu būti toks . .. t ,į spaudoje dar nepaskelbta, bet 

radijas sako, kad prezidentas 
Carteris jau pranešė Irano vy 

j riausybei, kad jis, iraniečių ver
čiamas, pratęsė laiku pasitari
mams vesti, brt jis nuo sausie 
20 dienos nebus JAV prrzidentt 
ir negalės pasirašyti jokių do
kumentų. Sausio 20 dieną ji: 
privalės prisaikdinti naują kraš
to prezidentą ir nuo to motu on
to naujas prezidentas tvarky.* 
visus reikalus. Prezidentas Car 
teris, nekreipdamas dėmesio i 
kitus ilgame laiške keliamus 
klausimus, pabrėžė, kad paža
dus jis pildys, bet nieko negalės 
dary ti, kol nebus paleisti suimti 
amerikiečiai. Jis p rieis pinigus, 
kai amerikiečiai bus neutralios 
valstybės globoje.

I Alžiro ir Amerikos bankai, 
patyrę apie Irjno vyriausybės 
reikalavimus, paskelbė, kad jie 
gali dvieju minučių laikotarpy 
je perkelti amerikiečių pinigus 
į Alžiro bankus.

Valstybės departamentas ruo
šia atsakymą į Irano vyriausy
bės ultimatumą. Diplomatai pa
stebėjo, kad tas ultimatumas

KOMITETAS PATVIRTINO 
GENEROLĄ A. HAIG

WASHINGTON, D.C- — Se
nato užsienio komitetas, vado
vaujamas senatoriaus Charles 
Percy, 15 balsų prieš 2 nutarė’ 
rekomenduoti Senatui patvir
tinti gen. Aleksandrą Haig. vals
tybės sekretoriaus pareigoms.'

Debatai Senatu .komitete tę-" 
sėsi penkias dienas. Niekad Se
nato komitetas taip ilgai ne
klausinėjo kandidato Valstybės, 
sekretoriaus pareigoms, kajp 
jis klausinėjo generolą A. Haig. 
Niksono laikais buvusį Baltųjų 
Rūmų patarėjų viršininką.

Daugelis manė, kad generolas 
Haig buvo įsivėlęs j Watergate 
bylą ir ruošė prez. Niksonui 
įvairius pasiūlymus. Apklausi
nėjimo : .metu paaiškėjo, kad 
gen. -Haig buvo priešingas visai 
Watergate aferai. Jeigu prezi
dentas Niksonas būtu bendra
darbiavęs su teisėjais, tai jis 
nebūtų įsivėlęs į nemalonią bylą 
ir nebūtų praradęs prezidentū
ros. Senato komitetui patikusi 
ši generolo Haig pozicija.

Demokratai Paul Sarbanes ir 
Paul Tsongas balsavo prieš ge
nerolo A. Haig rekomendaciją 
Valstybės sekretoriaus parei, 
goms.

griežtas.

MEKSIKOJE UŽGESO 
VISOS ŠVIESOS

MEKSIKA, sostinė. — Praeitą 
ketvirtadienį Meksikos sostinėj 
užgeso visos šviesos. Miestui pa
likus be elektros energijos ir 
šviesų, prasidėjo tikras chaosas. 
27 asmenys smarkiai nukentėjo, 
kai žmdnės, išsigandę, iš tamsių 
pastatii bandė pasiekti gatves, 
kur irgi nebuvo trafiką kontro
liuojančių šviesų.

Meksikos sostinėje, yra įves
tas susisiekimas požeminiais 
traukiniais. Ten buvo užklupti 
apie 40,000 žmonių, kurie tam
soje turėjo pėsčiomis iš ten 
prasišalinti-

Manoma, kad šviesos užgeso, 
kai trūko aukštos įtampos viela 
pietų Meksikoje.

— Iš Varšuvos ateinančios 
žinios sako, jog Lenkijoje trūks
ta ne tik mėsos, bet ir duonos.

’ . r r'TT’- »-
įkirti jnirtiea bausmė, bet . da- galvos. Trumpas, įtikus ir greitasI •- . VX.X u a* . ..... - % .. w j

GRASINA NUTRAUKTI ...
PARAMĄ ČIKAGOS 

AERODROMAMS

Federalinės; Aviacijos Adminis
tracijos viršininkas Longhorr.e 
M. Bond savo laiške Čikagos 
merei Jane Byrnei patarė neuž
daryti Meigs aerodromo Michi
gan ežero pakraštyje. Jį užda
rius, padidėtų oro tarša ir nesau
gumas, nes Midway ir O’Hare 
aerodromai negalėtų aprėpti ju
dėjimo.

Trečiadienį FA A viešai pas
kelbė, jei Meigs būtų uždary
tas, tai bus nutraukta federalinė 
parama minimiems aerodro
mams.

Merė Byrne nutarė unždaryti 
Meigs aerodromą kovo 31 d. ir 
vietoj jo įrengti parką, nežiūrint 
sutarties su FAA jį laikyti iki 
1996 metų.

•— Floridos citrininių vaisių 
plantacijų savininkai pakels tų 
vaisiu kainas, nes šaltis sunai
kino vieną penktadalį šįmetinio 
derliaus.

— Iš Chicagos 800 juodžių 
skrido į Washington^ dalyvauti 
nužudyto dr. Martin Luther 
King gimtadienio’ minėjime.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $574.

zidentd C.arierio atsakymas tu
rėtų patenkinti Irano islamišką 
parlamentą, bet norintieji turė
tų suprasti Amerikos poziciją.

Galimas daiktas, kad 52 ame
rikiečiai bus paleisti- dar prie! 
naujo prezidento prisaikdinimą.



GEČYS LAISVINA LIETUVA MADRIDE j
(O kaip su Madria’o konferencija?)

A. Gečys, kaip "Antrojo VLI turi ir 
Ko” vietininkas, savo žodyje pa tizanų 
vergtos Lietuvos
reikalu”, išvakarėse VLIKo 
mo Toronte, Kanadoje, š. 
NIL 5 d. Darbininko savaitr; 
Nr. 49, paskelbė arogantiškai 
tų pastabų kaltinamąjį <

išlaisvinimo tentu 
t , ’

m.
štv '

L
rx:

s< imu partijų, ginklų par- , 
ir, pagaliau, dabar rezis- 

tautos mandatąą, pavestą 
auti ir koordinuoti paverg 
etuvos kovos ir laisvinimo 
ns. kėlimas ir priekaišta- 

tiesiog tautos teisiu lai- 
išiuokimu, tektų paklaus 

Hečį. kokiu autoritetu jis 
savo, kokius įgaliavimus 
adatas turi ir kokia tauta

kta! c i 
VLIKui, kad save pasiskardenJ 
ti, savo viršminkams įtikti ir į 
nuraminti šalininkams. Ši kartą Į 
paliesime' tik paskutinį kalti į 
namojo akto skyrelį, užvardin
tą: “O kaip su Madrido konfe
rencija?”.

Paminėjęs, kad š. m. birželio 
21 d. Bropklyne buvusi sukv'es 
ta VLIKo pastangomis laisvini
mo veiksnių konferencija, kurio
je buvo priimta visa eilė rezo
liucijų, kurių viena aštriu kaulu 
liko įstrigusi Gečio gerklėje ir 
skausmai jį verčia šaukti, rėkti, 
draskytis, kaltinti, tarnauti ir 
patarnauti nežinia kam, nes-. 
varbu, kad ir Lietuvos okupan
tui. kad tik šauksmu ir netiesa 
šiek tiek palengvintu gerklės į 
skausmą. Rašo, kad viena iš tų 
rezoliucijų taip skamba ir ga
ną arogantiškai: “... Konferenci
ja skelbia, kad visas Lietuvos 
laisvinimo pastangas Madride ir j : 
kitur derintų VLIKas, pagal j 
Tautos jam suteiktą mandatą.” j 
(Mano pabraukta K. V.)

Ir tikrai po tokiu citatos teks
tu stato arogentišką klausimą, 
nusiskundimą: u— Ar VLKas 
įvykdė jam suteiktus įsipareigo
jimus?’. Atsakydamas kalba, kad 
veikiąs LB, bet jokių derinimo j 
akcijų nejutęs. Taip pat neju- 
tęs ir jo vienmintis R. Cesonis. 
VLIKo sušauktoje veiksnių kon 
ferencijoje 1980 m. VI. 21 d. Broj 
oklyne buvo pakviesta PLB su 
savo padaliniais. Ten norėta “lais 
vinimo akcijos veiksmus” sude
rinti ir pasiruošti. 1

Kas kaltas, kad PLB. taigi ir ’ 
Gečys su savo štabu atsisakė da
lyvauti? Kaltas čia Vlikas? Ge
čys turėtų ir šį kaltinimą aptar
ti. Tačiau jis apie tai nieko ne
žino, tyli, bet nelaimingai pate
ko taškytis išdžiūvusioj baloj, 
tai tik pats save apsimurzino ir ■ 
negalės ilgai tu suodžių nusi-' O O w w
plauti.

Jei Gečys dar turi savo širdy-’ 
je lietuvio patrioto ar geros va- kad tik pakenkus vienybei, su- 
lios lietuvio nors mažiausią dul- gyvenimui ir solidarumiu. 
kės dvasios dalelę, toks visiems 
žinomas punktas, kad VLIKas

jam i uos sute.kė, jei kelia balsą 
prieš VLIKo pirmenybę ir kves- 
toiionuoja mandato teisėtumą, 

či-. bū ų Sabai vietoje paminė
ti 1980 m. XII. 13-14 dienos Vli- 
Ko. pirmininko dr. K. Bobelio 
-eime padaryto pranešimo deta
lei. kuri aiškiausiai pavaizduoja 
Gečio ir šalininkų geros valios 
žmoniškumą ar pavergtos tau-

PASSBOOK
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CHICAGOS LIETUVIŲ VISUO
MENĖS, TILŽĖS AKTO 
MINĖJIMO DALYVIŲ 
REZOLIUCIJA

— Melrose Parko lietuvių or-....... */mimui pasiaukojimą, j ganizacijų komitetas ruošia Lie
darbų ir tikslų garbingumą, nors 
sclidarici bendradarbiauti ir iš
eivijos visuomenėje atstatyti paš 
lijus;ą v’enybę atstatyti paaukti 
savo įsivaizdavimo tokios nepa- 

i Periamos fantazinės amMJėijos. 
G: ] atsitiks dešimtas stebuklas, 
o vis tik žmogus, koks jis bebū
tu turė:ų pagalvoti ką jis daro, 
kam dirba, kas jo darbu pasi
naudoja ar gali pasinaudoti.

čia pacituosiu pranešime punk 
tą. kur sakoma: “Pagaliau Ge
čio straipsnis “Darbininke” 1980 
m. NIL 5 d. “VLIKo Seimui Su
s'" renkant Toronte”. Perskaičius 
šį ir panašius straipsnius, kyla 
mintis, kam šių straipsnių auto- 
rkti tarnauja, ko siekia? —Mas
kvos laimėjimo ar Lietuvos ne
priklausomybės a t s tatymo?” 
(Naujienos Nr. 245).

Užtenka paskaityti “Pasaulio 
Lietuvį”, kuriame Bendruome
nės vadovai nesidrovi niekinti, 
šmeižti, kaltinti VLIKą, TLTą 
ir išėjusią opozicijon RLB vado
vybę. Ar kas iš'ju siekia ardyti! Naujienų leidimą, 
ar panaikinti LB? Kodėl tik Ben ankstyvą prenumeratos pratęsi- 
druomenės vadovai ir besitaiką mą, gerus linkėjimus, bendra- 
į vadovus, nesvarbu, teisėtais j darbiams ir darbuotojams, taip 
“demokratiniais” rinkimais, ari pat už $10 auką, 
“laiškų balsivimų demokratinė
mis taisyklėmis” stengiasi vado
vybę patekti, nepakenčia sten
giasi sugwenima ardvti. o, kur 
neįstengia suardyti ar sukiršin
ti. skleidžia melą ir kaltinimus, i

tuvos nepriklausomybės atsta- J 
tymo minėjimą vasario 14 dieną 
7:30 vai. vak. Veteranų salėje. 
Komitetui ir minėjimui vado-' 
vans Otto Mejeris ir Regina Ba- ■ 
rauskaitė. Pagrindine kalbėtoja 
numatyta Laima Garbonkienė.

—Povilas Babickas yra BALFo 
Worcesterio skyriaus pirminin
kas. Valdybon įeina Jonas Vi- 
dūnas, Bronius Žemaitis ir And
rius Urbonavičius. Piniginio va
jaus metu skyrius surinko šal
pai ir atsiuntė į BALFo centrą 
virš tūkstančio dolerių.

— Mari-ja Lukoševičienė iš 
Marquette Parko, palaikydama 
giminės bei mirusio vyro tradi
cijas. parėmė Naujienų leidimą 
$20 auka. Dėkui.

— Dėkui Jonui Liūdžiui, New 
Britain, Conn., už įvairias pasta
bas, ankstyvą prenumeratos pra
tęsimą ir už $19 auką.

— Stasė Palekienė iš Brighton 
Parko kiekviena proga paremia

Dėkui už

— A. J. Alekna, North Miami 
; Beach, Fla., lietuviškos veiklos 
veteranas, pratęsdamas prenu- Į 
meratą, savo gerus linkėjimus 
atlydėjo $10 auka. Dėkui.

—Dėkui V. L Mičiuliui iš Lake 
Zurich. Ill., už gerus linkėjimus, 
kuriuos atlydėjo $10 auka.

— Ponia A. Panl-za iš Mar
quette Parko prie prenumeratos 
pridėjo $6 auką. Dėkui už ją ir' 
už nuolatinę paramą.

— Kazys Baltrukonis iš Čika
gos išvyko žiemos atostogų į | 
Phoenix, Arizona. Jis buvo mo
kytojas ir inspektorius, gi skai
tančioji lietuvių visuomenė jį j 
pažįsta iš jo drąsių straipsnių! 
bei polemikos. Jis paremia spau
dą ne tik raštais, bet ir auko
mis. Dėkui už įteiktą dešimkę.

— Lietuvių''Tauragės klubo 
metinis narių susirinkimas įvyks 
šių metų sausio 25 d. 2 vai. po-;

Chicagos lietuvių visuomenė, 
gausiai susirinkusi Lietuvių tau
tiniuose namuose paminėti 62 
metų Tilžės Akto sukakties, ku
riuo Prūsų Lietuvos tautinė ta
ryba 1918 metų lapkričio mėne
sio 30 dieną paskelbė Mažosios 
Lietuvos susijungimą į vieną 
bendra Lietuvos valstvbe se
kančiai:

Atsižvelgiant j tai, kad viskas, 
kas yra, turi teisę gyventi, ir 
į tai, kad mes lietuviai čionai 
Prūsų Lietuvoj gyvenantieji 
sudarome šito krašto gyvento
jų dauguomenę, reikalaujame^ 
mes, remdamiesi ant Vilsono 
tautų paties apsisprendimo tel- 
sis, priglaudimą Mažosios Lie
tuvos prie Didžiosios Lietuves. 
Visi savo parašu šitą pareiški
mą priimantieji pasižada visas 
savo jėgas už įvykdynimą mi
nėtojo siekio pašvęsti.” Tilžėje, 
lapkričio <30. d., 1918 m.

Pasirašo’: J. Vanagaitis, Vik
toras Gailius, Martynas 
kus, Mikelis Deveikis, '

Namai. Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR 3ALB

_ Namai, Žami — Pardavlrmrf 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S. 

u£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS b

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2Ž’2 W. Cermak Road Chicago, HL TeJ. Virginia 7-77«

BUTŲ NUOMAVIMAS
« NAMŲ PIRKIMAS ■> PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

j
O Gečys tokių “veikėjų” eilė- 

e nestovi užpakalyje, bet vi-

somis pastangomis stengiasi iš
kilti į paviršių ir savo bendra
minčius pralenkti. Sveikinu, lin
kiu dar stipriau pasirodyti iki 
kaip mauras, atlikęs patarnavi
mą. būsi išmestas i šiukšlyną.

K. Vainotas

see us for 

^nanc‘n9* 
L AT CUR 10W RATES

sės
the best way to

232 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, HUN03 SfiS 
Prm Kawucskas, PretidtrJ Thmei Vlrytala 7»7747

HOORSi Mon.Ttie.Frl.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
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TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

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

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS

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

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Bex 321, 
Oak Lawn, Ill. 60454

m

; Jan- 
Mikas 

Banaitis, A. Smalakys, Kristu
pas Paura, Mikelis Kymantas, 
D. Kalniškys, F. Zūbeitis, Kris
tupas Kiūpelis, Jagomastas, 
Jurgis Lėbartas, Jurgis Arna- 
šius, Z. Deivikas, Jonas Užpur- : 
vis, Jurgis Gronavas, Mikelis 
Mačiulis, E. Bendikas, M. Rei
dys, V. Didžys, J. Juška, M. • 
Klečkus ir Jurgis Margys.
Chicagos lietuvių visuomenė, '■ 

vertindama šį visą tautą didžiai 
piet šaulių namuose. Bus nau- j įpareigojantį Prūsų lietuvių tes- 
jos valdybos rinkimas. Prašom 
atsinešti nario knygutes. Po susi
rinkimo — vaišės. Valdyba

— Marquette Parko šv. M. 
Marijos Gimimo parapijos biu
letenis skelbia, kad tikintieji 
bažnyčios reikalams sudėjo

I tamentą ir su gilia pagarba pri-. 
simindaina šio Akto signatarus, 
pabrėžtinai tuos, kurie už šį tirą- , 
su žygį buvo vėliau mirtinai nu
kankinti nacių kacetuose, reika- ' 
lauja, kad Lietuvos valstybine 

: ateitimi besisielojau lys politiniai 
i veiksniai ir visuomeninės orga- 

819,560. Klebonas dėkingas pa- į njzacijos dėtų visas pastangas, 
lapijiečiams. į kad Tilžės Aktas būtu nuolat

— Marquette Parko Lietuvių 1 prisimenamas ir pilnai įgyven- 
Namų Savininkų Organizacija J dinlas. Lietuvių tauta turi būti 
šaukia visuotini narių susirin-pa^sva abiejuose Nemuno kran
kimą š.m. sausio mėn. 16 dieną ‘ 
7 vai. 30 m in. vakare, parapijos 
salėje, 6820 S- Washtenaw Ave. 
Susirinkime bus svarstomi svar- *
bus visai apylinkei reikalai, to
dėl visiems nariams privaloma 
dalyvauti. Tuo pačiu prašc’ma 
visų narių apsimokėti nario mo
kestį. A. Patackas

JUNTINIAI Į LIETUVA
KARUA NOREIKIEN2

Į SSŪS 5M? St, Ckics^a, 21. 5G625 e Tai. WA
> Dldelir oxsiririkinirj eero* rūžfec Įvairiu nrakir.

&AIST4S Iš EUROPOS SANDELIŲ

SIUN’TINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAKQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
X5«l W. CStk SL, Chks-sro, Dl. 60621. — TeL WA J-27J7 ’

—r —

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalmė or- 

gjuiriacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuną 
darbus dirba.

SLA — išmokėję daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
apdraudę savo nariams.

dolerlxj

SLA— apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas r*li 
Susivienijime apsidrausti iki S10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiai 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudos sumą temoka tik $3.00 metanu.

vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
J savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti.

$1,000

SLA — kuopą

Galite kreipti* Ir tiesiai i SLA Centru:

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

J87 W. NX* M.
TH. (lit) M3-ni«

tuo'se.
Paminėjime dalyvavusios vi

suomenės vardu įgalioti pasi
rašo:

Dr- Jurgis Anysas.

Jonas Tijūnas, 
Algis A. Regis.

Chicago] e, III.
Lapkričio 30, 1980

GENEROLĄ A. HAIG 
ILGAI KLAUSINĖJO

WASHINGTON, D.C. — Ge
nerolas Haig labai ilgai buvo 
klausinėjamas Senato užsienio’ 
komiteto narių, bet dabar visas 
reikalas eina prie pabaigos. Ko
miteto nariai labai patenkinti 
generolo Haig atsakymais. Jis 
labai aštriai pasmerkė Water
gate byla, nebuvo jokio reikalo 
vartoti tuos metodus, kuriuos 
prez. R. Niksonas ir jo patarėjai 
vartojo ar su jais sutarė.

Anksčiau aiškiai pasisakęs 
prieš generolo’ Haig paskyrimą 
Valstybės sekretoriaus parei
goms, senatorius Granton da
bar įsitikino, kad gen. A. Haig 
toms pareigoms pilnai tinka.

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos, 
pirkimo sąlygos.
® 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms. į
* MŪRINIS BUNGALOW Brighton . 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par- 1 
duoti. Neaukšta kaina.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

SIMAITIS REALTY

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tek 436-7878 arba 839-5568

DĖMESIO
62-80 METŲ PMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

HrLP WANTED — FEMA
Darbininkiv reikia

CLERK-TYPIST
Modern loop office. Congenial co
workers. 5 Day week. Good typing 
ability. Excellent CTA transporta
tion. Salary open. PAID vacation. 

Phone for appointment.
HAIGH-GARDNER, INC.

175 W. Jackson Blvd.
(Suite A657)
427-2973

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenus 

Tel. 776-8505

' DAŽYMAS IR R EMO D E- 
LIAVIMAS

I Nėra darbo permals. Visus paimu, 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIM1NAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenui 
Tel. 523-0383

i — Masažistė (atlieka ir gim
nastiką), pakviesta aplanko ser
gančiuosius namuose. Reumatiz
mu arba artritu sergantieji pa
skambinkite jai tel. 275-2451.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
į Reikia Darbininku ir Darbininkių

PENSININKAI ir vyresni kaip 
55 metų amžiaus, jau 15 savai
čių esą be darbo ir kurių meti
nės pajamos nedidesnės kaip 
$3,790 (ar vyro ir žmonos kartu 
ne daugiau $5,320 per metus), 
gali gauti nepilno laiko valdžios 
įstaigų apmokamą darbą ALTe. 
Kreiptis asmeniškai 2606 .
63rd St., Chicago, tol. 778-6900.

CTA IR RTA SUSITARĖ 
DĖL PAPIGINTOS VAŽMOS
CHICAGO, Ill. — Trečiadienį 

RTA patvirtind CTA pasiūlytą 
$35 sumą už mėesinį pasą važi
nėti miesto autobusais. Kelei
vis, važinėdamas 5 dienas' sa
vaitėje ir naudodamas persėdi
mui bilietą, sutaupys 82.80. Iš 
studentų ir pensininkų už CTA 
pasą bus imama po 815. Pasai 
bus pradedami pardavinėti va
sario mėnesį.

Priemiesčių keleiviai taip pat 
už 35 dolerius galės įsigyti mė
nesinius pasus. Jie bus pardavi
nėjami kovo mėn. 1 d.

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formonsk gauna
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

Laikrodžiai Ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6fdh Stre«? 
T#!. REnublIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą | 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4C59 Archer Avenue, 

Chicago, UI. 60632. Tel. YA 7-5980

i J M K U 5

Motary FubBe
1?iCGME TAX SERVICE

i1 4X59 S. fAipiewood. Tel. 254-745^^ 
Taip p&t daromi vertimai, giminių j

«iškvietimai, pildomi pilietybės pra- t 
* tymai ir blanką L _

F. lapeli*, Aęenl 
220$ W. 95th 5t 
Evarg. Park, III. 
10642, - 424-6654

— Nė vienas aukštas parei
gūnas taip aštriai nepasmerkė 
Watergate įvykių, kaip lai pa
darė generolas A. Haig. Jis dar 
pareiškė, kad jie niekad netu
rėtų pasikartai.

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
iddmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

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

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

PIRKITE MV TAUPYMO BONUS

i

f ■ A
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS
2158 W. 69th St.

| Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak.
1 Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

y  ----------J

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryt* 
iki 6 vai. vak. šeštadieni nuo 

0 vai. ryto iki 12 vaL d.
Ir paeel S'isitarimĄ.

Te! 776-5162 arba 776-5163
2649 We»t 63rd Street

Chicago, m. 60629

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Friday, January 16, 1981
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o gal ir įmūrytas 1938—m., -šven
čiant “Varpo” 50-tuosius metus, 
tačiau, sako, nėra mūrijimo ženk 

i lų. Be to. anuomet memorialinės | 
lentos nebuvo kabinamos.

LAIŠKAS Iš Ž1AUUV

1980 m. lapkričio 2 d.- 70 me
tų amžiaus moteris iš Šiaulių 
savo giminatei į užsienį rašė:

Vakar buvau pirmą kartą šie-
me^ Vis norėdavau ir j
' Ge davau. Tai lietus, tai’
pš «■'? '<>U.

V su šventu dieną nuvažiavau 
su jais į kapus ir šį kartą išlipau 
iš mašinos ir ėjau prie Julės ka
po. Algis su Vincu uždegė daug 
f-?kw u ’r nastovė^om ten vi
ri. Pankui jie ėjo prie Vinco tė
vo ir Onutės kapo, o aš pasili
kau ui laukti, nes buvo be galo 
daug žmonių. Vienas negalėjau 
paeiti, sumintų mane ta minia 
žmonių, kiek jų ten buvo. Pasu 
tnikė šeštadienis, visi laisvi, oras 
labai gražus buvo, nors šaltas-
Gerai, kad be vė'o. tai ta dau- J 
gvbė per v’sds kapus degančių ( 
žvakių degė gerai. Muzika ge 
dubngai grojo, nuotaika liūdnai 
iškilminga. O žmonės tik ėjo. 
tik važiavo, minių minios.

SPALIS — PAVOJINGAS 
MĖNUO

Spalio mėnesį, kaip rašoma J 
i "Tiesoje”, atsitinka daugiausia 

eismo nelaimių.
Šiais metais per tą mėnesį žu

vo 98 žmonės, sužeista 519, o 
avarijų būta 681.

Rašoma, kad kasdien JLietuvo į 
je žūsta maždaug 3 žmonės, o' 
sužeidžiama apie 16.

*
SKLYPELI V GAMINIAI 

VALSTYBEI

Rietavo gyventojai iš savo 
privačių sklypelių pardavė vals
tybei apie 300 tonų pieno ir mė- 
sos, kaip rašoma. “Valstiečių 
la'kraštyje”.

Toks maisto kiekis buvo par
duotas po to. kai paaiškėjo, kad 

Duoda torn’s dienomis paplito* daugiau gyvulių auginti nepa
inus autobusus, nes žmonės su 
gėlėmis, su vaikais.

Prie žvakių šviesos visi kapai 
švvtė’o chrizantemomis. Gal
vojau. ten stovėdama, ar užde
gė kas švakute ant Tavo mamos 
kapo? Gal Olė. mano pusseserė.

. kuri jau dveji metai kaip sten . 
eėsi P?s savo b^oli Petrą nuva-; 
žiuoti. ir vis neišleido." ;

jėgiama dėl pašarų stokos. Im- 
;a galvoti, ką daryti. Nutarta nu 
sausinti paupį. Dabar toji nusau 
sinta vieta 
les. o žolė 
ĮX*r metus.

sudaro. 50 ha ganyk- 
piaunama 3 kartus

131 KM

-VARPO” ISTORIJOS
. PRADŽIA

Marijampolėje (Kapsuke). Par 
t’zonų eatvės Nr. 10. krastotyii- 
ninka.- J. Vasmanas netikėtai ra
do šlifuotą granito gabalą; apie! 
100 kg svorio, o jame buvo iš
kaltas užrašas:

“Šiuose namuose 1888 metu 
birželio mėn. 29 d. įvyko slaptas! 
lietuviu inteligentu suvažiavi-l 
mas. dalyvaujant Dr. V. KudirJ 
kai. ir buvo nutarta leisti laik-! 
rasti "Varpas”.

Namo gx’ventoju teigimu, kaip 
rašoma “Literatūroje ir mene’1.; 
tas akmuo 15 metu buvo naudo-j 
jamas laiptelio vietoje. Iš kur( 
jis atsirado, rnekas nežino. j

Kain tasai radinys rodytų, ano 
meto Varšuvos lietuvių draugi
jos “Lietuvos” nariai buvo susi
rinkę vasaros atostogų metu ir, 
nutarė leisti "Varpa .

Taigi “Varno" lydimas buvo 
Marijampolėje, bet ne 

Varšuvoje, kaip buvo manyta. |
Laikraštyje svarstoma, kad tas, 

akmuo galėjo būti pagamintas.

ILGIO GATVIŲ
prieš 20 m. Panevėžy nebuve 

vienos asfaltuotos gatvės, kaip 
rašoma Lietuvos spaudoje, o da
bar jų esama 92 km..

Ištiesus visas miesto gatves į 
vieną liniją — sudarytų 131 km.

VIENI META. KITI RENKA.
TRETI PERKA

Kiekvienais metais briedžiai, 
elniai, stirnėnai numeta ragus,' 
kaip rašoma “'Valstiečių laikraš
tyje”. Numestieji ragai kariais 
g< Ii sverti iki 20 kg. 

t 

Tuo> ragus superža iš gyven- 
tojų Lietuvos zoocentras įvai
riems papuošalams gaminti. Už- 
cin o raao kg mokama 7 rubliai. 
i:ž briedžio — 6-

IŠKART TREJETAS

Vandžiogalos ūkio automaši
nos vairuotojo Vytauto Kaspera
vičiaus juodmargė (karvė) 
\ ėdė trejetą veršelių — dvi 
čaites ir buliuką.

Kaip rašoma "Valstiečių 
raštyje' visi veršeliai esą 
lūs.

telvl *

laik- 
žva-

<>

i7<.

Kauno pili$

“PARDAVINĖJO” VALDIŠ
KUS BUTUS

“Tiesoje” rašoma apie vieną 
Kauno mokyklų bendrabučio va 
lytoją, 3 vaikų motiną J. Simo- 
naitienę. kuri sugebėjo visokiais 
būdais iš pažįstamų ir nepažįsta
mų žmonių išvilioti 144.500 rub
lių, "pardavinėdama” valdiškus 
butus.

APDOVANOJO TAUTŲ
DRAUGYSTĖS ORDINU

70-tųjų metų gimimo proga 
■‘Tėviškės’’ draugijos pirminin
kas gen. Pranas Petronis buvo 
apdovanotas tautų draugystės 
ordinu.

“Tėviškės” draugija yra įstei
gta puoselėti ryšiams su užsie
nio lietuviais.

PIGIAU "ZUIKIU” VAŽIUOTI

Atrodo, kad zuikiai labai po
pu I :arū s L: etų vo j ė. “Ti eso j e” 
rašoma, kad tokiu zuikiu kelei
viu autobusais per 9 mėnesius 
Klaipėdoje buvo sugauta 31.000. 
Vilniuje 28.000, Kaune beveik 
17.000, Panevėžyje 13.000.

Pagautas "zuikis”. sako, turi 
savo teoriją. “Girdi, jam pigiau 
atseina retkarčiais sumokėti bau 
da. nesu nuobt pirkti talonus 
ar rr.’nešini bit eta”.

LIETUVOS ŠUNELIAI 
DAR LAISVI- . .

Nors buvo pravestas griežtas 
Įstatymas dėl palaidų šunų ir

Laikinojo Organizacinio Komiteto 
Pirmininko Atsišaukimas

BRANGIS AMERIKOS LIETUVIAI!
Vasario 1b proga mes. lietuviai, jungiamės 

iš naujo sutartinai remti Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymą ir visais būdais siekti, kad lie
tuvių tauta gyventų amžinai.

šios didžiosios lietuvių Šventės proga svei
kindamas visus Amerikos lietuvius JAV Lietu
vių Bendruomenės vardu, kviečiu brolius ir se
seris Vasario 16 sukaktis paminėti ko įspūdin
giausiai ir, jas minint, moraliniu pritarimu ir 
piinginėmis aukomis stipriai paremt Lietuvos 
laisvinimo veiksnių darbą.

Kreipiuos į organizuotus Lietuvių Bendruo
menės vienetus ir i jau po Bendruomenės šūkiu 
susibūrusius Amerikos lietuvius, prašydamas, kur 
ir kaip gali, aktingai prisidėti prie Lietuvos Ne
priklausomybės sukakčių minėjimo ruošimo vi 
>ose lietuvių kolonijose.

Laikau savo paiei.ua priminti JAV LB LOKo 
nusistatymą, kad Vasario 16 minėjimo parengi
mų pelnas bei visos aukos turi eiti Lietuvos lais
vinimo reikalams ir kad tie pinigai turi būti 
perduoti Amerikos Lietuvių Tarybai — jos Vyk
domajam Komitetui Chicagoje arba Tarybos 
• kyliams vietose.

hjiuiiMlaniąs JAV LB Laikinojo Organiza
cinio Komiteto ir savo linkėjimus, drauge reiš- * 
kiu tvirtą vilti, kad, budėdami Lietuvos išlais
vinimo ir lietuvių (autos gelbėjimo kovoje, taip , 
pat energingai ir vieningai dirbsime .JAV Lie
tuvių Bendruomenėje didžiajam lietuvybės išlai
kymo reikalui.

JAV Lietuvių Bendruomenės Laikinojo
n k
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narni, kaip krakmolai, 
1 kaip celulosė, ligninas, medis

— nevirškinami. Krakmolas 
j vienas neegzistuoja, izoliuotas 
' jis yra chemikalas, cukrus tuo 
1 jau kraujo sunaudojamas. Ne- 
: virškinaniį caibohydratai yra 
, fibrai (balastas). Maistas gau. 
I sus krakmolu yra maistingas, 
saugus ir svarbus. Į tokį įeina 
grūdai, daržovės, riešutai. Jie 
mūsų maiste turi ūžimų atsa
kingą vietą.

Paprastas maistas b’ didelis 
' emocinis įtempimas iššaukia 

pergreitą seniliškumą, nes pra 
randama daug vitamino C ir 
zinko. Palyginkime karo be
laisvius ir tuos kalinamus ko- 

( munistij darbo stovyklose, psi- 
j clųatrinėse ligoninėse.
Į Senų žmonių apsaugos atspa- 
; rūmas sumažėja, jie užtat grei 
Į čiau tampą aukomis įvairių 
infekcijų, vėžių.

Kai tik prasidėjo mokslas 
apie vitaminus, visi tie mity
bos žinovai (nutritionists)j>ra- 
dėjo jų reikšmę populiarinti.

i turi 
žarnyras svei-

kačių, bet, kaip matyti iš “Tie- perėjo prie naujos tvarkos: jų Vitaminams pasisavinti 
sos”, miestuose, rajonuose pa-į darbuotojai pradės darbą 8 vai.'būti žmogaus žarnyras
klydusių ar benamių šunų daug 
dar sutinkama ir gana dažnai.

PRADĖS 8 VALANDA RYTO

Raseinių rajono 23 pieno ūkiai

ryto’.

Tokia nauja tvarka ypač paten i ~~ 
kintos melžėjos: nereikės keltis!°a’ J1 
ankstų rytą. į

Iš Eur. Lietuvio....

kyti, apsaugo žmogaus imam
tetą, apsauga nuo .stress (per* . 
sitempimo}. Prieš seniliškumą 
jo naudoti 250.750 gr. į dieną.

Vitaminas E yra geriausias 
ajntisenjliškumo vitaminas. Dr. 
Hoffer pataria jo naudoti. Taip 
pat Folic Acid, vitaminas B-l?, 
jei jo kraujuje maža, B-6-visi 
padedda seniliškumą atitolinti.

Mineralai dietoje padeda at
naujinti žmogaus kūną. Minera
lų nesibalansavimas išsaukia 
pasimiršimą, lengvą nuovargį, 
stoką ryžto, veidas ir plaukai 
netenka žibėjimo, nekantrumą, 
nevirškinimą, nusiminimą, kerš
tingumą, nesėkmėse resignavi- 
mą, netgi savižudybei palinki’ 
mą. Tie dietos mineralai galima 
skirstyti į dvi grupes: didieji 
mineralai ir mažų kiekių mine
ralai. Duok kūno ląstelėms mi
neralus, kurių joms reikia, tu
rėsi ilgą amžių ir gerą sveikatą. 
Daugiausia mineralų yra švie
žiuose vaisiuose ir daržovėse. Iš 
14 didesnių ir mažesnių kiekių 
mineralų trys yra ypačiai reikš
mingi sumažinimui senatvišku- 
mo požymių. Calcium. Kaulai, 
dantys sudaro 99%, jo reikia se
nam žmogui daugiau negu lgr. 
į dieną.

Magnesium pagelbsti sugerti 
calsium į kūną. Padeda nervų 
impulsams ir raumenų susitrau
kimams reguliuoti. Magnesium 
stoka žmogaus kūne jau parodys 
seniliškumo symtomus: kontū
ziją, nesiorrientavimą, muskulų 
trauką, drebėjimus, kraujo induo 
se krušulius.

Zinkas gelbsti palaikyti krau- 
jūje atatinkamą kiekį vitamino 
A. Jo stokojimas iššaukia seni- 
liskumo požymius, uoslės, sko
nio pajutimų sumažėtiems.

Dabar kiaušiniaują reikia vai 
gyti, kad žmpgSŠ su savo mais
tu gautų reikalingus vitaminus 
ir mineralus? Atsakymas —: pil
ną maistą, ne maisto artifaktus. 
Valgyti reikia įvairiausias šyie* 
žias daržoves, vaisius, uogas, .mė 
sas, paukštieną, kiaušinius, or
ganų mėsas, žuvis, grybus, vi
sokias džiovintas pupas, riešu
tus, visokius neperdirbtus jovai- 
nius, grūdus, ryžius, mieles.

Paminėtini dar kiti B klasės 
vitaminai: Choline. Inositol, 
Amygdalyn (B-17) Paba-Amino 
benzoic Acid, Pangamic Acid — 
vitaminas B-15 (jo daugiausia 
yra sėklose). Mineralai, kurių 
mažos dalys reikalingos kūnui: 
sodium, potassium,. geležis, va
ris manganas, chromas, selenium 
(jo yra net aluje, vyne), i or* p s, 
niekelis, molybdęnas. vanadium. 
Reikia pabėžti, kad cukrus ir 
balti miltai neturėtu sudaryti 
daugiau 400 kalorijų dienos ma’s 
te. Maistas, kuriame yra dirbti-

(Nukelta i šeštą pūslamA

Kai seniliškumas tampa li- 
ji nėra neišvengiama. Ji 

yra gaunama nuo chroniško 
nedasimaitinimo, ' dėl kurio 
visuomenė maisto procesuoto- 
jai ir pirkėjai turi nešti atsa
komybę. Bet mityba su įvai
riais papildymais, padedant 
vitaminams, gali būti patai
syta.

Trumputis apie vitaminus.

Thiaminas (B-l). Jo stoka 
gali būti priežastimi psichiat
rinių ir neurologinių simpto
mų, o jei tokie simptomai pa
sitaiko pas senesni žmogų, tai 
gydytojai sako, kad jis seniliš- 
kas. Jeigu žmogus 
raus naudoja, to

I Reikalingos maisto dalys, kurios senstant 
apsaugo nuo senėjimo žymių

NUTRIENTS TO AGE WITHOUT SENILITY 
by Abram Hoffer, M-D., Ph.D., and Morton Walker, D.P.M.

(Trumpa santrauka)
* ^asa 

Maiste cholesterolis ir arte- 
' riosklerozė nesigiininuoja, tai
gi nėra ryšio tarp seniliškumo

• ir cho les teriedi o maiste, Cho- 
lesteriolis vienas neegzistuoja, 
jis yra sudedamoji audinių, da
lis, naudojamas tulžies drus
koms. hormonams, vitaminui 
D. gaminti. Žmogaus kūnas 
cholesterolio pasigamina 1.5— 
2 gr. kasdien. Jo gauname vai 
gydanti pieniškus valgius,kiau 
sinius, organų mėsas. Choles
terolio pagaminamas ir iš car- 
bochidratų. Vartojimas- daug 
cukraus pakelia cholesterolio 
kiekį kraujuje. Tačiau cukrus 
ir -riebalai yra maisto artifak- 
tai, jų neturi būti žmogaus 
maiste. Niacinas normuoja 
cholesterolio gausumą krau
juje, bet uit kslininkai dar ne
išaiškino, kodėl taip įvyksta.

Tie palyunsatured fats, ai ba 
neprisotihtieji riebalai yra 
maisto artifaklai, jų veikimas 
yra žalingas. American Heart 
Association pareiškė, kad nė
ra įrodymų, kad tokie riebalai 
apsaugotų žmogų nuo širdies 
ligų. Tokie riebalai lengvai jun 
giasi su deguoniu žmogaus kū-j 
ne, kurie pagamina labai reak 
tyvius radikalus, o šie paga
mina susikryžiavimus^ tuo bū
du sudarydami užsikimšimus, 
kraujo induose. Vitaminas E 
tuos radikalus raikina, bet jo 
daug ir reikia, l okiu radikalu 
pagausėjimas greičiau priarti
na senėjimą ir seniliškumą. 
Pakaitinti polyunsaturated (neį 
prisotinti) riebalai darosi nuo
dingi. Tokie riebalai rišasi su I 
kraujo apytakos sulėtėjimu 
padidina pavojų vėžiui ir ar- 
teriosklorozoi. pargreitam se
nėjimui. Taigi visi tie išvędžio 
j ima i patvirtina sprendimą, 
kad nereikia bijoti pilno mai
stu, bet bijoti maisto artifak- 
tų. Kadangi yra ryšys tarp cho 

' lesterolio ir kraujo apytakos- Į 
bet jx>kio ryšio su inaistii, tai 
aiškii, kad yra dar mažesnis 
ryšys cholesterolio su smege
nimis ir maistu, tai aišku, kad 
y ta dar magesnis rx.sys chole-l 
šierblio su smegihimis ir seni-1 

gydytojų. Bet tošį liškmiHL
CarbohiįdraKif^ Paprastieji 

.cukrau glucose, fruct<sew gaj 
ladtos<, sucrose lactose yra 
tuJžose kohccntr;!cijose žino.* 
gaus kūne. .1 kraujuje. Ią>te-? 
Ifu sudarymui rcikafinga glu- 
ro^c. šitie Trarb<d)ydrntai ran < 
dafni augaluose. Vieni virški- 2 — Naujienos, Chicago

(Tęsinys)

Modernioji chemija sukūrė 
Inaisto technologiją. Ji gali iš 
maisto izoliuoti bet kokią me
džiagą. Ji izoliavo proteinus, 
susidedančius, iš grandies mo
lekulių, kurios yra serijos ma
žų inoiekuliu^vad. amino rūk- 
timis. Proteinai turi azoto. Ki
tas tipas proteinų ifeturi azo
to — tai lipidai, riebalai, ku
rie tirpsta riebaluose. J rečias . 

. tipas yra angliavandeniai — 
krakmolas, celuiozė, cukrus. 
Tie visi tipai maiste yra susi
jungė, tik chemikalai juos at
jungia. Tokie atjungtieji va
dinami maisto artifaktail food 
artifacts). Maistas taip pat tu
ri vitaminų, mineralų, enzy- 
inu ir kitokiu molekulių ku- e «- *• j
rios sveikatai yra būtinos.Mai- 
stas netuiĮs vieno artilakto, nė 
ra pavojingas. Galima inaitin-!

' tis tik viena mėsa, 
proteinai ir riebalai. Bet mai
tintis be riebalų yra pavojin
ga. Pavojingiausias yra cuk
rus. šitaip proceSuotas maistas 
be kokio arlifakto prisideda 
prie pagreitinto seniliškumo, 
širdies negalavimų.

Riebalai suteikia, energiją. 1 
gramas riebalų artifakto duo
da 9 kalorijas, o proteinų ar 
carbohidraty jau reikia l gra
mų. Riebalai yra prisotinti ir 
neprisotinti. Neprisotinus ga
lima prisotinti, pridedant vari- 
denilio (hydrogen). Natūralūs 
riebalai turi "eis” molekules. 
Jų atomai yr:^ trijų dimensijų. 
Enzymaj mū>ų kūne tokias 
molekules lengvai virškina. 
Kai skysti riebalai yra suvan- 
dentilinti (hvdrogeniuoti),pvž. 
margarinas, jų atomai yra 
“trans” dviejų dimensijų- 
50rr "eis” molekulės pavetxid- 

; iros į “traiis’’ iiidiektiie>. Mūsų 
| kūne jiems enzymų nėra. Taip 

pusė margarino yra iš kūno iš 
liictama. niiisų

, virškina. Kiek 
I reikia riebalu 
j kūnas pasako^ 
i

I

kūnas jo nesu
žino gaus kūnui 

suir<id<toti,. J<

da-

pa. 
jo ūžte n 

senilišku-

daug cuk- 
vitamino 

daug reikia cukrui sunaikinti. 
Chroniški alkoholikai neten
ka savo smegenų veiklos
lies, taip? kaip ir vitamino B-l 
stokotojai.

Niacinas (B-3). Jo stoka 
•♦kartina s en ilišk u m ą 
kainai neganaunat,
mas paryškėją. Niacinas taip 
pat mažina riebalus kraujuje, 
neleidžia kraujo ląstelėms susi
kibti. Besiskundžią -sumenkė
jusią atmintimi, nuolatiniu 
nuovargiu, nusiminimu, nia
ciną panaudojus kurį laiką, 
sutvarko tą nepageidaujamą 
liguistumą. Dr. Hoffer pata
ria seniems žmonėms jo gau
siai naudoti.

Vitaminos C ir jo nauda vi- 
isems gerai žinoma.

Panthotenic Acid. Jis būti
nas sveikiems nervams išlai-

Nuolūža kardo kieto plieno 
Gulėjo metalų lauže pirklio vieno. 
Tas laužas buvo turguj likviduotas 
Ir kaimiečiui nuolūža parduota.
Jam vieno pritaikymo gana: 
Ant nuolūžos uždėta rankena, 
Ir tuo plienu jis geni sode medžius, 
Namie suskaldo balanas, 
Ima kapot šakas, 
Ar tašo kieme kuolus.
Nei metų nepraėjo,
Kai plienas atšipo, buvo pilnas išdauži) 
Ir suėstas perdėm rūdžių.
Vaikai ant jo net jot galėjo.
Žąsis po suolu šalia tupėjo, 
Kur ta nuolūža gulėjo, 
Ir jai taip kalbėjo:
“Sakyk, Į ką tavo gyvenimas pahašus? 
Ir jei tą plieną daugiau giria ūž kitus. 
Tai ar tau ne gėda tašyt kuolus, 
Ar vaikų žaislu būti? Tas juokinga.” 
“Kario rankoje aš būčiau jam vertingas”. 
Plienas sako, “o čia dovana mano nenaiidinga. 
Todėl prastu darbu esu užimtas namie.
Bet ar aš laisvas, sakyk žąsie? 
Ne mane, bet tą tik reikia peikti, 
Kas neišmano, kokią naudll aš galiu sutciKti”.

(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psl., kai”** $&) ‘

Perdaug cholesterolio krau
juje blogai širdžiai, taip 
kb daugelis 
garsios lovv-fat (mažu riebu 

1 iu chetos'nepadėjo^ nc> rysvs 
tMp^’rirnalų ffiaMč fr krduj<' 
iValųf ir^nb., ’’
.ditis nuo širdžių lųjų yra bū 

tina: 1) poilsis, 2) Uerpky^ti, 
4*)rtuoti, I) MimnžrTni 
(biima ri< tr^nk fff.

Prel. J. BALKONAS.
Organizacinio 
a sKomiteto P i r m i n.i

Karys,1953 *
men Nr. 2
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SEIMUI TORONTE
PLB ir VLIKo sugyvenimo mozaikos

PLB Visuomeninių reikalų ko- puotą Lietuvą ir olimpiadą Mas- 
misijos pirm. A. Gečio raštas, kvoje, jei ten vyktų, tuo prisi- 
paskelbtas š. m. gruodžio mėn.
5 d. savaitraštyje “Darbininkas” 
Nr. 49 ((daug žmonių Darbinin
ką yau vadina LB biuleteniu) 
yra pilnas kandžių, piktų ir gru
bių pastabų VLIKjo seimui To
ronte. Stpraipsnis ilgas, vos su
talpintas į vieną lapą, užvarcįin-j 
tas “VLIKo SEIMUI TORONTE 
SUSIRENKANT”. Savo fanta
zijos ir vienminčių įtikintas, kad 
eina ./‘antrojo VLIKo” vietinių-, 
ko pareigas, iš pirmų rašto eilu
čių randa, kad darbotvarkė ne
tinkama, pro užriestą ūsą šypte
lėjęs pirštu rodo į visokiausių 
pranešimų ir referatų gausumą, 
bet pasigenda kodėl nėra pra
matytų opiųjų klausimų pana 
grinėjimo ir apraiškų, kurios pas 
kutiniųjų metų bėgyje prisidėjo 
prie “VLIKo autoriteto nuosmu
kio ir stipriai sumažino jo dar
bingumą”. A. Gečiui, kaip tu
rinčiam apie save labai gerą nuo
monę kurią diktuoja jo didybės 
manija, po kojomis pasipainiojo 
kokio ten Alg. Vokietaičio re
feratas apie “VLIKo atstovybę 
Švedijoje 1944 metais”, prel. J. 
Balkūno ir V. Šakalio praneši
mai, bet jau atsisakyta paliesti 
“santykį su kraštu” (neaišku 
kokiu: okupuotu, dabartiniu ar 
nepriklausomybės laikų), su PL 
Bendruomene ir Madrido konfe
rencija klausimai.

BOBELIO SUKLYDIMAS “DI
PLOMATINĖSE SĄVOKOSE”

Jau pats VLIKo atsišaukimas, 
paskelbtas spaudoje š. m. sau
sio mėn. 17 d., yra neteisingas 
arba sąmoningas nepaminėjimas 
kodėl prašoma nevykti į paverg
tą Lietuvą ir susilaikyti nuo va- • 
žiavimo į Maskvos olimpiadą. 
Gečys taip rašo: “... į visus lais
vojo pasaulio lietuvius tiesiogi
niai ir per kraštų lietuvių orga
nizacijų, vadovybes, kad nei vie
nas lietuvis nevažiuotų į oku-

Prof. AD. VARNAS

dėdami prie kitų valstybių rno- į 
‘ rallnio ir ekonominio boikotavL I

mo Sov. S-gos”. Kodėl Gečys iš
leido pačią svarbiausią VLIKo ’ 
prašymo dalį? Juk ten aiškiai ; 
buvo prašoma visų 1 etuvių su
silaikyti šiais metais nevažiuoti 
į pavergtą Lietuvą, kada Mask
va švenčia Lietuvos pavergimo 
ar “išlaisvinimo” 40 metų su
kaktį. Kam kaltinant ir pajuo
kiant nutylėti, sąmoningai ar iš 
pykčio slėpti tiesą. Ar gali būti 
koks žmogaus ar organizacijos 
vadovybės nusikaltimas, kad sa
vo tautiečių prašė paremti jo i 
prašymą ar atsišaukimą, ypač 
VLIKo vadovybė, kuri yra pa
vergtos Lietuvos laisvame pa
saulyje vyriausioji vadovė ir vi
su laisvinimo darbu koordinato- V » 4.
rius ir vykdytojas?

Tačiau, Gečys ir pradeda su- j paskelbtu spaudoje tekstu kal- 
rasti diplomatinių paklydimo są-1 ba, kad “VLIKas apeliavo į vi-

LŠST CENTRO VALDYBOS POSĖDIS
! Saus’o mėn- 10 d. 2 vai. po pie- dė’ą tuo reikalu pasirūpinti, šu

tu šaulių Namuose įvyko LŠST rasti žmonių, kurie reguliariai
1 Cen*rn Valdybos posėdis, kuria- parašytų Tremties Trimitui.
me dalyvavcT didelė dalis vildy- 1 ’

j bos nariu. Keletas šiuo metu ' prie Romo Kalantos paminklo, 
serga ir į šį posėdį negalėjo at- Iki to laiko turi būti užbaigti su 
vykti.
^Posėdžio metu buvo paliesti lo. Ta proga jau užsakytos Šv. 

į š^ul ų S-pą licčią reika- M.šios. Aš manau, kad užbaigus
lai; paskirtos aukos spaudai pa- numatytus darbus, paminklas 

bus nufotografuotas prityrusio 
fotografo ir visiems paminklo 
statybai aukojusiems išsiųstas.

Pirmininkas Karolis Milkovai-

emti: diskutuota ap:e kitų lei- 
i I dirvų išleidimo financavimą.

Ant politikos laktų (Grafika)

bus ne diplomatinėse sąvokose, suomenė skilo ir atsisakė nuro
bet protavime ir išvedžiojimų 
išsiblaškyme. Prezidentui pre- 
nešimo, ar informavimo laiške, 
VLIKo pirmininkas nemini nei 
okupuotos ar pavergtos Lietuvos 

{ kelionių, o tik, naudojasi Gečio

vekų ir “įrikiavimo Lietuvos Į
Sov. S-gą”. Esą, anksčiau pami- keliones į Sov. S-gą, kol Sovie- 
nėtam sausio 17 d. atsišaukimui fai paklus (shall give up to) tarp 
nespėjus paskelbti spaudai, VLI1 tautiniams įsipareigojimams”. 
Ko pirm. dr. K. Bobelis beveik Aiškiai matoma, kad buvo VLI- 
tos pačios dienos laišku painfor- Ko prašomi šiais metais lietuviai 
mavo Carterį, kad “VLIKas j susilaikyti nuo kelionių į paverg 
apeliavo į visus lietuvius boiko-|tą Lietuvą, kada Maskva minė- 
tuoti kelionę į Sov. S-gą, kol;
Sovietai paklus (shall live up

jus laisvus lietuvius boikotuoti

io Lietuvos “išlaisvinimo” 40 
metų sukaktį, ir boikotuoti ke-

dymų klausyti.
Jau antrą kartą savo rašinyje 

A. Gečys nusiminęs sako, kad 
“VLIKas smunka, jo autoritetas 
mažėja, prieš VLIKą pademons
travo savo nepaklusnumą ir išei
vijos dalis”. Gi Gečio vienmin
čiai, ir VLIKo “globėjai” kalba 
apie VLIKo “išmiruolius”. Reiš
kinys geras ir džiuginantis. VLI
Kas stovi savo vietoje Jo darbai 
ir kova nepatinka okupantui, ke
lia triukšmą ir “antrojo VLI
Ko” šalininkų vegetuojanti ma
žuma. PLB vadovai buvo kvie
čiami ir prašomi pasitarimų ir 
geros valios rėmuose nesusipra
timus ar nesklandumus išlyginti.

Auku prašytojų tikrai buvo 
apstu, bet ir geriausiais norais 
visų negalima patenkinti vienu 
kartu. Kai kuriuos prašymas te
ko atidėti sekančiam posėdžiui, 
arba net ir atmesti. Gaila, bet 
kartais ir prie ger‘ausiu mrų 
negalima visų patenkinti. V’si 
žinome, kad LŠST laba; daug pa
deda ir ateityje’padės, bet vis
ką ir visus ir šauliai negali pa
tenkinti. .

Gegužės mėn. įvyks iškilmės

projektuoti darbai prie pamink-

tis JUpj reikalui pritarė ir, ro
dos, visus reikalus asmesniškai 
tvarko.

Paskelbus konkursą apie K. 
Donelaičio 200 metų mirties su
kaktį, gauta keturi rankraščiai. 
Jie jau išsiuntinėti įvertinimo 
komisijos nariams ir dabar lau
kiama jų nuosprenžio. Kadangi 
tema buvo parinkta gana sunki, 
tai aš manau, kad mažiau ir ra
šytojų atsirado.

Sekantis Centro Valdybos po
sėdis numatytas sušaukti vasa
rio mėn. pabaigoj,

Ap. Skopas

MŪSŲ SPAUDOJE
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS 

AUSTRALIJOJE

Žurnalo “Mūsų Vytis” 1980 m. 
vasaros numeryje trys Australi
jos lietuvaitės — Laima Barku- 
tė, Vida Viliūnaitė ir Ramunė

Aptartas ir se~ės S. Kaunelie-1 Maksvytytė rašo apie tautišku- 
nės, Tremties Trimito redakto- mą, tarptautiškumą ir lietuvy-.

bes išlaikymą.. Ypatingai aktua-’•ės, nusiskundimas kad vis ma- ]... . .. ................... o_._____
žiau begaunanti medžiagos ir i lūs yra R. Maksvytytės straips- 
sunku beužpildyti Tremties Tri- Į 
mito puslapius. P-kas K. Mil- 
kovaitis kreipėsi ,į valdybos na
rius prašydamas rašyti straips
nius, informuos kitus dalinius, 
kad kuo daugiau medžiagos nū-j
kreiptų į šauliams skiriamą TT. j Amerikos lietuvių galvoseną, ji 

Teko pastebėti, kad daugelis l taip rašo:
dalinių naudojasi daugiau perio
dine spauda ir ten nukreipia di
delę dali medžiagos, kuri tiktų

snis “Esame dviejų veidų gene
racija”, nes veikia du poliai: lie
tuviškas ir gyvenamo krašto. 
Aprašiusi senosios imigracijos 
Australijon nuotaikas, kurios 

j yra visai panašios į tuolaikinę.

mą būti lietuviais. Juk turime 
seną turtingą kultūros turtą, ku
rio neturime teisės prarasti ar 
užmiršti.

Mūsų organizacijos ypač pri
valo rūpintis daugiau jaunimu, 
jo neatstumti, išklausyti bei 
įjunti veiklon ir jaunosios kar
tos idėjų; tokie žingsniai apjung 
tų abi puses — lietuviškumą ir 
australiškumą. Tik tokiu būdu 
gal mes išlaikysime didesni skai
čių lietuvių savo būryje,-O‘ne jį 
mažinsim. Nebus tada mums nei 
gėdos prisipažinti, kad esame 
lietuviai”.

K. Petrokaitis.

to) tarptautiniams įsipareigoji-] p;ones į Maskvos olimpiadą, jei 
mams”. Gi padarytu pareiški- tokia vyktų. Prie ko čia “diplo
mu, VLIKo pirmininkas suklydo, matinių sąvokų paklaida” ir “Lie 
diplomatinėse sąvokose ir' “Lie
tuvą įrikiavo į Sov. S-gą”. ESĄ, 
kad iki šiol Lietuva nebuvo lai
koma Sov. S-gos dalimi ir tie. j 
kurie vyko, vyko į “okupuotą”,; 
“pavergtą”, “sauvališkai anek- J 
suotą” Lietuvą ir “akcentavo 
JAV vykdomą aneksijos nepri
pažinimo politiką, pripažįstan
čią Lietuvos valstybingumą”. 
Maskvos 'olimpinių žaidimų boi- 
kotavimas lietuvių visuomenei 
buvęs suprantamas ir priimti
nas.

Man rodosi, kad čia suklysta

tuvos Įrikiavimas į Sov. S-gą 
ar laikymas Lietuvos Sovietų 
dalimi”?

Jei norima daryti pastabas, jos 
turi būti tikros ir matomos ir 
teksto.

i

2

baigti nepaprastą žalą darančius 1 labiau Kariui ar Tremties Trimi
It • 7 • _ ’• • * 1 • • *

nesuvaldomos embicijų provar. 
žius ir, padavus ranką, surėmus

“Dabartiniai naujieji laikai yra 
pakeitę visuomenės • pažiūras į 
kitų kraštų kultūras. Australai 
pradeda priimti etninių grupių 
kultūrą kaip staigmeną: jie jautui. Gerbiamieji kariai ir šau

liai pasistenkite tokią medžiagą susipažįsta su mūsų tradicijomis,
kietai pečius, stoti į pavergtos talpinti į Kario puslapius. . Ši j maistu bei gyvenimo stiliumi. 
Lietuvos laisvinimo kovą, dar- medžiaga, išspausdinta ■ šiame Naujose aplinkybėse ir, mes štai 
bus. Reikia ir. apgailestauti, iri žurnale pasiliks ilgam laikui, tuo ga pradedame jaustis išdidūs esą 
smerkti PLB ir JAV LB vadukų | tarpu periodinę spaudą mažai lietuviai, moką savo ir jų kalbas;

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS STUN- 

CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujiena; 

savo asmeniška dėmesį, gerai su jomis susipa 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU: 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

i

i

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu įkaitytoji 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpom!?

Gečys labai gerai žino kas su_ ( 
skilimą palaikė ir kokiu tikslu 
taip darė. Ne vien tik iš nežino
jimo, kad nepakenktų ir nedaly
vautu Maskvos 40 metu “išlais
vinimo” šventėją, bet ir dėl to, 
kad sąmoningai ignoravo VLIKo 
prašymą- Čia nėra nieko nuosta
baus, nes LB konferencijose re^ 
zoliucijose dėl bandravimo su 
pavergtu kraštu, kaip pats Ge
čys sako, naudojama “gabiai su
redaguotos konferencijose rezo
liucijos”, pateisinant apsilanky
mus dar ir tuo, kam VLIKas to
kį atsišaukimą paskelbė nepasi
taręs su kitais “veiksniais. “VLI 
Ko sausio 17 d. paskelbtą atsi
šaukimą Gečys laiko naujai at
vėrusiu Clevelando rezoliucijos 
padarytas žaizdas išeivijos lietu
vių sugyvenimui, kurias laikas 
jau buvo apgydęs”. Tas paskelb
tas nutarimas susilaikyti nuo va
žiavimo šiais metais į pavergtą 
Lietuvą dar iškėlė vieną difene- 
ciaciją, kurioje atsirado visuome 
nėję erzelis kur “geras” ir kur 
“blogas” patriotas, atseit, visuo
menę suskirstė į “gerus” ir “blo 
gus” patriotus, gi tas, visų svar
biausia, prisidėjo prie VLIKo 
autoriteto sumažinimo, nes vi-

Įsikalbėjimą’sau, kad tik jie te-į kas komplektuoja ir visi rasi- 
gali išeivijos visuomenei įsaki-jniai, vėliau ar ankščiau, žūsta.

Pirmininkas įgaliojo CV spau
dos Ir informacijos skyriaus ve-

gali išeivijos visuomenei įsaki-i
/ nėti, duoti nurodymus ką daryti, j

o paklusti ar savo veiklą sude
rinti bei prisitaikinti prie pavęrg 
tos tautos, kovojančios tautos su; 
teikto .mandato Vyriausiai tau^ 
tos atstovyvei išeivijoje — VLL 
Kui, nė kalbos negali būti, neš 
tai “išmaruoliai” be jokio savo 
paramos užnugario veiksnys. r >

Kalbėsime ar. ne, bet fronti-

i
Skaitytojų Balsai
Mieli Tautiečiai!

Baigiasi mano prenumeratos
ninku dvasinės menkystės nepa- laikas, todėl be raginimo siun- 
keisime. Tegul jų ambicijoms,čiu 60 dol čeki

' ' T -•< ' • , . _ _ J.  __________ ♦ "nusilenkia pavergta tauta, nes 
vadas “galingas ir stebuklingas” 
savo didybės negali pažeisti dėl 
kokios ten pavergtos tautos lais
vinimo reikalų. ;

K. Vainotas ’

—Prezidentas Carteris pasky
rė 15-kai amerikiečių Laisvės 
medalius. Toks medalis teko 
Aukščiausiojo teismd pirminin
kui Eari Warren, krašto apsau
gos sekretoriui Harold Brown, 
Zbigniew Brzezinskiui ir kt.

Skolos

— Be pinigų šiandien nieko 
nepadarysi,

— Klysti Tamsta.
— Na, kokiu būdu?
— Gali pasiskolinti.

i

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• II anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyds 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol
Pavardė ir vardai________________________________________
Adresai _________________________________________________

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st SU, Chicago, UL

< RŪFESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

$45 metinei 
prenumeratai ir $15 Naujienų 
paramai. Skaitau ir remiu veik 

^’’visą lietuvišką spaudą, o tilti- 
ninkų oficiozą “Gimtąjį Kraštą” 
gaunu veltui, tik skaityk.. .

štai, prieš mano akis Gimto- 
įjljo Krašto 1980 m- spalio 30 d 
77’ Nr. 44. Jame yra rašinys ■

jetonaš “Sunki kova”.; Jame j 
aukštinamas p. Kamantas, PLB- 
pirmininkas, ir marijonai,1 d la
biausiai puolamos Naujienos ir 
jų redaktorius...

Taigi, sėkmės Jums! Linkiu, 
kad Jus ir toliau būtumėte kvis- 
lingų ir raudonskūrių neapken
čiami, kaip ir dabar. Iš to įžval
gus skaitytojas pasidaro išvadą, 
kad Jūs stovite ant tikro kelio 
už lietuvių ir Lietuvos laisvę. 
Taigi, dar kartą sėkmės.

Dėl suprantamų priežasčių 
pasirašau slapyvardžiu.

Povilas Žvirblis 
Chicago, Illinois

tuo pačiu mes džiaugiamės būda 
mi australais, — tas visada išky
la, kai sulaukiam lietuvių iš ki
tų kraštų. Tada rodome gražiau
sias Australijos turistines vie
tas, mokome australiško “slang^ 
siūlome “meat pies” ir t. t.

Sunku mums — pirmai gene
racijai — rasti savo vietą tarp 
dviejų- pasaulių. Penkias dienas 
savaitėje esam australai — mo
kyklose; universitetuose, darbe 
ir t. t-; bet savaitgaliais mes tam 
parneš lietuviai — renginiuose, 
skautuose, tautiniuose šokiuose...

Sakyčiau, kad svarbiausia da
bar atsiminti, jog mes esame 
lietuviai ir rytojaus tėvai; pa
veldėta lietuviška kultūra reikės 
perduoti, sekančiai gneracijai. 
Todėl įkvėpkime savo vaikams

Darbo biržoje :•

Šeimininkė: —Aš ieškau tar
no, kuris visus namų darbus 
atliktų, pasirūpintų namo reika
lais, vaiką prižiūrėtų, anglių iš 
sandėlio- atneštų, būtų nuolai
dus ir neprieštarautų, kai aš ką 
sakysiu- . : :

Biržes vedėjas: — Ponia, ne 
čia jūs pataikėte! '

šeimininkė: — Kaip tai, juk 
..čia darbo birža. ; ,

Biržos vedėjas: — Taip, bet 
jūs ieškote vyro, o ne tarno.

Teisme
• i j - ; ' ; / 4 j

Teisėjas: — Tu žinojai, kad 
neturi pinigų užsimokėti, tai ko
dėl tiek daug gėrei? ?

Kaltinamasis: — Iš nusimini
mo, ponas teisėjau, kad netu
riu pinigų, ' !

ov a. i t - x • i . -J-JV • -i i l •fe! meilę Lietuvai bei pasididziavi- reikalo sustoja.
i — — - ■ • ~ - - -. •-

— Kaip eina laikrodėlis, ku
rį jums dovanojau?

— Puikiai!.- Kaip greitasis 
traukinys.

— Ka tas reiškia?
— Tas reiškia, jog dažnai be .

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas ikaitytojaa. Priede  doL 
Pavardė ir vardai ______________________
Adresai -----------------------------------------------

kuri?

Sponsoriau* pavardė, vardai Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą b 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus------dol
Pavardė ir vardai ----------------------------- —----------------- —--------
Adresas ----- ------ ------------------------------- —-------------------------- -

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
raitės susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardai „.. ., _ . , . -------- - --------------
Adraa&s ------  _ ... .. --------

TeL 476-2206

U ė j ui! U tpaudoc ir galima gauti knygų nnkoji

Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikon lietuvių pastan
gas daryti |tako« j krašto politiką. 102 psl. Kaina IU6.

Knygos bu? Išsiųsto*, Jei fl.56 čekis arba Money Orderfi 
bu> psriųitsi tokiu įdreiu:

This remarkable 
tablet gives 
aspirin relief, 
yet protects 
against stomach 
upset.

Ecotrin
DUENTRIC COATED ASPIRIN

^arthritis

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir :mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankcs, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

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

• VIENIŠO ŽMOGAUS G Y VENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė. studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LLeT UVIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vittfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik ?3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičiu 
vertimas. 200 psl. knygoje yrs 40 sąmojingų novelių. Kaina ^2.

gaunamo® Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
TT. 6Q6O8. Užsakant paltu, pridėti dolerį perriuntimo illaidoma.
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Prezidentas Carteris, pralaimėjęs prezi
dentūrą, daugiau laimėjo

Prezidentas Jimmy Carteris, pralaimėjęs JAV pre
zidentūrą, laimėjo ramybę, laimėjo paprastą gyvenimą, 
grižo į nepaprastai Įdomią kasdienybę ir neteko tos itin 
didelės prezidento atsakomybės.

Prezidentas žino, kad ne tiktai aplinkiniai draugai, 
pažįstami ir artimieji iš prezidento labai daug reika
lauja, tuo tarpu prezidentas ne viską gali padaryti. Iš 
prez:dento krašto gyventojai ir visas pasaulis labai daug 
ko tikisi, bet Amerikos prezidentas ne viską gali padaryti.

Liūdniausia; kad tie, kurie iš prezidento daugiausia 
iclkaiaują, nežino, kad prezidentas ne viską gali pada
ryti. JWnet nežino, kad prezidentą suvaržo labai griežti- 
krašto Įstatymai.; JĮ labai-varžo Įstatymų leidėjai, bet dar 
griežčiau varžo patys didžiausi Įstatymų sargai — Ame
rikos teisėjai. Prezidentas skiria JAV Aukščiausiojo teis
mo teisėjus, bet tie teisėjai tampa amžinais prezidento 
cerberiais. Jie ne tik saugo krašto prezidentą, kad . kas 
nors blogo jam neatsitiktų, bet ji labai smarkiai pakrato, 
kai pats prezidentas nesilaiko krašto Įstatymų.

Šiomis dienomis, kai Senato užsienio komitetas, ap
klaus:’nėjo gen. Aleksandrą Haig, siekiant nustatyti jo 
tinkamumą Valstybės sekretoriaus pareigoms, tai sena
torius Bany Goldwater, gerai pažindamas varžančius 
krašto Įstatymus, pareiškė:

— Generolas Haig apsaugojo prez. Niksoną nuo vi
siško JAV teisinio gyvenimo išardymo. .. Jis priminė 
Niksonui, ko jis negali daryti. ..

Viso pasaulio diktatoriai, gyvendami tolimiausiuose 
pasaulio kraštuose, negalėjo suprasti, kodėl apdairus po
litikas, ant greitųjų baigęs teisės mokslus, nesuprato, kad 
negali laužyti krašto Įstatymų. Įstatymai gali būti at
gyvenę, jie gali būti nepakankamai aštrūs, prezidentas 
gali bandyti tuos Įstatymus per Kongresą papildyti, pa
ryškinti, bet jis, kad ir geriausio dalyko siekdamas, negali 
tų Įstatymų pats laužyti, jis neturi teisės kitiems Įsaki
nėti Įstatymus laužyti, nes prezidentas išrinktas ne Įsta
tymams leisti, bet tiktai juos administruoti. Niksonas, 
teisininkas, šią taisyklę žinojo, bet nenorėjo praktiškame 
gyvenime jos taikyti.

Teisėjas John Sirica, iš teisininko John Dean sučiu
pęs siūlo galą, sukišo' Į kalėjimą visus “vokiečių kilmės 
nacius”, Niksono sukviestus Į Baltuosius Rūmus. Nikso
nui ištikimiausias buvo John Dean, Simą Kudirką Įsakęs 
atiduoti rusams, bet visi kiti prezidento patarėjai buvo 
tiktai kvaili jo idėjų pritarėjai, o ne prezidento patarė
jai. Jeigu Niksonas būtų teisininko' Dean paklusęs, tai 
jis būtų buvęs didžiausias šio krašto prezidentas, bet jis 
to nepadarė, tai vėliau turėjo gen. Haig klausti, ką da
ryti. Generolas Haig, gavęs Įsakymą iŠ savo viršininko, 
jĮ vykdė ir patarė prezidentui atsistatydinti.

Niksono nesuprato ir Mao Cetungas. To nesuprato 
ir visi jo patarėjai. Jie negalėjo suprasti, kaip Amerikos 
Įstatymų sargai Niksoną atstatė iš prezidento pareigų, 
bet jo nesušaūdė arba Į elektros kėdę nepasodino. Mao 
Cetungas tūkstančius kiniečių, net ištikimų komunistų, 
Įsakė sušaudyti “kultūrinės revoliucijos” laikotarpiu, 
o čia Niksonas, pavarytas iš prezidentūros, turėjo teisę 
Kalifornijos pakraštyje laisvai, ramiai gyventi ir net 
rašinėti, ką jis galvojo, kai nejučiomis veikiančius Įsta
tymus laužė. To nesuprato Brežnevas, to nesuprato Tito, 
Gomulka, Gierekas ir daugelis P. Amerikos diktatorių.

Mao Cetungas, gavęs JAV vyriausybės leidimą, at
siuntė specialų lėktuvą Į Kaliforniją, atsivežė Niksoną 
Į Pekiną, pasisodino prie gerų vertėjų ir prašė papasa
koti, kas Amerikoje atsitiko, kad jĮ taip gražiai nuo pa
čios galingiausios kėdės nusodino. Mao Cetungas nepasi
naudojo Niksono pamokomis, bet jas gerai suprato vie
nas Kinijos maršalas ir Pekino kariuomenės vadas. Jis 
nepanoro eiti Niksono keliu ir patarė Mao Cetungui ne
žudyti Tengo. Jis suvaldė ir Mao Cetungo našlę. Ne
panoro Watergate keliu eiti ir Hua Guofengas.

Nesupranta pagrindinės šios tragedijos pamokos ir 
Gečys, Gureckas, Nemickas ir jiems, panašūs. Jie mano, 
kad moderniomis priemonėmis ir pinigais gali lietuviams 
primesti savo valią. Jie yra Įsitikinę, kad melu, šmeiž
tais ir pinigais gali Įtikinti lietuvius eiti nelietuviškais 
keliais, laužyti dorovinius pagrindus ir daugumą už no
sies vedžioti. Kitur jiems būtų pavykę, bet Amerikoje, 
kur veikia spaudos, žodžio ir sąžinės laisvė, niksonieriės 
priemonės neprigis.

CarterĮ jie galėjo apgauti, pro atskiras duris Į Bal
tuosius Rūmus ilisti, bet visa tai buvo laikinai, kol rei- Z v 7 7
kalas paaiškėjo.- Pats Carteris apgaulę suprato ir iš nik- 
soninių patarėjų Baltųjų Rūmų raktus atėmė.

Pats Carteris Niksono keliu nesirengė eiti. Jis su
prato prezidento galią karpančius Amerikos Įstatymus. 
Jis buvo pasiryžęs tarnauti amerikiečiams, eiti pačias 
sunkiausias galingiausios valstybės prezidento pareigas, 
bet kai pamatė, kad dauguma krašto gyventojų jo patar
navimų nenori, tai tuojau, dar visų balsų nesuskaičiavus^ 
sutiko perleisti prezidento pareigas pagal balsuotojų pa
sisakymą.

Prezidentas Carteris, atsisveikindamas, patarė ne 
tik amerikiečiams, bet ir kitų kraštų valdovams, diegti 
ir gerbti pagrindines žmogaus teises net ir tolimiausiuose' 
bei tamsiausiuose užkampiuose bei salose, o antradieni,' 
prisaikdinęs Reaganą krašto prezidentu, Carteris išskris 
Į savo ūki Plains miestelyje, Ga., sutiks visus savo kai
mynus, apteps duonos riekutes maltų šakninių riešutų, 
sviestu ir prie užkandos papasakos, kaip jo brolis, Įvel
tas Į aferas ir apkaltintas lengvabūdišku gyvenimu, ne
leido jam dar keturis metus paprezidentauti. Bet garbės 
netrokštančiam žmogui Amerikos piliečio teisės yra pa
čios brangiausios pasaulyje. Jis tomis teisėmis naudosis

Jordi Bonas. Viduržemio jūros vaizdas.

ANTANAS KUČYS

PROFESORIUS, MANAU, KLYSTA
(Tęsinys)

Tęsiu toliau dr. T- Remeikio 
mintis: “Esu įsitikinęs, kad nie
kas neturi tiesos monopolio. Jo 
nerasime nei moksle, nei religi
joje (drąsus tvirtinimas mari
jonų dienraštyje, A.K.), nei ma
gioje.,. Tiesa atsiskleidžia pa
laipsniui, idėjų konflikte. Visuo
menė, kuri" tą konfliktą bando 
malšinti ir jungti visus “organir 
iių tapęs.plytgalys, metamas per 
smurtu (kaip pvz., kone simbo
liu tapęs plytgalis, metamas per 
Jaunimo centro' langą), yra prie
šiška laisvei, tiesai, yra pa
smerkta stagnacijai”.

Taip nioko klasikinis Libera
lizmas, ir ne būtinai anglo-sak-: 
siškas. Taip, sakysim, prancū
zas Voltaire’ prieš maždaug du 
šimtu penkiasdešimt metų drą
siai skelbė tokias idėjas- Bet čia 
neužsiimsim su tuo, kuri libera
lizmo šaka yra tikresnė bei ge
resnė. Mums yra svarbiau išsi
aiškinti, ar dr. T. Remeikis, tvir
tai, kaip jis sakosi, atsistojęs ant 
liberalizmo pamatų, neklysta, 
pirštu rodydamas Į tą išeiviško- 
sios lietuvių visuomenės pusę, 
kuri taip kryžiuojasi su anglo
saksiškojo liberalizmo perspek
tyva? Iš kur trimituojami šūkiai 
apie visų lietuvių “Organinę vie
nybę”, grįšiu kiek vėliau, kai su 
Calumet kolegijos profesoriumi 
padiskutuosiu apie tą ideologinį 
klimatą, kuris jį ir jo kartą ski

riąs nuo nepriklausomoje Lietu
voje subrendusių žmonių.

Dr. T. Remeikis tęsia: “Lietu
vių tautos, o taip pat ir išeivi
jos, problema yra ta, kad šio 
anglo-saksiško liberalizmo pa
grindų mes niekad neįsisavino
me. Dėl to griuvo ir parlamen
tinė demokratija, dėl tą ir .-ne
užlyginami plyšiai nuolat ženk
lino išeivijos visuomenę. Tik pa
galvokime, kad dar merą, saky
sim, John . Locke ar J. S. Mills 
(turėtų būti Mill —■■ gal tai ko-, 
rektūros klaida? A.K.) veikalų 
vertimo į lietuvių kalbą. O tai 
jau liudija mūsų politinės kultū
ros atsilikimą; Lietuviškasis li
beralizmas tiek išeivijoje, tiek 
ir Lietuvoje (kiek tai įmanoma 
suprasti iš mažų užuominų po
grindžio spaudoje) yra išlikęs 
organinėje Platono - Rousseau 
tradicijoje, kuri dominuoja Eu
ropos kontinente”.

Ak, tos visos mūsų bėdos kvla 
iš to, kad esą neišpažinom anglo
saksiško liberalizmo. Taip ir no
rėtųsi profesoriaus paklausti, o 
kas bloga yra su skandinaviš
kuoju ar šveicariškuoju libera
lizmu, kad jie ten taip gražiai 
tvarkosi ? Ką prieš lilieralizmą ir 
demokratiją rasite Rousseau tė
vynėje — Prancūzijoje? Ar yra 
kokių įrodymų, kad 1926 melų 
gruodžio 17 d. perversmas įvy
ko ir griuvo parlamentinė demo
kratija dėl Platono ir Rousseau

ir jaunajai kartai pasakos, kaip 
giausią valstybę pasaulyje.

jis valdė pačią galin-

i idėjų įtakos? Ar galima teigti, 
kad Plechavičius ir būrys kitų 
karininkų, įvykdžiusių pervers
mą, taip jau stipriai buvo pa
veikti tų idėjų? Ar jau tikrai 
taip blogai, kad anglo-saksiško 
liberalizmo tradicijos nebuvi
mas, kaip toji pirmapradė-nuo
dėmė, mus visur lydi ir privedė 
prie “neužlyginamų plyšių”? 
Pagaliau, kurios galėtų būti žy
mės pogrindžio spaudoj kokių 
filosofijų kryptimi suka paverg
toji tauta, kai jos “organinė vie- 
pybė” yra tik bendra kova prieš 
pavergėjus?

% $ - *
Tiesa, mūsų ryšiai gimtąja 

kalba su kitų tautų kultūromis 
dar nebuvo plačiau išvystyti. 
Neužteko tam laiko, nes nuo 
spaudos draudime panaikinimo 
carų laikmetyje iki bolševikų 
okupacijos buvo praėję vos 35 
melai. Per tą laikotarpį skubė
jome pasigaminti reikalingiau
sius vadovėlius mokykloms ir 
spausdinti, savųjų autorių vei
kalus. Ir padarėme daug, gyve
nimą skaitydami ne šimtmečiais, 
bet tik dešimtmečiais.

Nebuvo mums svetimi ir ang- 
lo-saksų mintytojai- Nemanau, 
kad neturėjimas John Loeke ir 
J. S. Mill veikalų vertimų būtų 
padaręs tik žalos, kaip profeso
rius teigia, mūsų politiniam 
mintijimui bei visuomeninio 
bendravimo raidai. Juk, be evan
gelijų, dar neturėjome nei šv. 
Rašto Vertimo, o jau vien Kra
žių skerdynės liudija, kaip gi
liai- buvome įsisavinę krikščio
nybę.

Mane vis stebina, kad mūsų 
jaunesnių kartų žmonės taip 
mažai žino apie nepriklausomą 
Lietuvą. Ne ką daugiau už tuos, 
kurie Lietuvą paliko prieš Pir
mąjį pasaulinį karą. Prisimenu, 
kai viena geradarė moteris aiš
kino, kad Amerikoje yra toks 
daiktas, kuris, mygtuką paspau
džius, kelia žmones Į viršutinius 
aukštus. Bet ji, amžinatelsi, 
buvo beraštė.. •

Profesoriaus paminėti anglo
saksiško liberalizmo šulai nebu
vo taip jau nežinomi mūsų inte
ligentijai, nes jau gimnazijoje, 
einant trumpą visuomenės moks 
lo kursą, reikėjo mokiniams apie 
juos žinoti. Abejoju, ar anglo
saksų gimnazistai apie juos dau
giau žinotų. Gi studijuojant tei
sę ar ekonomiją privalėjo ir pla
čiai su jų raštais susipažinti. Li
teratūros svetimomis kalbomis 
apie angliškojo liberalizmo kla
sikus buvo užtektinai fakultetų 
seminaruose ir kitose biblioteko
se, tat vertimų taip jau būtinai 
ir nereikėjo, nes kiekvienam iš 
mūsų buvo prieinama kuri Va
karų Europos ar slavų kalba.

(Bus daugiau)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

VINCAS ZfiMAITIS

Povilo Kušnerio knyga ir Povilo 
Rėklaičio recenzija

(Knygos techninio redaktoriaus atsakymas)
1980 metų gegužės birželio ‘‘Aiduose” (Nr. 3, pp. 177- 

180) buvo atspausdinta ilga, 1979 metų pabaiga datuota, 
dr. Povile Rėklaičio recenzija “Neoriginalus leidinys lie
tuviškai apie buvusius Rytprūsius”. Atidžiai ją perskaitęs, 
buvau nustebintas ir sujaudintas, tuo labiau, kai iš “Lie
tuvių Enciklopedijos” (25 ir 36 t.) pasitikrinau, kad ją 
rašė meno istorijos filosofijos daktaras, vokiečių švieti
mo įstaigų (bibliotekų) tarnautojas, eilės vokiečių mokslo 
draugijų narys. Esu skaitęs daugybę knygų bei recen
zijų, bet dar nebuvo tekę nei skaityti, nei girdėti ką nors 
panašaus j čia nevaržomai vartojamą leksikoną. Avansu, 
aprašomų dalykų esmėje ar eigoje nesusivokiant, emo
ciniai pulti ir viešai kaltinti biauriais nemokšų, plagia- 
torių, vagių, propagandistų, falsifikatorių, kriminalistų 
ir kt. epitetais; ne vien mane, techninį redaktorių, bet 
net patį knygos autorių, jos vertėją bei visus jos atskirų 
skyrių redaktorius-bendradarbius; galėtų tik labai mažo 
išsilavinimo a^ogantas, save skaitąs visa žinančiu ir jokių 
klaidų niekados nedarančiu — ar už tdkį savo darbą iš 
kur nors hdelės naudos laukiantis asmuo.

Iš m'U. Povilo Rėklaičio prokuroro tonu mano adre
su rr. -st _ kaltinimų, tik vienas yra teisingas ir lai tik 
Habnai. Pilnai naudoti; ‘ Studia IJtuanrca'’ medžiaga, 
1 \ i jų IT .omo redaktoriaus, mano prictelio 
dr* M Brnko. : ''stu leidimas (padėkai 219 pusi, apačioje 
buvę idt k v gos reklama); buvo paruoštas ir pil- 
’ žemėlapių šaltinių sąrašas. Tačiau

ik d ni krvgos lanka spausdinant, liko 

laisvas tik vienas, 224-tas puslapis. Spaustuvės savinin
kas dr. M. Morkūnas, būdamas knygos mecenatas, atsi
sakė dėl dar vieno, sąrašui reikalingo, puslapio, visu 
spaudos lanku ar jo puse knygą didinti bei ją branginti i 
Tada nusprendėme tuščiame 221 puslapyje dėti knygos 
autoriaus biografiją, kuri daugumai skaitytojų būsianti 
daug vertingesnė ir įdomesnė už netilpusius, retai kam 
reikalingus sąrašus, čia galiu paminėti, kad dėl tos pa
čios priežasties knygoje nebuvo’ atspausdinti ir knygos 
rėmėjų bei prenumeratorių sąrašai, dėl ko leidėjai galėjo 
pagrįstai laukti daug didesnių nemalonumų. Todėl, lik
tai knygoms jau grįžus iš rišyklos, pagaliau pavyko 
“verkte išverkti”, kad šie sąrašai būtų atspausdinti ir 
į knygas įdėti atskiru lapu. Nežiūrint to, vistiek dėl to 
buvo nepatenkintų ir kiekvienam iš jų teko atskirai aiš
kinti. kad kilos išeities nebuvo. Jų pavyzdžiu, ir P. Rėk
laičiui. vietoje gaišinus savo ir visuomenės laiką nieku 
nepagrįstais spėliojimais ir neteisingais sprendimais, 
būtų užtekę trumpo laiško su keletu klausimų knygos 
leidėjams — tuo labiau, kad net jų adresas pačioje kny
goje (p. 226) nurodytas.

Panašia, su kitais žmonėmis nesiskaitymo, net nosl- 
domėjimo faktais, dvasia persunktas visas P. Rėklaičio 
rašinys. Jau pirmaisiais sakiniais jis tendencingoje švie
soje skaitytojams pristato svarbesniuosius šios knygos at
siradimo iniciatorius: mane (klaidingai vadindamas lei
dėju. net redaktorium) ir jos rūpestingą (liet ne “pa
žodišką“!) vertėją Aleksandrą Tcnisoną kaip “miškmm- 
kus-veteranus" — suprask: “senius-besmegenius” įspū
džiui sustipnnti surasdamas net kiekvieno gimimo me
tus. “Miškininko” terminas taip pnt lietuvių kalliojc yra 
per platus ir todėl netikslus: miškininkas yra ir miško 
sargas — eigulys, ir girininkas. Ir miškų urėdas; vals
tybės miškų departamento direktorius, miškininkystės 
profesorius — ir. paprastų žmonių tarpe, netgi kiekvie

nas, bet kurio lygio miškų mokyklos, studentas. Dėl to 
prašosi truputis biografinių žinių — sunkiai ar visai ne
randamų enciklopedijose.

Aleksandras Tenisonas, gimęs Latvijoje prie pat Es
tijos sienos, 4 metų būdamas, atsikėlė su, miškų žiny
boje tarnavusiu, tėvu iJetuvon (Žemaitijon). Sėkmingai 
baigęs 1917 metais Rygos valstybinę gimnaziją, buvo 
Petrogrado fizikos-gamtos fakulteto studentas. Grįžęs pas 
tėvus Lietuvon, atliko karinę prievolę ir mokytojavo 
Telšių gimnazijoje; vėliau, išlaikęs girininko egzaminus, 
ilgą laiką buvo Plungės ir Telšių pirmos eilės girininku. 
Pasitraukęs 1944 metais iš Lietuvos, ėjo girininko padė
jėjo pareigas Vokietijoje; galop apsigyveno Antverpene 
(Belgijoje). Jis yra Lietuvos labui dirbąs pirmaeilis pat
riotas, parašęs labai gerai įvertintus, iš savo gyvenimo 
Lietuvoje atsiminimus: “Žemaitijos girių takais”, išver
tęs iš lietuvių į belgų (danui) kalbą 92 lietuvių liaudies 
pasakas (“Litouwsc sprookjes”) bei novelių rinkinį 
(“Korte verhalen”); iš latvių į lietuvių kalbą A. Dzilums 
“Dievo sodą” bei tris latvių rašytojos Z. Maurinųs nove
les; iš rusų kall>os išvertė čia kalbamą prof. dr. P. Kuš
nerio veikalą apie Rytprūsius; taip pat iki 5ių dienų yra 
nuolatinis “Draugo” bendradarbis.

Vincas žemaitis, kilęs iš laisvų Sūduvos bajorų šei
mos, iš pat mažens pamėgęs savo artimus kaimynus maž- 
lietuvius ir, vėliau, gyvendamas Vilniuje Iki dirbdamas 
jo apylinkėje, giliai išgyvenęs to krašto žmonių proble
mas, 1917 metais Voroneže sidabro medaliu baigė vals
tybinę Martyno Yčo vardo gimnaziją; grįžo Ijctuvon 
Charkovo Veterinarijos Instituto trečiojo kurso studentu. 
Atlikęs kariškame ir civiliniame sektoriuje Lietuvos vals
tybės atkūrimo pareigas, 1922 metais įstojo į Berlyno žc 
mės Ckio Institutą (I^ndwirtschaflichc Hochschule zu 
Berlin), po metų studijų jierėjo į Drezdeno Aukštąją 
Miškų Mokyklą (Forstliclic Hochschule zu Tharandt), 

kurią baigė 1925 metų rudenį diplomuoto miškų inžinie
riaus (Diploniforstingineur) laipsniu; parašęs diplominį 
darbą “Die Waldungen der Republik Litaucn” (Lietuvos 
respublikos miškai) pas Geheimratą prof. dr. Jentsch. 
šį darbą praplėtęs, galėjo padaryti doktoratą iš Lietuvos 
miškų teisės bei istorijos, bet dėl lėšų sto'kos (20 doleiių 
mėnesinės stipendijos pragyvenimui neužteko) buvo pri
verstas grįžti ir pradėti tarnybą.

Pilnaisiais tarnybos metais padaryti bandymai miškų 
eksploatacijos sektoriuje, su miško medžių sortimentų 
paruošimu valdžios lėšomis, pavyko gerai: sudvigubino 
milijonines (litais) valstybės iš miškų gaunamas pajaT 
mas, kurių pusė anksčiau nueidavo į privačias nelietuviu 
miško pirklių rankas. Greitu laiku ši nauja miškų nau 
dojimd tvarka buvo įvesta ir visuose kituose Lietuvos 
miškuose, gi V. ž. buvo pakeltas Kazlų Rūdos pirmos 
eilės miškų urėdu, o po dvejų metų: miškų urėdu —re 
vizorium (inspektorium) su iki 200.000 ha miškų prie
žiūros rajonu. Jis buvo pirmas lietuvis, baigęs aukštuo
sius miškų mokslus užsieny ir vienintelis iš aukštųjų 
miškų žinybos tarnautojų visą savo tarnybos laiką (1926. 
1.1 —- 1941.VII.15) — išskyrus bolševikmetį Mažeikiuo
se išbuvęs vienoje vietdje. 1930 metais V. ž. buvo iš
rinktas, miškų tarnautojų suvažiavimo Įsteigtos, Lietu
vos Miškininkų Sąjungos pirmininku (dvi kadencijas: 
1930-1931); tas pareigas eina ir. dabar išeivijoje. 1D1I 
metais pasitraukus Vokietijon, ir tris valandas pri'š 
Drezdeno subombardavimą laimingai jį su šeima aplei
dus, apie pora metų tarnavo Bavarijos valstybiniuose 
miškuose; po to iki emigracijos 1919 m. pradžioje buvo 
IRO Employment Officer Dinkelsbuhl slovy*K)oi<

(Bus daugiau)

I — Naujienos t ligo., Ill , Sat--Monday, Jan 17-19. 1’.*X1



ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA
“Jii nurinko juos į vfot*, kuri hebraiskai vadinama Armagedon" 

(Apreiškimo 16:16)
• * ♦

5. Tas žodis primena kctvą, kuria interesuojasi patsai Dievas, 
ir kurią jis pats tvarkys, užtikrindamas galutinį nugalėjimą tei- i 
singumo kariuomenėms. Pranašystės dar parodo, kad tai yra i 
paskutinė amžių kova, kurioje visi šėtono šalininkai bus galutinai ■ 
sumušti, ir tokiu būdu bus prirengtas kebas pilnam Kristaus ka- ' 
ralystės pasirodymui. Todėl apie tą kovą parašyta kaip apie "‘Visa- j 
galio Dievo didžiosios dienos kovą”. — Apreiškimo 16:14.

Didžioji Diena
Pranašystės aiškiai parodo, kad "‘didžioji Visagalio Dievo 

diena” yra laikas^ kuriuo dabarties amžius pasibaigia, l ai yra 
tas laikas, kuriuo turi prieiti prie galo “dabartinis piktasis pasau
lis”, reiškiantis visuomeninę santvarką. Biblijoje apie tai rašoma 
kaip apie Dievo “rūstybės” dieną arba “paskutines dienas ”.

Juczas Pautienius Gamtovaizdis (Aliejus)
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago, IL 60632

OR. PAUL V. DARGIA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinika* 
Medicinos direktorius

irti V Manhaim R< Wostdbestor, tk 
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis b 

’u* intra iefcUdieni 8—3 vU. 
Tel: 562-2727 arba 562-272*

r ii____ bb 3-5«n
DR A. K GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGO< 

3907 West 103rd Street 
V&landoc pažai auntarim.

M “Lietuvos Aidai”

KAZĖ BRAZDŽIONYTe

Programos vedėja

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

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Ha./12:30 vai. p.p. 
is WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

DR. FRANK PLECKAS

OPTOMKTRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

26M W. 71 St. Tel. 737-514$
Tirpini iLia, Pritaiko akinius Ir

“contact lenaea”“
VaL agai auauanm*. Uždaryta treč.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGCJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos telef.: 443-5545

r SUaĘlKIS.b.P.,. t 

obthopeda*-j?botez]stas : 
j* Aparatai - Protezai. Meti Dairi 
yĮp dažau Spaslali pagaire SoĮms* 

Arch Supports ir L (
rax.; 9—ė ir ž. š^žtadieuala s- j 
Use West Mrd 3t„ Chlca**.. HL

i *!•».; ržaspsGT g-599^

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inksįjį ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVK
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

- . -~U~'—. ■ fe? - •
PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

MOVING 1

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is WO P A, 
1490 kIL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

Žemaičiu Kultūros klubo metinis 
narių susirinkimas įvyks trečiadieni, 
sausio 21 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko- 
jak salėje, 4500 So. Talman Avenue. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti ir jau laikas 
užsimokėti nario duokles. Bus ir vai
šės. Rožė Didžgalvis, rast.

A. A. MIKE PAGE PEISDIIXUS
Sausio 2 d., 1981 metais dūk-, mišką, namams, statyti. Mat ran

ros Mortos ir žento Evart Doede 
ūkyje netoli Joliet, Ill. mirė il
gametis “Naujienų” spaustuvės 
tarnautojas Mike Page-Pagojus, 
sulaukęs netoli 90 metų am
žiaus. Išėjęs į pensiją gyveno 
dukros ir žento (ne lietuvis) iš
taigingame namelyje, kurį nagin 
gasis E vartas jam pastatė tar
pe aukštų eglių.

Mike Page kūnas buvo krema
toriume sudegintas, o sekmadie
nį buvo Lenox’e suruošti pie
tūs. Lenox, III. yra arčiau prie

VĖŽYS IR VITAMINAS A
Tarptautinio vėžio tyrimo fon 

do ir britų, atitinkamos draugi
jos darbuotojai tyrimais nustatė, 
kad esama labai stipraus ryšio 
tarp kraujo serume sukoncent
ruoto vitamino A ir galimybės 
susirgti vėžiu.

Tais tyrimais paremtas moksli
nis darbas buvo atspausdintas 
medikų žurnale “LancetJame 
rašoma, kad žemas vitamino A 
senumo lygis kraujuje susijęs 
su vėžio liga, vis tiek, kokio 
amžiaus būtų žmogus, ar jis rū
kytų ar ne, ir vis tiek, koks cho- 
lestorolio lygis būtų kraujuje.

Tyrimų pagrindą sudarė krau
jo serumo pavyzdžiai, prieš 5 
metus paimti iš 16.000 ?vyrų. 
Jais buvo norima pasitikrinti ry
šį tarp r ūkimo ir širdies ligų.

Tuose tyrimuose dalyvavę 86 
vyrai susirgo vėžių. Jų kraujo 
serumo pavyzdžiai buvo ištirti 
ir palyginti su tokio pat amžiaus 
ir papročių vyrų, kurie nesusir
go vėžiu. Tie tyrimai parodė, kad 
vyrai, turėję žemiausią vitami
no A kiekį kraujo serume, du 
dartus greičiau susirgdavo vė-

Chicagos, pietų vakarų pusėje, keliai,

govai nupirko dalį jų žemės.
žentas mums parodė beveik 

visą savo inventorių. Pirmiausia 
mane nuvedė į spaustuvės pas
tatą. Kągi, man buvo įdomu pa
matyti moderniai įrengtą ne 
taip didelę, bet visokį darbą at
likti galinčią spaustuvėlę. Dau
giausia spausdina ūkininkams 
plakatėlius, vizitines ir t. t.

Prieš keletą metų, buvo augi
namos eglaitės ir pušaitės Kalė
dų šventėms pasipuošti. Dabar 

i toks tankus miškas ir vingiuoti 
kad -sunku ir besurasti

o ūkis tiktai 12 mylių nuo Joliet net ir žinančiam.
miesto.

Praėjusią vasarą mudu su Ie
va Povilaitiene buvome nuvykę 
Page aplankyti. Radome jį savo 
naujame name bevaikščiojantį 
lazdele pasiramsčiuojant- Turė
to televiziją, modernius baldus 
ir visa kita gražiai, sutvarkyta,

Ilgametis spaustuvininkas
A. a. Mike (M.’kalojų) Page 

pažinau nuo 1919 metų, kai iš 
Bostono atvykau į Chicagos 
Meno Institutą, mokytis meno.

dar ir knygų spinta. Jis labai
pradžiugo mus pamatęs, nusišyp 
sejo, kaip ir visuomet buvo su 
šypsena ant lūpų, tik šį kartą' 
radome jį ką tik grįžusi iš Joliet 
ligoninės. Jis sėdėjo patogioje 
kėdėje prie lango, pro kurį ma
tėsi ežeriukas. Oįantroje pusė- 
'o dukros su žentu didelis
mes. sp?ustuvės pastatas, dide-

Į r s sr.’-ažas ir daug kitų pastatų. 
Scde žyaė’c įvairios gėlės, kalne

na.:

lyje traktoriai lygino iškirstą

žiu.
Žemiausias vitamino A kiekis 

kraujo serume pasireiškė aiš- 
k ausiai plaučių vėžyje. Panašūs 
tyrimai tą patį patvirtino ir 
Amerikoje tarp vėžiu sergančių 
ligonių.

Visi tie turimai ir rezultatai 
rodytu, kad reikėtų padidinti 
vitamino A lygį kraujo serume, 
norint sumažinti galimybę su
sirgti vėžiu. Tai būtų galima pa
daryti drėla ar vitamino A tu
rinčiais žuvų taukais ( cod liver 
oil).

Bet žmonės turėtų labai įsisį- 
rroninti. kad didėlės vitamino A 

i dozės yra nuodingos. Taigi vita- 
mino A didinimas .maiste turėtų 

. būti daromas protingai ir nuo- 
saikšiai.

|io ir sunkios transportacijos, te
ko jam Chicagoje nakvoti. Butą 
buvo išsinuomavęs St Dargu
žio hotelyje prie 16-tos ir Hals- 
tęd, bet del didelio blakių ant- 
olūdŽio ten negalėjo būtu Tada 
butą gavo virš Ievos Povilaitie- 
nės restorano šal’a “Naujienų”.

V’enu tarpu “Naujienų” dar
bininkai priklausė prie National 
Typo2raphical unijos. Unija rei
kalavo tam tikrų standartų, net 
darbninkams statė sankcijas, 
kad mėgėjas neturi teisės dirbti. 
Turėjome ir mokinių. Tiktai vie
nas Frank Kirka išlaikė egzami
nus 4 metus išdirbęs “Naujieno
se”. Nuo unijos buvo atsisakyta 
ekonominės krizės metais. Pa
ge buvo geriausias mokytojas, 
ir i o dėka, išėjo keli geri spaus
tuvininkai. Dirbo ir ne lietuviai 
prie mašinų.

Nebeatsimenu, kuriais metais 
M. Page susidėjo su Bridgeporte 
buvusią brolių Adolfo ir Alfon
so Kaulakių spaustuvė, kurią pa 
vadino “Čapitol Press” ir darė 
platesniu mastu biznį. Alfonsui 
išvykus į Floridą ir tein įsikū

rus, spaustuvę perėmė, Rodos, 
Gapšis ir įsteigė savo “Progress 
Press”, taip pat Bridgeporte, ku 
ri ir dabar veikia.

Be “Naujienų”, Page dirbo ir 
kitur. Pav., Vyčių spaustuvėje 
jis surinko ir sulaužė Petro Jur- 
gėlos parašytą knygą “Darius ir 
Girėnas”, kuri buvo atspausdin
tą kažkur Indianoje bene 15,000

: tiražu. Tačiau ši knyga apie

Darbą, gavau “Naujienose”,, nes 
mokėjau lynbtipininko darbą. 
Iškart man pasiūlė $35 dol. į sa
vaitę, kai “Keleivyje” gavau tik-
tai $10 dol. per savaitę. Kadan. 
ri d enomis turėjau lankyti mo
kyklą, tai man leido dirbti nak- 
t;~iėje pakaitoje. Tais laikais 
“Naujienose” darbas nesustojo 
nei dieną nei naktį. Savo laiku 
buvo leidžiama ir sekmadieninė
laida.

Mike Page tada buvo laikraš-’ 
čio puslapių laužytojas, o vėliau 
ir darbo vedėjas (formanas)..

LAlDOTirvą DIKE h T<

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPT Y^l a

— GORDON FUNERAL HOME - j

1729 South Halsted Street, Chicago t

TeL 226-1344 I

Mažeika Evans

transtlanto didvyrius nebuvo iš
platinta. Giminaitės Jučiūtės tu
rėjo didelių nuostolių.

A. a. Mike Pagę-Pagojuš bu- ’ 
vo draugiškas, linksmas, visuo
met su šypsena, bet fiziškai nesi
jausdavo gerai. Lankė daug gy7 
dytojų, vartojo įvairius vaistus, 
kurie jam nieko gero neduoda
vo. Nusiskųsdavo vidurių nege
rovėmis, diegliais- Mano supra
timu, jis turėjo vad. “spaustuvi
ninko” ligą, švinu apsinuodiji
mą. Ne visi spaustuvės darbinin 
kai gauna švino nuodų, bet kiti 
gauna. Imperial Metal Co: savo 
dirbtuvėje darbininkus verčia 
kasdien išgertį vieną kvortą prės 
ko pieno ir už jį sumoka pati 
bendrovė. Pienas apsaugo nuo

Naktinėje pakaitoje buvo kitas 
darbo vedėjas Valinskis. Taip 
pat ir spausdinamos mašinos nie 
kad nesustodavo dirbę. Tais lai
kais žmonės skaitė laikraščius ir 
knygas, parengimams labai daug 
darbu, pav., plakatų, programų, 
b’lietų ir pan. reikėdavo spaus
dinti dideliais kiekiais. Pav., “Ke 
leivyje” brošiūrų spausdindavo 
ne mažiau 10,000 tiražais. O da
bar?.. . !

M. Page buvo labai geras ir 
kruopštus spaustuvininkas, to ir 
iškitų reikalavo. Man atėjus į 
“Naujienas”, po kiek laiko čia 
dirbęs kitas geras savo anatb ži
novas Butvilas, išėjo į Ameri- [ 
konų spaustuvę Indianoje. Nbrs' 
jau į pensiją išėjęs, Page dari 
ateidavo į “Naujienas” padėti. 
Prieš penklioliką metų, kai trū
ko darbininkų. Page atvykdavo 
padėti, tačiau dėl didelio nuoto.

švino nuodų. Kiti net skausdu- 
lių gauna žarnose- -z Į

Su liūdesiu tenka išsiskirti su 
geru, .daugelio metų draugu 
Mike Page. Lai jam būna lengva 
šio krašto žemelė. O dukrai ir 
žentui reiškiu savo gilią užuo
jautą.

Mikas Šileikis

— Ketvirtadieni L- Walesa iš-; 
tisas dvi valandas Vatikane kal
bėjosi su popiežiumi Jonu Pau
lium II. Tą pačią dieną Walesa' 
ir kili Solidarumo unijos nariai j 
nuvyko į Monte Casino ir padėjo ! 
didelį vainiką prie žuvusių len
kų karių kapo. Ten žuvo ir lie
tuvių, paimtų į lenkų kariuo
menę.

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

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairiu atstu m y. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 376-5996

JULIJA ZALIEiSE
(Gimusi PETRULYTĖ)

JOKŪBUI BALTRAMONAIČIUI-BALČIŲI 
mirus,

žmonai Antosei, dukrai dail. Verai švabienei su 'yru, 
sūnums Povilui ir Juozui su šeinidmis, bei giminėms 
reiškia gilią užuojautą

AMERIKOS LIET. DAILININKŲ SĄJUNGA

R
»159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, IL 60629

VANCE FUNERAL HOME

DENTURE WEARERS I
i

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tel: 652-5245

# A major j. 
advancement *

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application bolds 
comfortably up to 4 days

i
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

JEAN VANCE ir GEORGE 8ORINT

kštės automobiliams pastatyti

M Gyv. Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje.
■ Mirė 1981 m. sausio 15 d.,^&Hląukusi 59 metų amžiaus.
H Gimusi Lietuvoje. Šiaulių apslZ, Žagarės vis.
H Paliko nuliūdę: sūnus Jonas Zklys, seserėčia Leonidą 

| ■Samauskas ir daugelis kitų giininių; draugų bei pažįstamų, 
gj K Kūnas pašarvotas Petkaus xMarquette koplyčioje, 2533
A 71 st St., Chicago, Ill. ~
^ !Im Sekmadienį, sausio 18 d., lankymo laikas nuo 3 iki 8 vai. 
'*’• >4va^aro' ° pirmadienį — nud 9 vai. ryto iki 1 vai. popiet. Po to

b'^irna iš koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a.a. Julijos Žalienės giminės, draugai ir pažįstami 

? ; BSnuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
£jpaskut»ni p darnarimą ir atsisveikinimą- j

Nuliūdę lieka: Sūnus ir giminės.

uvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. I7C-23I5.A

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIM1D

5ENTAUS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUĖ
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KUPLYČlOt

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

•F Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSI AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ChicAgoe
Liete viii

Laidotuvių

Direktorių

'___________________________ - .. - ----------------------------------—j,^iL-

AMSULAN5O 
PATARNAVIMAS

*

TURiMI
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

PRILUPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN’ICA AVĖ. TeL: YArd* 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1448 Stf. 50ih Avė^ Cicero, DL TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F RUDMINAS |
3319 So. LITUAN’ICA AVĖ. TeL: YArds 7-1x38 - 1139 I

STEPONAS C. LACK BR SŪNUS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill», HL 974-4411 Į

3354 So. HALSTED STREET TeL YArdi 7-1911

— Naujienos, Chicago, 111^ Sat. Monday, January 17-19, 19815
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Cicero jūrų šaulių Klaipėdos kuopa
1980 metų lapkričio mėn. 

d. raštu Klaipėdos jūrų šaulių; v 
kuopos p kas Karolis Milkova>| 
tis pasitraukė iš kuopos pirmi
ninko pareigų. Remdamasis Lš- j 
ST statuto 138 straipsniu jis P’r- j 
mininko pareigas perdavė I jam 
v:cepirmininkui Juozui Miku-' 
liui. Savo rašte, buvęs p kas, pi a j 
Šė visų narių talkos ir koopera-! 
vimo su naujuoju p-ku- Naujai j 
paskirto kuopos p-ko adresas į <!aJv 
yra: Juozas Mikulis, 10321 Kip-; 
pling St. Westchester, Ill. 60153.

1981 m. sausio mėn. 11 d. 3
' i

Čia vai. po pietų šaulių Latožų 
namuose įvyko pirmas kuopos 
‘valdybos posėdis, kurį pravedė 
naujasis p-kas Juozas Mikulis.' 
Šiame poėdyje dalyvavo 10 vai- į 

|dybos nariu, kurie aptarė įvaį' 
*rius kuopos reikalus, kurių. pa| j 
Isirodo, nemažai buvo prisir’nl 
įkę. Gal tai buvo naujojo pirmi’ 
ininko išbandymas. r

tu br. r nk: ma ir nauja kuopos

f šiame posėdyje spaudai ir rnr> 
rdijo valandėlėms paskirta 150 ■ 
idol. aukų. Brolis J. Dekeris mus 
r labai smulkiai informavo apie: 
: Švyturio baliaus išlaidas, paja-j 
imas ir pelną. Pasirodo ir šis ba
ilius kuopai davė gražaus pelno. 
’Kuopos kasa tuo tarpu yra ge- i 
įrame stovyje, bet, pastebėjo iž Į 
odininkas, kad turime ir įsiparei-| 
jojimų. Svarbiausias mūsų įsi- . 
'pareigojimas tuo tarpu yra-išleis 
rti anglų kalba knygą — Lietuva 
Bolševykų Okupacijoje. Dėl tam 
tikrų priežasčių, knygos verti 
mas į anglų kalbą šiek tiek su- 
ditrugdė,’ bet dabar iau visas I 
reikalas vėl susitvarkė ir kny
ga netolimoje ateityje iau ture 
tų pasirodyti rinkoje- To< kny
gos vertimą ir išleidimo sąskai
tas apsiėmė apmokėti mūsų kuo 
pa, todėl visiems nariams ir rū
pėjo sužinoti, koks yra šiuo me 
tu mūsų kasos stovis.

- Kovo mėn. bėgyje yra numa
toma šaukti visuotinis kuopos 
narių susirinkimas. Kai tik bus 
gauta salė, visiems nariams bus 
išsiuntinėti pakvietimai ir pas
kelbta spaudoje.

■ Šio susirinkimo metu numaty
ta prisaigdinti dvi šaules —kan
didatės: Nijolė Skopienė ir Ema 
Tomusienė. šio susirinkimo me-

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

3

f
E

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina Si
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

ėjusieji. Kas norės daugiau š:cs 
rūšies knygų, tai prašoma 
kreiptis į šv. Rašto Tyrinėtojus, 
5121 S. Mozart Ave., Chicago, 
IL 60632. (P

i
i

I

Kuopa aktyviai dalyvaus Ci- 
n> ALTo skyriaus ruošiamame 

:n o 16 d. minėjime. Minė- 
s įvyks va-ario mėn. 8 d., 
po lietuviškų pamaldų. Šv.

:i-o parapijos salėje. Vas 
n / n 7 d. 12 vai. visi unifo

11: r ‘' t i e j i šauliai r e n kasi
(a’ct ro m esto rotušes ir čia,' 
vaujarū kitoms erganizaci- 
s ir Leiuviškai visuomenei 
Cicero miesto pareigūnams, 

pakeh Lietuvos tautinę vėliavą. 
Ji č'a bus iškeliama kiekvieną 
dieną, vienos savaitės begyje. 
Cen- T. Daukanto kuopos vyrai 
il gi prisidės prie šių iškilmių.

Vasariu mėn. 1 d. Gen. T. Dau- ■ 
kanto kuopa šaulių Namuose ren 
gir Klaipėdos krašto prijungi-, 
mo prie Lietuvos minėjimą. Mū- ‘ 
su kuopa irgi dalyvaus su uni
formomis ir sava vėliava.

Fosėdž:o metu iškilo klausi
mas dėl Nemuno rinktinės ve k- ( 
los ir jos egzistencijos. Daugu-, mažiausiai du. To aš linkiu iš 
ma sutiko su ta mintimi, kad VI>os širdies. Atsisveikindamas, 

t in i u metu Rinktinė /^gzis- pridedu $10 auką ir linkiu, kad 
tik popieriuje. Visi pagei

davo, kad jos veikla būtų atgai
vinta ir taptų veikliu organu. ’ prasmingą laišką ir už aukąą. 
Dauguma nariu siūlė sušaukti 
Rinktinės vadovybės posėdį ir 
šį reiklią pagrindinai sutvarky
ti. Pirmininkas apsiėmė šiuo rei
kalu pasikalbėti su LšST pir-j 
mininku ir Rinktinę sudarančiais:

A

1. J

Į Naujienos dar ilgai gyvuotų”.
1 Dėkui ilgamečiu! skaitytojui už

Ka’p visada, ir šiame posėdyje 
buve pasidalinta gražiomis min-. 
tim:s, nutarta viens kitam pade- J 
ti ‘0 kooperuoti visuose darbu))- • 
s?. Posėdis praėjo labai draugiš-• 
kr -e ir darbingoje nuotaikoje, j

Buvau ankščiau girdėjęs, bet. 
neturė’au tikslių žinių ir tik per. 
šį posėdį pasiteiravęs tikrai su- j 
žinojau, kad Tautos Šventės pro- ’ 
ga už nuopelnus LšST ir Klai
pėdos jūrų šaulių kuopai buvo 
apdovanoti šaulių žvaigždės me-, 
daliais sesė Sofija Žibutienė ir^ 
Karolis Lazinka.

Sveikiname nusipelniusius ir 
apdovanotus šaulius.

i
Ap. Skapas •

j — Dail. Ona ir Liudvikas Kro- 
I nai Westchester, Ill., prenume- 
j ruoja daugelį laikraščių ir juos 

paremia. Dėkui už $10 auka.

—B. Draugelis, Fallbrook, Cal. 
prisiusdamas prenumeratą ir 
keisdamas adresą, parėmė Nau
jienų leidimą $10 auka. Po $5 
atsiuntė: Jonas Lozoraitis iš Euc
lid, Ohio, Anis Grinius iš Lock
port, Ill., ponia M. Vasiliauskas 
iš Montrealio, Juozas Martišius 
iš Sudburio, ir Z. Jackus iš Wo
odbridge, Ont. Dėkui visiems.

— Ponia Ann Davis, Allegan, 
Mich., sveikindama savo mielą 
mamytę Anna Saulis Naujų Me
tų proga, pratęsė jos prenume
ratą.

— P. Zdanavičius iš Marquette 
Parko prie prenumeratos pridė
jo $25 auką. Po $3 atsiuntė: tos 
pat apylinkės Elzbieta Batutis ir 
E. Kaptein iš Brighton Parko. 
Dėkui visiems.

— John A. Kass, ilgametis Nau- i 
jienų skaitytojas iš Justice, Ill., 

j atsiuntė tokį laišką: “Aš jau su- 
, laukiau 96 metų ir akys man atsi- 
i sako tarnauti. Man labai gaila, ’ 
; bet nepratęsiu prenumeratos. ’ 
j Dar gailiau, kad negaliu vietoje

pi įstatyti naują prenumerato- J 
rių. Gal geri skaitytojai užpil- j 
dys tą vietą ir suras ne vieną, o ;

— Juozas Bagdzius, visuome
nės veikėjas iš Marcjuette Par
ko, lankėsi Naujienose. Dėkui 
už vizitą, reikiamus pokalbius ir 
už $12 auką.

Dėkui Klenui Jurgelui iš 
Hamiltono už teikiamas laikraš
čiui ž:nias ankstybą prenumera
tos pratęsimą ir už atsiųstą $5 
auką.

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

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

Telef. 312 238-9787
• Nemokime pttirnrviiras DŽ-^kLUt lėktuvą, traukiniu, lalrp kelio* 

nlq (cruises), viešbučiu ir automobilių nuomavimo rezervaciias; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones J Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus gimirių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
macijps visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik \eitii rezervnou vietų 
9 inksto — prieš 45-60 dienu.

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IB DABBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą ___ ________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ...  „

Minkštais viršeliais, tik__________ ___

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik..... .

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

dedant §1 persiuntimo Išlaidoms.

$8.00

$1.00

$2.00

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, m 60608

s

Namai, Žemi — Pirdavlmul t Namai, — Pardavimai
ESTATE FOR SALA Į RtAL BSTATE FOR SALI

REIKALINGOS MAISTO 
DALYS, KURIOS APSAUGO

NUO SENĖJIMO ŽYMIŲ

(Atkelta iš antro puslapio) 

ras spalvinimas ir dirbinąs sko
nio suteikimas, turėtų būti ven
gtinas, nes tai yra chemikalai.

Fizinis aktyvumas laoai svar- PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
bus seno žmogaus gyvenime. Jis 
gali būti va’kščiojimas, bėgioji- 22’2 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. Virginia 7-774) 
mas, sportavimas, šokimas, plau
kymas, dviračiu važiavimas ir 
visokie kitokie užsiėmimai, su
rišti su judėjimu. Čia kiekvienas 
individualiai gali parodyti savo 
sumanumą. |

GH-3. Garsi rumunu gydyto
ja An Aslan savo formule pat
raukė daug pasaulio garsenybių: 
Churchilis, Konrad Adenauer, 
Marlene Dietrich ir daug kitų. 
Cheminė formulė jos Gerovitl 
H.3 arba procaine HCL yra 
C 13 H-20 O-2 N-2HCL. Medikai 
išsireiškė, kad to chemicalo vei
kimas žmogaus kūne paliečia 
visą kompleksą enzymų, tų en-

| žymų veikimą pagyvindamas. ,

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Ji ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠŠLUOK SIMAIS.

VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

.VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

1

, I!

— Vienas marketparkietis (I
B-nės narys), įteikdamas Nav 
jienų paramai 15 dolerių auką, 1 
pasakė: “Pripažįstu, kad spau- j 
doje, kaip ir visame gyvenimo, i 
opozicija yra natūralus reiški
nys, lik reikia naudoti patikrin
tus faktus ir vengti įžeidinė
jimų’’. j■

— Lietuvių Tauragės 1 
metinis narių susirinkimas įvyks | tariant ir bendradarbiaujant, Hot 1 
šių metų sausio 25 d. 2 vai. po-j Springs apylinkėse, gražioje vie 
piet šaulių namuose. Bus nau-J tore, yra įkurtos Lietuvių kapi-j 
jos valdvbos rinkimas. Prašom i 
atsinešti nario knygutes. Po susi
rinkimo — vaišės. Valdyba . Į

— Dengiame ir taisome visų 1 
rūšių stogus.
tuojame ir esame apdrausti 
ARVYDAS

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos, 
pirkimo sąlygos. |
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir
xMaplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms. į

Medic;ros studentas * MURINI^ BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai nar- 

i duoti. Neaukšta kaina, 
i 
1NAUJOS KAPINĖS

Hot Springs, Arkansas. Dėme
sio lietuviams, planuojantiems Į 
apsigyventi Hot Springs, Arkan ■ 
sas, mieste ir apylinkėse.

Vietos dvasiškiams, Kun. P.! 
klubo' Patlabai ir kun. J. Burkui pri- ' 1 I

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Ta:

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7S7S arba 839-5568

Už darbą garan- j 
i 

KIELA, 434-9655 j

Rašto Tyrinėtojai— švento 
duoda veltui kietais viršeliais 
įrištą knygą apie Šventąjį Bars
tą. Pirmi atėjusieji į Naujienas 
galės gauti: 1) “Amžių planą”, 
371 psl., vardų rodyklės, arba 
2) “Kasdieninė dangiškoji ma
na”, 200 
mokymai, 
siartino”,

Knygas

psi., kasdieniniai pa-

nės, visiems be išimties lietu- j 
viams.

O' REATYG.'*'
U.S.A

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJAT!
PIRKTI AR PARDUOTI,

Lietuvių kapinių įkūrimo pro
ga, norintiems tose kapinėse įsi
gyti vietas, yra duodamos dide- • 
lės nuolaidos: šeimos galvai vie! 
ta kapinėse yra duodama nemo- į
karnai, likusiems jo ar jos šei- . nuomoti ar apdrausti savo nuo
mos nariams už vietą kapinėse savybę Chicagoje ar bet kur 

Į reikia mokėti po 25’0 dol.; pa- Amerikoje, prašome skambinti
vieniams, savystoviai gyvenan-! ar , . . itiems asmenims, vietos kapinėse, 
taip pat, duodamos nemokamai.

Priežiūra tose kapinėse bus • 
nuolatinė ir suinteresuotieji as-1

rba 3) “Laikas pri- menys neturės ja rūpintis.
358 psl.
veltui gaus pirmi at-

SIUNTINIAI I LIETUVA
M.AjtttA SCREIKIHNS

l West SL, Chlcnęs, IR. 10625 « m WA f
Dldelii pajririiikhnaj rūiie? įviirių preJdg. £

MAISTAS Q EUROPOS SAND2LHJ <i

Gismos Tazcels Express Corp* <
^5RQUr7ITE GIFT PARCELS SEKYICX |

S501 W. 65th St, Chicago, RL 60625. — TeL WA 5-2787 I 
£ 

V. V A L A N T I N A 3 į

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietrvhj nratemalinė or- 

ganr^cija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tune 
darbui dirbst

SLA —išmokėjo daugiar kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

i
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, SLA neieško pelno, na

riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — Apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudos sumą temoka tik $3.00 metami.

vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitėi 
apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums

— vaikus
11,000

SLA — kuopų 
i savo 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti

Gillte kreipti* Ir tiesiai | SLA Centra:

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

W7 W. JOth M. 
Tel. (til)

Aukščiau nurodytomis nuolai- į 
domis gali pasinaudoti tik tie; 
asmenys, kurie pasirinks Lietu- • 
viu kapinėse vietas iki Sausio ; 
22.1981 m.

užeiti į mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

! Virš 500-tai namų pasirinkimai.

BUDRAITIS REALTY CO, 
6600 S, Pulaski Road 

Tel. 767-0600

Norint gauti šiuo reikalu dau- ; 
giau informacijų, prašoma kreip- ; 
tis į LB Hot Springs xApylinkes . 
savitarpinės pagalbos (sociali- f 
niams) reikalams valdybos narį 
T. Dambrauską, 104 Marigold, 
Hot Springs, Arkansas 71901. ; 
Telef. 1-501-623-2691.

Kapinių sekcija

TAUTIETE nori 
NeTI su lietuviu. 
57 metų amžiaus, 
keliones. Rašyti:

Naujienos, Box 248 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

HTLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

SUSIRASI- 
nejaunesniu 
mėgstančiu

ir

i

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI •

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

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

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Avė.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chieagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
Tel. 523-8775 !

H GENERAL REMODELING % 
3 Alumin, langai, durys, medžio I 
apmušimai. ♦ Staliaus darbai, ce- j 

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FET1NGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenue

Tel. 776-S505

J DAŽYMAS IR REMODE- 
x LIAV1MAS

I Nėra darbo perrr.ažo. Visus paimu. 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenua 
Tel. 523-0383

Į A

Laikrodžiai Ir brangenybės
Perdavimas ir Taisymai 
2646 W«st 5^h Stro«t 
T»l. REpublk 7-1941

/

i

CLERK-TYPIST
Modern loop office. Congenial co
workers. 5 Day week. Good typing . 
ability. Excellent CTA transporta
tion. Salary open. PAID vacation.

Phone for appointment.
HAIGH-GARDNER, INC.

175 W. Jackson Blvd.
(Suite A657)
427-2973

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4G59 Archer Avenue, 
ChicagC III. 60622. Tel. YA 7-5980

i
J". iTUUIW. 1 1 ’

j HELP WANTED — MALE-FEMALE
1 Reikia Darbininku ir Darbininkių■

PENSININKAI ir vyresni kaip 
55 metų amžiaus, jau 15 savai- 

’ čių esą be darbo ir kurių meti
nės pajamos nedidesnės kaip 
$3,790 (ar vyro ir žmonos kartu 

' ne daugiau $5,320 per melus), 
1 gali gauti nepilno laiko valdžios 
įstaigų apmokamą darbą ALTe. 
Kreiptis asmeniškai 2606 W. 
63rd St., Chicago, tel. 778-6900.

Vyrai be moterų

Viena kalbėtoja aiškina apie 
teisių lygybę. Išpasakojus visus 
stebuklingus moterų nuopelnus 
žmonijai, ji pagaliau užklausia:

— Pasakykite man, kur būtų 
vyrai be moterų?

— Rojuje, — pasigirsta bal
sas iš publikos. 6

Advokatai
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vtL ryta 
iki 6 raL vak. šeltadienĮ nuo 

0 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street

Chicago, m. 60629

i,

U. ŠIMKUS

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 2S4-7454 
Tais pat daromi vertimai, giminiu į 
Iškrikimai, pildomi pilietybei pri- > 

<£ymai ir kitokį blankai.

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą, 
felefonuoti 778-8000

Naujienos, Chicago, Ill., Sat.-Monday, January 17-19, 1981




