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šalčiams paspaudus, galingiausias ledlaužys išvelkamas į ežerus, 
kad galėtų sulaužyti ledus uostų srityje.

DR. BOBELIS VYKS Į ARGENTINĄ, DALYVAUS LIETUVIŲ KONGRESE
VLIKo valdybos posėdis įvy- 

Washingtone š. m- sausio
dieną. Dalyvavo': pirm. dr. K. 

belis, vicepirmininkai dr. J. 
įlys, dr. K- Jnrgėla, inž. L. Gri- 
Is, sekr. dr. J. Stiklorius, tei- 
lė patarėja dr. E. Armanienė. 
New Ybrko buvo atvykę Taų- 

s Fondo tarybos pirm. A- Vak- 
lis ir Tautos Fondo valdybos 
rm. J. Giedraitis. Taip pat 
lyvavo žmogaus teisių Komi
jos pirm. dr. D. Krivickas ir 
LIKo įstaigos reikalų vedėja 
. Samatienė-
Platų pranešimą apie Madri- 

> konferenciją padarė dr. K. 
a'belis, kuris smulkmeniškai 
jpasakojo apie VLIKo ir AL- 
as delegacijų veiklą, spaudos 
naferencijas, d e monstracijas, 
įsitikimus su valstybinių dele- 
ačijų nariais, bendradarbiavL 
ią su latviais ir kt. Buvo pla-.
ai, pakartotinai, paskleistas REGION 
liplomatijos šefo ir VLIKo* pir- 
lininko pasirašytas bendras 
remorandumas delegacijų da- 
rviams. Vakariečių spauda pa- 
al liečiamą parodė daug dė- 
lešio. 1
Tautos Fondo vadovybė patie- 

ė planą, kaiįj reikėtų. tvarkvTi' 
išų telkimą ir jų šunandc’jimą. 
’LIKo valdyba pritarė visai ei-

GRĮŽĘS I WASHINGTONA SKUNDĖ KOVOJANČIĄ VYRIAUSYBĘ
PREZIDENTAS REAGANAS RENGIASI KEISTI 

POLITIKĄ PIETŲ AMERIKOS ATŽVILGIU

WASHINGTON, D.C?— Vag
ilės sekretorius Aleksandras 

M- Haig praeitą savaite iškvietę 
į Washing toną JAV ambasado- 

jrių Robert White ir su juo išsi- 
■ kalbėjo apie dabartinę Salvado- 
! ro vyriausybės politiką ir veria
mą kovą su įsibrovėliais iš Nika
ragvos bei Gvatemalos. Po to 

! sekretorius jį atleido iš JAV am
basadoriaus pareigų Salvadore, 

j Sekretorius ambasadoriui paste- 
j bėjo, kad JAV vyriausybė ren
giasi kiesti savo politiką- ne tik 
Salvadoro, bet ir kitų P. Ame
rikos valstybių atžvilgiu.

Sekretorius pasakė ambasado
riui White, kad jo pareigos Sal
vadore jau pasibaigė, o’ naują 
ambasadorių paskirs preziden
tas Ronald Reaganas. Robert 
White didoka metu skaičių dir- 

________ ____________ vo valstybės departamentu buvo 
4__________________________________________________ d^tu Etiopijoje/ Harar. provinci-* diplomą.tiįotf tarnautojos. \šian-

NIEKO NAUJO NEGALĖDAMAS SlVrAT.VDIT AGITPROPAS^ jos gana gilioje -dauboje, Ame-1 dien jfs pajuto/‘kad jo politika 
tikos mokslininkai, bekasdami ir pažiūros neatitinka naujos 
daubos dugną, rado akmeninius administracijos nusistatymo, 
įrankius, vartotus prus 2.5 mi- Naujas sekretorius jam pątar< 
lijono metų. Iki šio meto rasti laukti naujo paskyrimo iš savu 
akmeniniai įrankiai buvo varto- viršininko. Daugiau jis neturįs 

prieš pusantro milijųrio'ko aiškinik 
j metų, bet Harar dauboje/rasti __ • • •, o ,
įrankiai yra vienų milijonu- me
tų senesni. &alia akmenų rasti 
ir kaulai.

Manoma, kad šie akmeniniai 
vartoti tame 

h ikotarpyje, kai žmonės/ mili
jonus metų mite javais, pradėjo’ 
maitintis mėsa. Įi *

1 Mokslo ekspedicijai vadovau
ją archeologas Jack-Hąrris.?Ar-

uania” leisti paskirta $1,000 pa
šalpa.

Buvo aptartas praėjusis VLI
Ko seimas Toronte, jame pasa
kytos kalbos, ir svarstyti atei
ties veiklos planai.

Dr- K. Bobelis pranešė, kad jis 
yra pakviestas dalyvauti Pietų 
Amerikos Lietuvių kongrese, .ku
ris įvyks Buenos Aires vasario 
11-15 d. ir ten padarys praneši
mą Lietuvos laisvinimo bylos 
reikalais. Dr. Bobelis išvyksta 
į Argentiną vasario 7 d.

Buvo’ iškeltas klausimas dėl 
Lietuvos žemėlapio, kuris nuo 
1968 m buvo spausdinamas eilė
je VLIKo ir ALTos leidinių. At
kreiptas dėmesys ir į naujausią 
1980 m. žemėlapį, įdėta T. Re- 
meikio paruoštoje ir Bendruo-1 
menės finansuotoje anglų kalbai 
knygoje, kur didelėmis raidė-. 
mis vra įrašyta KALININGRAD

Iškel tas pri ne i pi uis 
klausimas? ar išeivių organiza
cijos . yra kompetentingos nesi
laikyti 1928 m. sausio 29 d- sie
nų sutarties tarp nepriklauso
mos Lietuvos ir demokratinės 
Vokietijos?

Lietuvos sienų klausimu pla
čiai pąsisakė dr. J. Stiklorius ir ' tyl^rtsekrętoriaus Aleksandro 
dr. JL- Balys. -.Nutarta įp4-ašyti,;|j^;’Haig pareiškimų, piktai atsi- 
kad VLIKo taryba ar kuri Į pepė Sovietų Sąjungą ir kaltino 

’ Ameriką, kuo pati yra kalta — 
’ tarptautiniu terorizmu.

Oficiali Maskvos žinių agentū
ra TASS, tikrumoje Agitpropas, 

i išleido 16 lapų aplinkraštį, ku- 
' riame griežtai atmeta aukščiau

sių Amerikos pareigūnų kaltini
mus dėl tarptautinio terorizmo 
ir jo grupių rėmimo- Negana to, 
Sovietų Sąjunga pakaltino Ame
riką tais pat nusikaltimais, ku
riuos naudoja ir naudojo pasau
liniam dominavimui.

Pranešime sakoma, kad di
džiausia pasaulyje teroristų or
ganizacija yra Centrinė Žinių 

[Agentūra — CIA, o Washingto- 
nas yra pagrindinis teroro cent
ras. Jame tvirtinama, kad ČIA 
1961 metais nužudė Kongo vals
tybės vadą Patricia Lumumbą, 
1953 m. įstatė šahą’ Rėzą Panle- 
vi Irano valdovu, 1966 m. padė
jo nuversti Ganos prezidentą 
Kwame Nkrumah, o 1973 m. nu-

LENKŲ UNIJA 
ATŠAUKĖ STREIKĄ

VARŠUVA, Lenkija.— Pirm* 
dienį lenku unija Solidarume 
pranešė, kad antradienį lenk 
darbininkai nestreikuos. šešt 
dienį ir sekmadienį unijos v 
das Lešek Walesa tarėsi j 
premjeru Pinkowski ir susita 
dėl darbo sąlygų. Lenkijos da 
bininkai tris šeštadienius tur 
laisvus, o ketvirtąjį turės dirb 
Walesa sako, kad jis nepiln 
patenkintas susitarimu, nes k 
mėjo tiktai 75%, bet jis tuo ta 
pu priėmė tas sąlygas ir pra 
unijos narius antradienį n 
streikuoti.

un jų patiektų sugestijų^ ir; pa- speciali komisija pareikštų tuo 1
iūlyfnų. Angliškai' .‘‘Čhrotticle 
T the Catholic Church in Lith-

klausimu savo nuomonę.
(Elta)

Clevelande komunistai piketuos 
Vasario 16-osios minėjimą

CLEVELAND, O. — Cleve- 
ande sudarytas komunistų or
ganizacijų frontas Vasario 16 
dienos minėjimui piketuoti. Iki 
šio meto Amerikos komunisti
nės organizacijos nesikišdavo j 
lietuvių organizacijų veikla, bet 
šįmet Amerikos kdmunrstinės 
organizacijos yra pasiryžušios 
pakenkti Cleveland© ALTai. 

^5
Clevelande sudarytas Komu

nistinių Bičiulių Frontas, kuris 
š.m. vasario 15 d. yra pasiryžęs 
protestuoti prieš CIevelando 
ALTo skyriaus ruošiamą Vasa
rio 16-osios minėjimą, šios trys 
organizacijos sudarė vieningą 
frontą prieš lietuvius ir oficia
liai pranešė, kad vasario 15 die
nos popietę organizuotai pike
tuos CIevelando ALTą. Komu
nistinio Fronto bičiuliai jau iš- 
siuntniėjo laiškus ne tik lietu
viškam centrui, bet ir laikraš
čiui, kad juos piketuos-

Vasario 15 dienos popietę pi
ketuos: 1) Revolutionary Com
munist Party, 2) Jewish De
fense League, ir 3) Black Na-

KALENDORĖLIS

Vasario 3: Blažiejus, Anasfa- 
ras, Tolbųdą, Galvutė, Aišvydas.

Saulė teka 7:91, leidžiasi 5 ps
oras šaltas, vakaėti snigs?

trystionalistic League. Visos 
šios organizacijos sudarė Komu
nistinį Bičiulių Froritą ir pike
tuos ALTo Vasario 16-osios mi
nėjimą-

Nereikia atsakinėti į anketas

Clevelande jau pasirodė anke
tos, kurias gauna visi lietuviai 
pensininkai, namų savininkai, 
ilgesnį laiką lietuviškose orga
nizacijose buvę žmonės.

Anketos reikalauja, kad pen- 
sininaki įrašytų savo vardus, pa
vardes ir pasakytų, kokią nuo
savybę jie turi, kur laiko savo 
santaupas. Jie nori patirti apie 
pensininkų santaupas,, kad vė
liau įvairūs Maskvos agentai ga
lėtų prie tų santaupų prikibti.

CIevelando ALTO vadovybė 
siunčia platų pranešimą ALTo 
vadovybei Chicagoje apie nau
jas priemones, kurias rusai ar
ba jų agentai vartoja prieš 
amerikiečius^ ’ •

>'• PERU VALDO EKN’A-
- 'i DORO PASIENĮ

LlMAN. — Peru Hespublikos 
ginkluotosios pajėgos užėmė vi-1 
są Ekvadoro pasienį, dėl kurio 
penkias dienas ėjo nesusiprati
mai iri kovos. Pcrh kariuomenės 
vadovybė įsal<ė pavakariams su
stabdyti karo veiksmus, kai 
priešas nustos veržtis į Peru pa
sienio sritį.

Peru oficialus pranešimas sa
kė, jbg karo veiksmai jau buvo 
užsibaigę, bet Ekvadoro karo

SOVIETU SĄJUNGĄ APKALTINO AME
AMERIKĄ KALTINA TARPTAUTINIU TERORIZMU

MTSKVA. — Į prezidento Ro- Dr. Martin Luther Kingo nužu- 
nald Reagano . atvirą nuomonę 
spaudos konferencijoje ir Vals-

_ _ A:'*—-- . .oi t

RADO SENIAUSIUS
AKMENS KIRVIUS

šiaurės

dymu.
■Svarbiausiu ir pačiu kvailiau

siu kaltinimu ČIA organizacijai . 
yra Italijos premjero Aldo Mo-;JaiuI 
ro pagrobimas ir nužudymas. > ’ 
Kaip žinoma, Aldo Moro pagro-p1* 
bė ir nužudė Raudonosios brigą- j 
dos teroristų organizacija. Itali- Į 
ja.turi įrodymų, jo'g Raudnosiost 
brigados teroristus remia Sovie- Į įrankiai pradėti 
tų Sąjunga.

Baltųjų rūmų štabo viršinin
kas James A. Baker ITFpareiš- 
kė per TV. kad rusu laikysena 
yra normali. Pagal ją laikysis 
ir JAV. Ambasadoriui Anatoli
jui Dobryninui duotas ženklas Į j aglrjlis kraštus, kuriais ga- 
neleidžiant įvažiuoti į Valstybės 
departmentą pro privačius ga
ražus.

chebloganis pavyko* surasti 48' 
i skaldytus akmenis, turinčius la-

GENERAL MOTORS PASTATE 
DIRBTUVE MEKSIKOJE

lėdavo piauti net ir akmenis.

PRANCŪZAI PARDUODA 
LĖKTUVUS IRAKUI

JUAREZ. — Apie 70 mylių j 
nuo Kalifornijos pasienio Gener
al Motors automobilių gamybos 
bendrovė pastatė dirbtuvę ga
minti elektros įrengimus kon-j^y 
troliuoti sustojimo ir kai kurias j 
kitas .šviesas bei rodykles. Iš pa-

vertė ir nužudė Čilės preziden- gamintų 3.5 milijonų gaminių j 
tą Salvador AJlende. ČIA savo įgauta tik penki nusiskundimai, j 
teroro veiksmais yra gerai žino-įkas rodo labai aukštą kokybę, 
ma ne |įk užsienyje, bet ir kraš-IĮrengimai naudojami Chevrolet, 
to viduje. Sovietai ČIA kaltina, Pontiac, Oldsmobilių, Buickų ir. 
prezidento John F. Kennedy ir 
sen. Robert Kennedy, taip pat

jėgos ša v® Yifožht tvirtina, kardT ‘šdvtf

jų sargai dar tebelaiko pasienio 
įsitvirtinimus. Peru vis kartoja, 
kad josios karo jėgos yra užėmu
sios Ekvadoro laikytas sritis.

Washingtone pirmadienį susi
rinko JAV, Argentine's. Brazili
jos ir Čilės karo atstovai. Jie yra 
susipažinę su Ekvadoro laikytu 
Kondoro kalnų ruožu. Manoma, 
kad keturių valstybių pasitari
mu bus įnešta daug šviesos ge
resniam šio.konflikto išsprendi
mui. 1942 metais Ekvadoras, 
po panašių pasienio kovų, file* 
teko 100,000 kvadratinių mylių

Cadillac automobiliams.
Algų kėlimas unijų darbinin

kams verčia gamintojus ekspor
tuoti darbus.

— Ekonomistė Sylvia Porter 
rašo, kad kiekvienais melais iš ■ 
piliečių pavagiama iki $40 bili-Į 
jonų naudojant kompiuterius, i 
Tokius vagis yra sunku sugauti.

— Buvęs sunkaus svorio čem
pionas, boksininkas Muhammad 
Ali paneigė gandus, kad jis da- 
lyvavo $20 milijonų apgaulėje 
iš Los Angeles banko.

M

Taip pat dar liko neišspręs! 
ir laukų darbininkų — ūkini 
kų likimas? Darbininkai nori s 
darylį žemdirbių uniją, bet v. 
džius atstovai nesutiko.

Darbininkai taip pat išsii 
rėjo patvirtinimą jau anksči 
iškovoto teisės per radiją < 
ryti pranešimus krašto gyvi 
tojams apie organizuotą dar 

j ninku gyvenimą. Tai didi 
Lenkijos darbininkų bimėjim? * Paskutiniais mėnesiais į jSa’ 

vadom ir kitas kaimynines vals
Į tybes prigužėjo visa eilė “ruvo- 
’ liucionierių”, daugiausia patyru
sių Kubos teroristų ir ginkluoto

I jėgų-vadu-ir vaduku, kurie Ii į , x ,‘. . paskutinius du metus bendr kejoSr duoti paskutini smūgi ‘ .. . ..
dabartinei krikščionio demokra-

’ to vadovaujamai penkių žmu 
nių, karių parinktai grupei. Pra 
džioje buvo sudaryta-24 provin
cijų kariuomenės vadų vyriau 
sybė, vėliau palikta penkių 
kininkų vyriausybė, o galų 

jninkai ir

-■ Goldblatts prekybos be: 
rovė padavė pareiškimą 20 i 
lijouti dolerių fed.-ralinei pas 
lai atsinaujinimo darbams, i

turėjo nuostolių.

Pirmadieni aukso uni 
kainavo,$492.

pili
I nuuiuvii v vualio* 

Ipalikti du pulk 
civiliai.

trv.

Salvadoro kariuomenės vado 
vybė vykusiai pasipriešino už 

PARYŽIUS. — Prancūzijos sienio agentams, norėjusiems 
į vyriausybė jau lįeikė Irako avia- ’ pagrobti Salvadoro vyriausybę, 
cijai keturis pačius naujausius Kariams pavyko nustatyti užsie- 
‘\Mirage” karo lėktuvus. Irako r: 
vyriausybė prieš kurį laiką už
sakė 60 greitųjų karo lėktuvų, 

galėtų sėkmingai atmušti 
i atskrendančius Irano karo lėk
tuvus.

Prancūzija buvo pasižadėjusi 
j būti neutrali Irako-Irano karo 
atveju, brt dabar, kada ji suti
ko pagaminti 60 pačių galin
giausių lėktuvų Irakui, tai apie 
neutralumą ir aklbos negali bū
ti. Irano vyriausybė dėl to įtei
kė Prancūzijai l£bai griežtą 
urotestą.

Turint galvoje, kad JAV atsi
lakė parduoti Iranui modernius 
į ginklus ir jau anksčiau užsaky- 
I tas lėktuvų dalis, Iranas paliktas 
be modernių lėktuvų. Turės rū
pintis juos kitur gauti.

Prancūzų vyriausybė paskel
bė, kad ji pasižadėjd pristatyti 

! Irakui bent du modernius lėk
tuvus kas mėnesį. Lėktuvų sta
tyba taip greitai neina, kad ga-j 
lėtų tuojau visą užsakymu pa- Į 
tenkinti-

niečių sudarytus planus sost 
užimti. Su I va < i oro žvalgyba 
kariai vykusiai pasiprie; 
maištininkams, i.š anksto aj I
liusi sostinės apylinkes ir 
siuntusi gausesnes jėgas į N 
r ag vos pasienį.

Maiš l i n i i ik a i n r d i įso r i m 
pasipriešinti San Salvadore, 
kariai sostinėje ir jos akyliu 
jau buvo vykusiai sustabdę 
bos, Čilės, Brazilijos ir kitų k 
tų atvykusius agentus. Salv 
ro kariai nepastebėti užėmė 
lias Nikaragvos pasienio vi 

> kai kubiečiai pradėjo ve 
i krašto vidų, lai pataikė ti 
mt kulkosvaidžių lizdų. S. 
loro pasienyj? žuvo 
skaičius įsibrovėlių.

Praeitą ketvirtadienį 
ro
tris transporto lėktuvus
Lis

Salvadoro kalniu se’ 
bėia maištininkų, pasiry
nuversti dabartinę vyriau 
Vyriausybė žino, kad gini 
.šaudmenų atsargos pas 
maištininkus, bet Salvador 
riai vykusiai supa ir ns 
maištininkus, jeigu jie ne 
da ginklų ir neina nelaisve

PraJtą sekmadienį Sar 
vadore buvo, suruošta I>eg 
žmonių demonstracija. Ji 
kalavo taikos ir demokr 
rinkimų. Vyriausybė yra j 
nusi, kad jie pajėgs įsibn 
sųMabdyti.

• t ' - ‘ ' v . w

lakūnams p.isyko

did

Sab 
nur 
su i

ir šoviniais.
dai

išklausęs

— Chieagos teisėjas Harold 
Siegan leido advokatui Don H. 
Reubens paimti $1-6 milijono'už 7,732 dar^o valandas teisme.

T U

Sekretorius Haig 
ambasadoriaus While pra
nešimus, jam tuojau pasa
kė, kad jis į Salvadorą dau

giau nebegrįš ambasado
riaus pareigų Irti.

S-- . ./-»<»■
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
* ♦ ♦ • * *

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindaiNaujausių mokslo žinių populiarus perteikimas
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

■— -- - — - <

nJs skonis, oLiradj niežulys.
Keturiems taip tirtiems pacian- 

. tams stovis taip pablogėjo, kad 
reikėjo nutraukti tdtlmesnį Jų

Bandymai su turinčia s 
reikalą su chemikalais

MAISTO ĮTAKA ARTRITUI
Aplinka, įskaitant maistą, įtakoja sun 
kiausia 
artrito.

artriio formą — reui 
— G. F. Kroker, M.D.

Su gyd- Kroker bendradarbi atjautieji, kitoje ligoninėje dirbant.eji gydytojai atliko tyrimus su reumatoidiniu artritu sergančius pacientais, k’sdsmi • jiems turėti reikalų su chemi- 1 kalais. Tirti buvo 22 minėtu ar - ritu negaluojantieji. Štai kokie !negerumai gavosi tiems artriti-
gerai 
netu-

Visi artritu sergantieji žino, ką reiškia turėti, ar ret, reumatoidinį artritą (rheumatoid arthritis). Tai sunkiausia visu artritų rūšis. Chicagoje dirbantis gydytojas G. F. Kroker atliko tyrimus su 43 reumatoidiniu artritu negaluojančiais pacientais. Jis priėjo išvados, kad kai kuriems reumatoidiniu artritu negaluojantiems aplinkos veiksniai. įskaitant ir maistą, gali įtakoti tokio atrito eigą bei atsiradimą.Jis tyrė rsumatoidinio artrito pasireiškimus pas pacientus, ta liga sergančiuosius, po 1-7 dienų pasninko ir po to, valgant kukurūzų (corn), jautienos ir kviečių. Šie trys maisto dalykai labiausiai aštrino reumatoidinio artrito pasireiškimus. Valgymas vaisių ir daržovių ryškiai lengvino minėto artrito negerumus. Taip pat susekta, kad maistas be pridėčkų labai gerino artrito sukeltus sunkumus. Taigi, kvie eini ir gyvulių baltymai, o taip pnt ir maisten prekybininku pridėti dažai bei k'tokie chemikalai sunkino reumatoidinį artritą.Kaip buvo atlikti bandy-' mai su artritikais

imą ir gydytojai atliktais tyri- nais patvirtino jų reumatoidi- lio artrito stovio pagerėjimą, sukrito raudonųjų kraujo kūne- ’u nusėdimas, sumažėjo sąnarių latlnmas, sustiprėjo rankos irštų pajėgumas suspausti, taip; >at pagerėjo reumatikams atlie- .ami specialiais aparatais tyrinu daviniai (dolofiineter pain nde.x, arthrocircameter mea- urcments).Jau nuo seniau medicinoje >uvu daleidžiama, kad kai kuris maistas kai kuriems artritikams >ablogina jų ligą. Gyd. Kroker usekė, kad 22 iš 27 pacientų arėjo pablogėjimą artrito valdydami šešis maisto dalykus iš lems teiktų .31 skirtingų mais- j gaminių. 20'3 tų pacientų eigiamai reagavo į grūdų javaičius (cereals), 10'J — į gwu- ių baltymus (mėsas), 5.5'< daržovių valgius aisius.

tams turint r J kalu su įvairiais chemikalais.Keturiolikai iš devyniolikos pablogėjo artritas po buvimo artumoje pria degančių natūraliųjų dujų. Septyni iš 17 pablogind savo artritą, pakvėpavę formaldehyde garų, besi iš 15 reagavo pablogėjimu artrito į chloriną. Trys iš 17 neigiamai reagavo ° — iĮ phenolą. Penki iš 15 pablogino artritą, dasiliesdami vabzdžiams naikinti skirtų chemikalų (insecticide).Artritas gerėja ,kai kenkėjų skaičius mažėja

1891

Nors toliau sekami minėtai^ M- Prie- tokiu dalykų priklauso .irtieji pacientai, vienok jau da-1 rūkymas, girtavimas, nenorma- atima tvirtinti, kad ken- ■ Bu valgių valgymas. Lietuvis tu VLADAS PAUŽA

Minėtiems 43 reurr.itoidmiu artritu sergantiems buvo nutraukti visi prieš artritą vaistai. Jie pasninkavo nuo 4 iki 7 dienų tokiame ore būdami —kvėpuodami, kuriame mažiausia radosi parfumo ir tabako dūmų. J e neapturėjo masažo, tik jie buvo prašyti judėti — lankstytis. rankas trintis kiek kuris pajėgia. Bendras pagerėjimas buvo atsiektas laike minėtų pasninką-Į vimo dienu. Kiekvienas reumatikas reagavo i ma’s*ą nevieno-i dai. Tas nurodo, kad žmonės, sev- j gą minėtu artritu, yra labai: įvairūs.Pacientai paderme savo artri- ■tini stevį subjektyviai ir obj(*k-1 atsirado pablogėjimas * sąnarių tvviai. Tai vra. jie jautė nagerė-skausmų, burnoj gavosi mclali-

Bandymai su valgančiais komercinį maistąVisi mes stibimės taip dideliu skaičiumi Amerikoje esant reumatikų. J ų LietuvojeA^Sį\^enda- mi nepalyginamai magiau turėjome. Į šį dalyką minėtas gydy- ojas irgi įneša kiek šviesos savais atliktais lyriniais. Jis tyrė >2 reumatoidiniu artritu sergamuosius. duodamas jiems valioki orai 4‘yti prekybininkų paruoštą (komercinį, krautuvėse perkamą) maistą. Toks prekybininkų papuoštas maistas turi visokių priedų skoniui, spalvai pagražinti, pagerinti). Gi, tas pats maistas atskirai perkant — grynas, be priedų tiems tirtiems pacientams nieko negero nesukėlė. Gi minėtas prekybininkų su visokiais priedais maistas po septynių iš eilės lokio maisto valgymų net septyniolikai iš 32 sukėlė dideles negeroves. Jiems

>ar<ėjų skaičių mažinant, gerėja iga. Prašalinant tas medžiagas :ie maisto, tiek chemikalus, kurie paaštrina artritą, pacientų sveikata gerėja. Sąnarių palini- nai ir skausmai žymiai sumala- Rankos paspaudinio pajėgumas sustiprėja ir kiti ypatingi reumatikams pritaikomi tyrimų lavintai tvarkosi. \ Į ’ • IKai pacientai ima pildyti gydytoje nurodymus vengti jiems <enksmingo maisto, jų reuma-1Įoidinis artritas gerėja. Kai ku-jyfa labai sunkus, gyvenimas, riems pacientams visiškai pra-l pats sau jis gali kuo daugiausia• • • • - padėti tvarkydamasis su maistuir su visokių chemikalų gausa.
Pasiskaityti:- Convention Reporter, Vol. Iflv No. 28, December, 1980. Parke-Davis. 

* * *

STENKIMĖS GERU PATA
RIMU PASINAUDOTI

ri palaikyti Savo sveikatą normaliu maistu mintamas, čia vaisiai, daržovės, paprasta stambiai maltų grūdų ruginė duona, pieno gaminiai yra jo geriausi sveikatos stulpai. Visai be mėsos kiekvienas galime apsieiti, jei išmintingai- maitinsimės vaisiais — daržovėmis. Apie tokią mitybą visi artritikaį turi atšiniiif ti ir ją savos sveikatos dėlei savo' gyvenimoxialinii paversti.Juk visi žinom, kad artritikui yra labai sunkus, gyvenimas.
nyko reumatiniai negerumai pri-j >iia kant visą laiką nustatytoj jiems vengimo kenksmingų j jiems medžiagų. Tik tada vėl pablogėja artritas, kai jie nesilaiko gydytojų "nurodymų. Gydytojai suteikia ligoninis valgių sąrašą, kurio jie turi vengti visą gyvenimą. Taip pat tokie turi vengti visą laiką jiems kenks-' minkų chemikalų. Kitaip elgiantis, jų liga paaštrėja iš naujo.Mme i tvrimai buvotyrimuose, be gydytoje dar astuoniems jo talkininkams ’ £įu gydytojams.
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Seimą sukūrė 1917 m., vesda-Iškilus ir švarus organizato- riose vietose; Forde net 23 menus, kultūrininkas ir visuome- tus. Pensijon išėjo 70 metų, nininkas, spaudos bendradarbis į ir nepalaužiamas kovotojas dėl' mas tautiniai susipratusią lietu-Lietuvos laisvės Feliksas Motu-, vąitę Veroniką Gaubiūtę, kuri zas Š4m. vasario mėn. 2 d. švenčia devyniasdešimt metų amžiaus'sukaktį.Gimė ir augo Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Rūdiškėse. Sūnus vidutiniai pasiturinčio ūkininko i

Laikinojo Organizacinio Komiteto 
Pirmininko Atsišaukimas

BRANGUS AMERIKOS LIETUVIAI!
Vasario lb 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 Ifi 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 į jau po Bendruomenės šūkiu 
susibūrusius Amerikos lietuvius, prašydamas, kur 
ir kaip gali, aktingai prisidėti prie Lietuvos Ne
priklausomybės sukakčių minėjimo ruošimo vi 
>ose lietuviu kolonijose.

laikau savo pareiga pnnrinti JAV' [,B LOKo 
nusistatymą, kad Vasario 16 minėjimo parengi
mų pelnas bei visos aukos turi eiti Lietuvos lais
vinimo reikalams ir kad
perduoti Amerikos Lietuvių Tarybai 
domajam Komitetui Chicagoje ai 
skyriams vietose,

I riduodamas JAV* LB Laikinojo Organiza
cinio Komiteto ir savo linkėjimus, drauge reiš
kiu tvirtą viltį, kad, budėdami Lietuvos išlais
vinimo ir lietuvių tautos gelbėjimo kovoje, taip 
pat energingai ir vieningai dirbsime JAV Lie
tuvių Bendruomenėje didžiajam lietuvybės išlai
kymo reikalui. wPret4J. BALK LN AS,
JAV Lietuvių Bendruomenės Laikinojo Organizaciniu 

Komiteto Pirmininkas

tie pinigai turi būti
- jos Vyk-

nimo jo veiklos ir arbų: ženkleliai suvažiavimų ir kongresų, kuriuose dalyvavo; jų viduryje LŠS žvaigždės ordenas. DLOC pagerbė kaip organizatorių ir iniciatorių, o SLA 352 kuopa — 65 m. amžiuje.Šeimai dovanotoje fotografijoje: žmona Veronika, sukaktuvininkas F. Motuzas, duktė Mirga ir anūkė Leonora. Apdovanojimo diplortia: Lietuvių Savano- rių’Kurėjų, Lietuvos Šauliu Sąjungos Detroito Stasio’ Butkaus kuopos garbės naju), Detroito l miesto seniausio piliečio ir ami žino garbės nario, Lietuvių Namų draugijos ir Dariaus-Girėno klubo, sulaukus 85 m. Felikso Motuzo atsiminimų Darbai ir Žmones knygos viršelis. Knyga baigiama spausdinti.Vaizdžiai ir tiksliai Felikso Motuzo nuopelnus įvertino DLOC pagerbimo pobūvyje miręs žymus veikėjas, advokatas Juozas Uvikas: “Banketas vertas daugiau milijono, tai yra to nusi pelnęs Felikas Motuzą’’.Nors senas senelis, tačiau vik rus ir judrus kaip ne senelis- Sutikti jį galima beveik kiekviename parengime ir susirinkime; ir visada su malonia ir širdinga šypsena. Kietas ir griežtas Lietuvos pavergėjui-rusams komunistams. Jis yra ryžto ir kovos pavyzdys. Ne eilinių gabumų ir didelių nuopelnų lietuvis, kuris darbu ir veikla nupynė sodriausių žiedų vainiką, kuriame glūdi meilė Lietuvai ir lietuviams.

prieš kelerius metus mirė. Paliko dukterį Mirgą ir anūkę mu rikę Leonorą.Amerikoje pirmomis dienomis Feliksas įsijungė lietuviškon veiklom Čikagoje laisvos jaunuo menes chore, dramos vaidinimo ratelyje, kuriam vadovavo dramaturgas Bronius Laucius — Vargšas. Detroite SLA 352 kuopos steigėjas, sekretorius, pirmininkas- Tėvynės Mylėtojų draugijos sekretorius, pirmininkas. 1915 m. suorganizavo Lietuvių Dailės chorą ir dramos draugiją Živilę. 1930 m. su kompozitoriumi Miku Petrausku-operos chorą. Pirmojo Pasaulinio karo me-

Pranciškaus Motuzo ir motinos Rožės Noreikaitės. Aštuonių metų pradėjo dirbti namų apyvokos ir ūkio darbus talkininkaudamas tėvui. Motina buvo darbšti ir naginga moteris, kurios savumų nemažai paveldėjo Feliksas.Rūdiškėse, kaip ir visoje Lie-j tuvoje, nebuvo lietuviškos mo-j kyklos, nes rusų okupantų vai-j dž'ia neleido jų turėti. Skaityti j maldaknygę išmokino kaimo da_ Į vatkėlė. Rašyti išsimokino pats, j tu vienas pirmųjų organizatorių Netrukus pradėjo bendradar-! rinklevos Lietuvai laisvinti, de- biauti lietuviškoje spaudoje. Piri monstracijų vadovas .dėl Lietu- mą korespondenciją parašė 1909 t vos nepriklausomybes. Lietuvos m. Rygos Naujienose. ! bonų platintojas; 1937 m. Tėvy-Vengdamas persekiojimų ir ne1 nės Mylėtojų draugijos centro norėdamas tarnauti rusu karuo- menėje, 1913 m. atvyko Amerikon, Čikagon, kur dirbo kaip i dailidė. Po dviejų metų persike- j le gyventi Detroitan. Dirbo ivai- j

Skrandžio vėžio pir
mieji ženklaiKlausimas: Prašau Gerb. Dak- atlikti į tarų man paaiškinti, kokie yra dalyvaujant j ankstyvieji s k r a ndžio vėžio Kroker, Į žtiiclai- Mano vvras susirgo vė- jį nustatė tik tada, kai į jis ėmė kraujuoti..Ar yra dar ir kitokiu tos ligos ženklu? Ačiū visų vėžininkų vardu, i Atsakymas: Paskutiniais daviniais remiantis, skrandžio vėžys 213 pacientams pasireiškė sekančiais nusiskundimais: svo- I rio metimas (73%); ties duobu- . te ir nugaroje skausmai — 67 nuoš.; kraujavimas skrandyje 15% ; pykinimas ir vėmimas — ‘ 14% ; pakilusi žarnų veikla — ; 1%. Tai skrandžio vėžio simp tomai.Sekantieji skrandžio, vėžio ženklai, gydytojo surandami, yra: ties duobute skausmas — 25% ; pračiuopiamas tumoras- masė 21%; sumenkimas 20%; padidėjusios kepenys 11%; išbalintas -— 8%.Skrandžio lūgšlingumas esant jame vėžiui irgi įvairuoja. Žmonės mano, kad kai nėra skrandyje rūgšties — tai vėžio ženklas. Tikrumoje šitaip esti: normalus skrandžio rūgšties kiekis, skrandyje esant vėžiui, pasilaiko 19% ; padidintas rūgštingumas 6% Tekios rūgšties trūkumas 71%.Turint skrandyje vė/J, ką bedarytum, penkerius metus pagyvena lokių pacientų tik 1.5%• šios žinios yra paimtos iš šio j krašto virškinimo reikalams iškirto žurnalo: Amer. J. Gastno. 

70:25, 1978. <

venkime kenks- im žmegui daly-
v♦%

kaulams susinešiojant ir pirštų galutiniams sąnariams sutins tant. Daktarui už patarimą nuo- j širdžiai dėkoju. IAtsakymas: Venkite atšalimo, kad ir mažiausio. Tokie artriti- kai yra labai jautrūs mažiau-! šiam šalčiui. Kas sveikam žmogui yra niekis artritu kad ir simas, rankas

valdybos pirmininkas; Amerikos lietuvių tautinės Sandaros centro valdybos sekretorius; Detroito Lietuvių Organizacijų Centro iniciatorius sekretorius ir pirmininkas; bendradarbis Naujienų, Dirvos, Vienybės, Sandaros ir kitų laikraščiu; nemažai surinkęs senų lietuviškų knygų ir leidinių, albumų ir fotografijų, sudaręs Tėvynės Mylėtoju draugijos archyvą.Nuotraukoje, priešakyje su jubilijato portretu, dalis įverti-
Mielas broli5 Feliksai! Gražiausių ir prasmingiausių sveikinimų virtine linkime Tau dar ilgai ir laimingai gyventi mūsų lietuviškoje šeimoje.

Pagerbė Stanley KazląKapinių vadovybė Kaziui įtei-Praeito szkmadienio vaka ą
sergančiam yra didelis negerumas j mažiausias rankų atvė- Todėl visada laikykite - ipridengtas- Būtinai pieš- restorane Lietuvių Tautinių ka- kė gerai einantį laikrodį, turintį tines labai šiltas nešiokite per pinių direktoriai ir j svečiai atsisveikino irlaikykite šilta-Į pensijon išeinantį Jlgamelį Lie- Tautinių kapinių admi-

O

riša žiemą.
Kuo ilgiausiai 

nie vandenyje ligos apimtus I tuvių 
sąnarius. Tokiems ligoninis ski- į nistartorių Stanley R. Kazlą- 
riamos parafino vonios. Tai di
delio karščio be nudegimo sky
rimas skaudamiems sąnariams. 
Yra labai naudingas ir šiltas 
vanduo. Už tai pirtyse kiekvie
ną dieną šildosi daugelis reuma
tikų, ypač žydų ir ne žydų.

Blogiausia, ką reumatikas ga
li sau padaryti, yra atsidavimas 
piliulei ir ajisilcidtmas šildyme, 
nuo šalčio apsisaugojime ir ne- 
vciklmnc — nejudėjime- šitokių 
mediciniškų nuodėmių nė vie
nas mūsiškis reumatikas netu
rėtų papildyti. Prie viso’ to rei
kia pradėti geriau 
vaisiais, daržovėmis 
ku maistu. Bėkime nuo preky-

Klausimas: Prašau paaiškin- jbininkų parengto maisto kiton 
‘ ti, kaip geriausiai saugotis ir ' gatvės pusėn. \ enkime kad ir 
• gvdvtis kiekvieną nriritą. ypač geriausio maiMo. kuriam esumr 

lokį, kuris atsiranda senatvėje per jautrūs — alergiški.

kviestini išrėžta jo vardą, pagerbė j Kazlas jautėsi labai sujaudin- | tas netikėtu pagerbimu, jam su-' I kėlusiu daug šiltų jausmų.Savo kalboje kazlas išskyrė Kazlas pavyzdingai tvarkė pi- kapinių direktorių P. Dapserį, niginius ir ūkio reikalus ištisus t kuris po du ar 20 melų, gyvendamas kapinių namelyje ir kiekvieną dieną laiku atidarydamas ir uždarydamas kapines, prižiūrėdamas ka-

Kaip geriausiai saugotis 
nuo reumatoidinio i 

i artrito

maitintis: 
ir lietuvis-

tris karte s at
važiuodavo į kapirics k padė
davo ne tik žolei plauti, bet ir 
sniegui valyti.

Jis visus kapinių dir.kuOrius 
iigus metus pririmins. Visietns 
jis nuoširdžiai padėkojo. Gražų 
padėkos žodį tarė ir Kazio žmo
na Marija.

Kazlas rengiasi prakišti ke- 
Ha- lias savaites Floridoje, o vėliau 

lutis. Be šių pastarųjų ilgesnių i grįš į (Jūcagą ir apfeigyvens 
kalbų, kalbėjo naujas Lietuvių j Willow Springs miestelyje, ku- 
T aulinių kapinių a d minis t rato- ! riame prakido pačius < geriau- 
rius Trmnpickas, buvęs kapinių i sius savo gyvenimo metus, 
direktorius Bruno Klemka, Mat-’ R-is
tynas (rudelis ir jautriausią kai- - -------------- - -*
bą pasakė pats > tank y Kazlas. f»iąKnE JAV bonus

pinių darbininkas, kapinių šva-

Atsisveikmimą pradėjo kapi 
mų pirmininkas Jonas Jakulx>- 
nis, o vakarą pravedė valdybos 
nariai A. Powell ir Matas

Naujienos, Chicago, 8. Ill., Tupsday^February X 1981
\jiXx



A. SVTLONIS

Pokalbio aukštas stilius, bet pasigendame

(Tęsinys)
5Tomas Remeikis aiškina B. Nainiui apie smurtą ir prisimena apie metimą plytos per Jaunimo Centro langą. Būk tuo buvo siekiama “vienybės”. Man rodos, kad tas jo minimas plytgalys turėjo reikšti ne “vienybės” siekimą, o buvo protesto ženklas. Mokslo vyrui nederėtų naudotis demagogija. Juk yra atveju, kai protestai bei demonstracijomis siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į tai, ko okupantas klasta siekia. Tomas Remeikis būtų parodęs mokslinę išmintį, jei jis būt panaudojęs šiuo atveju savo “giluminę” psichologiją ir bent keliais sakiniais panagrinėjęs, kodėl ply ta buvo mesta per Jaunimo Cent ro langą? O be to, reik atsiminti, dar niekas nėra paneigęs galimybės, kad ją galėjo mesti komunistinis agentas provokaciniais tikslais. Todėl plytos metimą .aiškinti, dėl “vienybės” siekimo neatrodo, kad kas Tomui Remeikiui patikėtų. Bet vienas yra aiškus dalykas, kodėl To-) mas Remeikis naudoja plytos “argumentą”. Jis tuo pridengiasavo mintį, kad turi būt laisvė ( tai Įgauna ekstremistiškas f oi Jaunimo centre kcTicertuoti ir iš Maskvos atsiųstiems solistams. Jei taip, tada būtų daug geriau, kad Remeikis tokią “mokslinę” tezę dėl vienybės siekimo skelbtų nuvykęs okup. Lietuvon, kad turistai ten nuvykę turėtų teisę netrukdomi aplankyti savo tėviškes ir savo tėvų kapus, nuvežti ten išeivijoje išleistų knygų bei kitokios spaudos. Bet deja, jis tai taiko tik išeivijai. Jis mano, kad kritiškos mintys turi prasmės. Tačiau kritika nėra lygi kritikai. Todėl gilūs mokslo žmonės yra labai atsargūs. Jie žino, kad gali susilaukti kritikos, todėl jie savo mintis taip stengiasi išreikšti, kad nesukeltų erzelio ir kad būtų paremtos

stipria, įtikinančia argumentaci ’a.
6Naiviai skamba ir toks jo a s- ‘ kinimas, kad išeivijoje atsirado I neužlyginami plyšiai ir prcble-i mos, nes lietuviškoji išeivija neįsisavino liberalizmo pagrindu. Dėlto Ludija mūsų pelitinės, kul į tūrinės veiklos atsilikimą, kad ; iše vija nepadarė vertimo John; Locke ar J. S. Mills veikalų. Ir j kad mes išeivijoje tebeieškome ’ organininės vienybės vis pagal Antano Smetonos sukurtą modelį. Tai bent priekaištas išeivijai! iTaip pat neaišku, ką jis tuo] norėjo pasakyti, kad ir Lietuve-] e nepajėgiama deklaruoti sąžinės laisvės? Nejaugi Tomui Remeikiui, politinių mokslų specialistui, nėra aišku, kas šiandien neleidžia deklaruoti okupuotoje Lietuvoje sąžinės laisvės? Man j rodos, kad tokis priekaištas yra [ jo grynas pasimetimas. Visiems yra aišku, kas šiandien trypia švenčiausias žmogaus teises. Nejaugi ir tokis Tomo Remeikioj priekaištas yra išgalvotas pasiremiant gilumine savęs analize?Todėl jis mano, kad tik dėl tol ir mūsų visuomeniniai konflik-j

SsSfe1M. ŠILEIKIS •‘Anksti rytą”

Parapijų reikalus turėtų 5r ateityje spręsti vyskupai ir “Kunigų Vienybė”. Tačiau joje . sprendžiamas balsas turėtų priklausyti parapijose dirbantiems kunigams, bet ne tiems, kurie su parapijomis nieko bendro neturi ir nenori’turėtu TReikia tikėtis, kad lietuviai nuvoks frontininkų užmačias ir begėdiškas jų valdžiofe troški- 1 mas — diktuoti visam išeivijos'

mas, kurios neišsprendžia problemų ir skaldo visuomenę į ideologiškai nesutaikomas stovyk- las. O organiška vienybė turi

į Amerikos 1 beralų išgalvotus vanagus ir karvelius). “Valstybininkai” tie, kurie laiko svarbiausiu interesu Lietuvos tarptautinį ir teisinį statusą, ir kurie griežtai pasmerkė tuo>, kurie siekia atstatyti bent minimalius santykius su kraštu, j-’c bus tie, kuriuos jis pavadino “tautininkais”. Jie siekia tautinės sąmonės išlaikymo ateičiai, ros tai reikalinga ir naudinga. Deja, šie buvo išeivijos pasmerkti. J's B- Nainiui aiškina, kad “valstybininkai” nemato, kad į Romą yra

TOMAS TAURAGIS
Lietuviškosios parapijos, saugokitės!

kultūros” ir pan. Įvestos trumpos sekmadienių pamalos, kaipj taisyklė, buvo supintos su jau-1 nimo organizacijų susirinkimais — sueigomis. Ir taip, su laiku, ’ įsipiliet’no ne tik jaunimui, bet j ir tėvams “sekmadienių programos”: jaunimui —- sueigos, tėvams — susitikimai J. C. kavinėje. Tuo būdu dalis naujųjų ateivių ir jų vaikai buvo? išvesti iš lietuviškų parapijų.O kaip su lietuviškuoju auklė- gyvenimui, kaip VLIKo — /vL- jimu? Jeigu pradžioje ateitinin- Tos atveju, taip ir dėl parapijų kai ir skautai organizuotai daly- , vavo bendruose Vasario 16 minėjimuose, Pavergtų Tautų demonstracijose, tai “gerų rankų” auklėjami jau seniai jie iš ten yra pranykę. Ir kokia ironija! Didžiausiai jų pagarba; reikia priminti, kad amros-trečios kar : tos “parapijiniai” vyčiai išliko sąmoningesni lietuviai, negu be parapijų auklėtas “dypukų” jau-i nimas.Lyg pagal planą iš vienuolyno pabėgęs jėzuitas, įsirašęs į] “komisaro” tvarkomą ok. Lietu- | vos vyskupiją, buvo įsodintas j redaguoti “Ateities” žurnalą pa-

nebus sėkmingas. Lietuviškos^ pamaldos yra Dievo malonė tė-' vams, kurie nori savo vaikus; išauklėti Letuviais. Bet frontu ninku “komisarų!’ pagalba mūri su parapijoms tikrai nereikalin-" ga- 1 ' t

daug kelių. Gaila, kad Tomas labai siauras ribas, kurias saugo Remejkįs nebemato, kad į paver- fanatiškai nusiteikę drausmės g^a £auį-a vra tik vienas kelias sargai”. Tai va, kur tos priežas-j k tai _ pep Maskvą Bet ^vada tys, kaip jis pats atsakė B. Nai-į |aba; a;gkj kad giuo metu “tau- tininkai”, kaip juos jis vadina, yra bendradarbiautojai, turi užmiršti kovą dėl Lietuvos nepriklausomybės, o tik pasitenkinti ekskursijomis į okupuotą Lietu- r va, pionierių stotvyklomis, kap- sukiniais kursais. Reiškia tuo, ką siūlo ir “Tėviškės” (Rodinos) tauta. Tam savo aiškinimui jio* draugjja, kitais žodžiais tariant, išeiviją paskirstė į dvi grupes, rpomo Remeikio “tautininkai” — būtent, į “valstybininkus” ir

fanatiškai nusiteikę “drausmės

Frontininkų L. B-nė susirūpino parapijomis! Perskaitęs š. m. sausio 2 d. “Drauge"’ paskelbtą “Atsišaukimą į klebonus ir parapijas” nustebau, kad jį pasirašė šalia “Kunigų Vienybės” pirmininko ir JAV LB pirmininkas V. Kutkus.Prieš trisdešimt su viršum metų, naujieji ateiviai — “dy- pukai” šiame krašte rado, bene, 159 gražiai veikiančias parapijas. Šalia savosios spaudos, parapijos buvo lietuvybės tvirto-
niui: mane ir kitus kritiškiau > \ nusiteikusius bandė labai smar-| kiai “ragais” pabadyti.

7Taip pat neaiškus jo B. Nainiui aiškinimas apie kažkokiai siaurą toleranciją. Jam ji atrodo dėl galimybės santykiauti su
bendradarbiautojai siūlo tokįtautininkus” (kažkas panašaus, bendravimą> tilt„ statymą, ben-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS I
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALI METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas' 

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

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talkąl

1

dravimą su okupanto statyti- niais. Bet visa tai yra naudinga tik okupantui. Jis aiškina, kad “tautininkai” bendradarbiautojai savo siekiams siekti turi rem tis “tautos primato” idėjos versija, kurią reikia panaudoti santykiams su kraštu. Bet visai nutyli su, kokiu kraštu santykiauti, kas tą kraštą atstovauja? Ar ji astovauja “Rodinos” draugija, kurios priešakyje yra Maskvos pastatytas “generolas” P. Petronis? Ar okupanto samdiniai

yra kraštas? Ar jie atstovauja lietuviu tauta? Tiesa, šūkis santykiauti su- tauta, bei -kraštu skamba labai sentimentaliai lietuvio širdžiai^ bet tai yra kaili- nimas tų, kurie nėra pilnai įsisąmoninę, kas šiandien tą tautą astovauja? Iki šiol tie, kurie .panašiai galvojo, kaip Tomas Re- meikis, bandė su kraštu tiltus statyti, patarnavo ne pavergtai tautai, o okupantui. Šia proga patarčiau Tomui Remeikiui įsigyti okupanto statytinio paruoštą knygą: “Ta pati ir visai kita”, kuri gal ir jį įtikins, kiek tie, tėn nuvykę, santykiavo su tauta bei kraštu. Tikrumoje santykiavo tik su okupanto parsidavėliais. Iš viso, reik pasakyti, kad Tomas Remeikis skaldo išeiviją į du frantus. Jo pažiūra į okupuotos Lietuvos dabartį, iššaukia skilimą, kuris gręsia išeivijai galutiniu suirimu.(Bus daugiau)

vės, kur priaugantis jaunimas; kartu su tėvais meldėsi, mokėsi ir brendo sąmoningais lietuviais. Neturėdami lietuvių- vyskupų, parapijų vadovai ir kiti lietuviai kunigai susibūrė i “Kunigų Vienybę” bendriems parapijų reikalams aptarti ir rūpintis. Jie sugebėjo didžiumą lietuvių išlaikyti prie šių pirminių lietuvybės centrų ir apsaugoti juos nuo pakrikimo. bei “suvirinimo ’katile”.Naujieji ateiviai ne visi Įvertino lietuviškų parapijų svarbą;] Dalis jų, atsivežę ateitininkų ir •; skautų organizacijas, ne parapijoms, bet šioms organizacijoms

Atsiųsta paminėti įSKAUTŲ AIDAS, skautiškoj jaunimo žurnalas, leidžiamas: • Lietuvių Skautų Sąjungos. Re^ daguoja Alė Namikienė, padę-; dama Redakcinės skilties. AdnįU nistruoja Malvina Jonikienė/ 634G So. Washtenaw Ave., Chi-: gal frontininkų liniją. Netrukus, | cage, IL 60629.. šiame nume- vienuolių ir neparapinių kunigų 'ryje rašo Bronius KlicYė, Sofijai padedami, frontininkai įstatė sa- j Jelionienė, Česlovas Senkevičius, vuosius į “Kunigų ' Vienybės” Česlovas Kiliulis, A. Ndmikįe^ė, vadovybę. Dabar jau, matomai, Lilė Milukienė, jaunos skautės ..... - j - •• fbei skautai pasirašė inicialais.Iliustruotoje kronikoje paminėta Klevelando škautijbs 30 metų sukaktis. Skautų Aidas kainuoja metams $5, pusei , metų $3, atskiras numeris 50 centų.
bus atėjęs laikas įvesti frontininkų “valdžia” parapijose, o per jas, ko gero, gal pasiseks pat varkyti ir vyskupus, kurie dabar ne visada frontininkų klauso.Frontininkų LB pirmininko parašas šalia Kunigų Vienybės pirmininko parašo nieko gero lietuviškoms .parapijos nežada. Vokietijos stovyklinių parapijų patirtis paliko gražių frontininkų valdžios parapijose pavyzdžių: kunigai “nebemokėjo” ne tik pamokslų pasakyti, bet ir mi-patikėjo' savo jaunimo auklėji- šių atlaikyti. Atsišaukimu pra- mą. Taip buvo pasėta jaunimo] dėtoji akcija tik suskaldys ir dar nuo tėvų atskyrimo sėkla. Vie~ labiau sumenkins lietuviškasnuoliai ir parapijų vengiantieji kunigai, atlaikydami mišias visur, kur tik kas užsimano — po medžiu, daržinėje, privačiame bute ir kt. — palengvino apseitr be parapijų ir bažnyčių net ir; tuos, kurie sakėsi norį “Viską at^; naujinti Kristuje”, bei esą pasi? šventę “Dievui; Tėvynei, Arti-; mui’L Ta linkme Čikagoje ypač gražiai “pasidarbavo” lietuviai jėzuitai, Įstengę “Jaunimo Centrą”. Jau pats to centro pavadinamas Įtaigojo: Nereikalingi tėvai ir vyresnieji, — mums reikia tik . jaunimo! Pasidarę organizacijų “dvasios vadais” jie organizuotą jaunimą greit patvarkė ir netrukus išgirdome, kad su tėvais kar* tu melstis — ne mada, parapijos “pasenusios”, “atsilikusios nuo

parapijas.

AIŠKU ' .į ■— Ar Tamsta manai, jog ilgas susižiedavimas yra geras dalykas?- Z: ;— Aišku, kuo ilgiau vyras bu-1 na susižiedavęs, tuo trumpesnis jo šeimyniškas gyvenimas.
PATS SKAITYK IR DAR KI

TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71»t St, Chicago, HL

KOPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS R^norgNYS

Atdara šiokiadieniais nuo

= D. KUHLMAN. B.S., Reglitruota* vaistininką* =

| Tel. 476-2206 : L- , . |
ainis

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu skaitytoje 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

• Ii anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol
Pavardė ir vardas____________________________________ _
Adresas _______ _____ —_______________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardas -------------------------------
Adresas __ _______________________________________________

, kurk

Sponioriauj pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą b 
Naujieną pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus----- dol
Pavardė ir vardas ----------------------------- ------ ---------------  ■—
Adresas_____________________________ —------------- --------

« Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi m 
raitės susipažinimui nemokamai be jokią įsipareigojimą.
Pavardė ir vardas . _
'Adrs*a« , ..—--------——_------ ■

BE DRUSKOS
Gyvas, įdomus ir jaudinantis lietuviško 

gyvenimo 406 pusi, romanasBE DRUSKOS
Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti ir susipa
žinti su lietuviško gyvenimo tikrove, labai gy-
* Ž ? < ■- 7 « i > f- r

vai parašyta ir lengvai skaitoma.
Minkšti viršeliai 58.00

Galima įsigryti Naujienų administracijoje arba 
pasiunčiant $9 čekį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

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

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

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tiniu šokią pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
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 52.

• 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 52.

• LIETUVIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai. Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 56.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševiką 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 56.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 p*I. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 5'2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago. 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo liWdoms.
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BALFO, ALTO IR VLIKO NIEKINIMAS
Atsakymas Jurgiui Gėdiminėnui, Kanadoje, j jo straipsnį “Skir

tingos nuomonės”, paskelbtą “Karyje” 1980 m. spalio Nr. 8

(Tęsinys)
•

Algirdas J. Kasulaitis iš Cle- 
Į velando Lietuvių Bendruomenę 
I šitaip vertina:

‘Prel. M. Krupavičius rašo, 
I kad ji “sukurta išeiviams lietu- 
; viams. išmėtytiems po platųjį 
pasaulį. .. Lietuva rūpintis jai

1 tenka atsitiktinai... PLB turi du 
tikslus — pagrindinį ir atsitikti-

i nj. Pagrindinis — išlaikyti lie
tuviuose lietuvybę; atsitiktinis 
— atkovoti Lietuvai laisvę”.

vainikuoti bendra visų lietuvių 
organizacija”...

(Gaila, kad šitų kilnių tikslų 
šiandieniniai PLB ir JAV LB 
vadai nebesilaiko. A. PI.).
Toliau gerbiamas preletas kar

toja Algirdo J. Kasulaičio pasaky 
tus žodžius, visai jo pavardės ne
paminėjęs. Skaitytojas čia juos 
gali sulyginti. ■

“Prel. M. Krupavičius rašo, 
kad ji “sukurta išeiviams lietu- 

i viams, išmėtytiems po platųjį 
pasaulį... Lietuva rūpintis jai

I paskirtis", “Draugas” 1980. 12. 
29., “Sandara” 1980. 12. 29., "flau 
jienos” 1980. 1.2-3., “Laisvoji 
Lietuva” 1980. 1.8., “Tėviškės 
Žiburiai” Kanadoje, tos paskai
tos iki šiol neatspausdino, “Dir
va” tik santrauką).

Toji prel- J. Balkūno paskaita 
— kalba, lietuvių visuomenėje 
sukėlė didelio susidomėjimo ir 
pritarimo. Tai rodo, kad visa 
eilė aukščiau pacituotų laikraš
čių ją ištisai persispausdino.

Visuomenininkas, žurnalistas 
ir te’sininkaš Petras Stravinskas 
savo knygoje ir “Šviesa' ir Tiesa” 
apie LB taip pasisako:

“Kas yra LB ir kur jos vieta 
Lietuvos laisvinimo organizaci
joje?

PLB uždaviniai yra milžiniš- tenka atsitiktinai-.. PLB turi du LB dirba Lietuvos laisvinimo

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu*, 
oho 9 vai. ryto iki 5 vai popiet šeštadieniai* — iki 12 viL

Okupantas ir Lietuvos gamtos grožis
M. Dr. (Mykolas Dranga) šių metų sausio mėnesio 

20 dienos Draugo laidoje atspausdino vedamąjį, pava
dintą “Lietuvos grožis ne okupanto nuopelnas”. Šis ra- 
šėjas mums žinomas kaip uolus bendradarbiavimo puo
selėtojas, tokius kai kas dar vadina “tiltininkais”. Žino
ma, kas jam gali uždrausti toki jo puoselėjimą išeivijai 
Įtaigoti. Bet kas blogiausia, kad jis tuo nesitenkina, o 
stengiasi savo rašiniais užčiaupti burną tiems, kurie Įspė
ja išeiviją nepasitikėti okupanto bei jo statytinių klasta. 
Jis, savo tikslo siekdamas, klausia spaudoje, kam užpulti 
tuos, kurie, nuvykę okupuoton Lietuvon, ten bičiuliaujasi 
su okupanto samdiniais, kurie “Gimtojo Krašto” žurna
listams‘prikalba palankių pavergėjui pasisakymų, jo su
pratimu nereiktų,-jų ^vadinti “okupanto taniais”. Arba 
nereikia pulti ir tų, kurie ten nuvykę džiaugiasi gamtos 
grožiu. Tokie puolėjai dėl pasigėrėjimo gamtos grožiu 
lyg laikytų tą gamtos groži okupanto nuopelnu ii) be to, 
kam jie tokį absurdą prikergia protingiems žmonėms? 
Tokių tarpe yra ir Svilonis, kuris vadinamas kanauninku, 
bet ka’p toks turėtų žinoti, kieno malonė Lietuvos šalelė 
skaisti.

Kodėl šiam jaunam “tiltininkui” arba bendradarbia
vimo puoselėtojui, prireikė naudotis demagogija ir tuo 
klaidinti mūsų išeiviją? Noriu jo paklausti, kada Svilo
nis teigė, kad Lietuvos grožis yra okupanto nuopelnas ir 
kada jis tą absurdą bandė prikergti protingiems žmo
nėms? Tai yra ne tiesa, kurią skleisti yra labai žemas 
dalykas.

Jei ir buvo prisimintas okupuotos Lietuvos gamtos 
grožis, tai ne kaip okupanto nuopelnas, bet kaip viena iš 
jo priemonių tą- groži panaudoti išeivijos jaunimui vilioti 
vykti okupuoton Lietuvon ir kad ten “Rodinos” draugijos 
būtų globojamas, o jį nuteiktų taip, kad nematytų oku
panto atneštos vergijos, kad grįžę laikytų liežuvi už 
dantų.

Rodos, dar neperseniausiai M. Dranga rašė “Vieny
bėje”, kad sugrižusieji iš viešnagės negali atskleisti to, 
ką jie ten matė ir ką pastebėjo, gali apie tai tik vie
nam kitam Į ausį pakudžėti. Taigi, ko gi kito okupantas 
iš besilankančiųjų ir nori ? Aišku, tylėti 1 0 tylėti reikia, 
anot M. Drangos, nes kitą kartą jiems okupantas ne-

duos vizos. Šia proga noriu paklausti Mykolą Drangą, 
kodėl okupantas taip yra užinteresūotas laisvajame pa
saulyje gyvenančiu lietuvišku jaunimu? Kodėl “Tėviš
kės” draugija apmoka Vasario 16-sios gimnazijos moki
nių išvykas i okupuotą Lietuvą? Kodėl jam rūpi parodyti 
laisvajame pasaulyje gyvenančiam lietuviškam jaunimui, 
šalia gamts grožio, ir “pavyzdingus” kolchozus ? Bet ko
dėl jis nekviečia lietuviško jaunimo iš Sibiro? Kodėl?

Mykolas Dranga mano, kad būtų gerai, jei besilan
kantieji nesikalbėtų su “Gimtojo Krašto” koresponden
tais. Girdi, “Gimtasis Kraštas” yra grubiausias sovieti
nės propagandos organas mulkinti išeivijos “pažangie
siems” ir duoti amunicijos išeivijai kiršinti tokiems “Nau
jienų patriotams”, kurie sakosi nesą komunistai, bet tiki 
“Gimtojo Krašto” žodžiu. Kodėl “Gimtojo Krašto” žo
džiams tiki tik “Naujienų patriotai”?51 Bet kodėl tokie 
“patriotai”, kaip Mykolas Dranga, netiki ? Jis to nepa
aiškina. Matyt, pagal jo išmonę, reiktų, kad ir tie, jo mi
nėti “patriotai”, tylėtų, tada ir jie būtų patriotai be ka
bučių. Bet ar jie turėtų tylėti, kai mūsų iškilieji kultūri
ninkai ar LB-nės vadų dukros bei jų sūnūs ten nuvykę 
liaupsina okupanto atneštą kultūrą? Reiškia, jei jie ne
norėtų būti “Naujienų patriotais”, tai turėtų tylėti, kai 
“Gimtojo Krašto” samdiniai su mūsų lankytojų pagalba 
skleidžia melą, ir tokių jie nesmerktų, o. gal, jo manymu, 
būtų geriau, kad tie “patriotai” juos pagirtų. Nejaugi 
Mykolas Dranga nežino, kad tokie pokalbiai okupan
to yra naudojami net ir svetimomis kalbomis mulkinti 
viso laisvo pasaulio žmones? Tokie apsilankiusiųjų po
kalbiai yra rūpestingai surenkami ir atspausdinti kny
gų pavidalu, nes tai okupantui padeda pridengti okupa
cijos vergiją. Taip daro okupantas, nes jam naudinga, ir 
jis labai norėtų, kad Mykolo Drangos pravardžiuojami 
“Naujienų patriotai” tylėtų. Bet kodėl to nori Mykolas 
Dranga? Nejaugi šiuo atveju jis yra vienos minties su 
okupantu?

Pateisinti ar paskatinti mūsų jaunimą lankytis oku- 
kuopotoje Lietuvoje, Mykolas Dranga naudoja-toki faktą, 
kad viena ten nuvykusi jaunuolė sustiprėjo krikščiony-, 
bėję. Ar gi ne puiku? Mes išeivijoje turime ir tokio jau
nimo, kuris gerokai sūliberalėjęs. Atrodo, kad Mykolo
Drangos nuomone, toji jaunuolė yra atradusi naują prie
monę sukrikščioninti jaunimą, ji nugabenant Į okupuotą 
Lietuvą ir ten “generolo” P. Petronio priežiūroje jis galės 
sustiprėti krikščionybėje. Bet keista, kad išeivijos jauni
mo ten lankėsi tiek ir tiek, lankė ir kapsukiniūs kuršuš; 
bet iš jų visų tik viena pasigyrė, kad ji sustiprėjo krikš
čionybėje. .. Ar tai ne nonsensas? Ten, kur mūsų lietu-

ki, lygiai ir jos svarba didelė. 
Jos orbiton įeina švietimas, sri-
tis, kuri paprastai vadinama kul
tūrine veikla bei tos srities, po
reikiai, kurie turi reikalo su 
tautinės gyvybės išlaikymu, tau
tinės kultūros kėlimu ir pan- 
Trumpiau — PLB yra sukurta 
bendromis visų išeivijos lietuvių 
jėgomis dirbti švietimo ir kul
tūros darbą, bei jam koordinuo
ti — vadovauti. Tokia jos pri
gimtis suteikia PLB didelę at
sakomybę. Šalia pagrindinių jos 
apraiškos žymių: visuotinumo, 
atvirumo, lietuviškumo ir demo
kratiškumo PLB yra apspręsta 
ir dviejų prigimtinių dėsnių —■ 
principui- išeiviškumo ir kultū
rinės srities. PLB yra iš išeivi
jos ir. išeivijai. Iš kitos pusės, jos 
veiklos sritis yra kultūrinė, pla
čiai, bet ne visuotinai suprasta. 
(Plačiai suprasta kultūra apima 
ir politiką bei visokias apraiškas, 
kylančias iš žmogaus pastangų 
kūrybiškai kilti bet kurioje sri
tyje). PLB taip buvo suprasta 
jos kūrėjų, taip interpretuoja
ma daugelio žmonių šiandien”. 
(“Naujienos” 1980. 12.5.).

JAV LB kūrėjas, Laikinojo 
Organizacinio Komiteto pirm, ir 
šiandien LB garbės narys, prel. 
kun. Jonas Balkūnas Lietuvių 
Bendruomenę šitaip nušviečia, 
savo paskaitoje skaitytoje VLI
Ko seime, Toronte.

“Ją pagimdė VLIKas.. • “Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės” 
leidinyje gi rašoma: “PLB orga
nizacija ateina ne esamos tvar
kos ar esamų draugijų keisti, 
griauti ar naikinti, bet tik jų 
veiklos paremti-, papildyti ir ap-

tikslus — pagrindinį ir atsitikti- ■ darbą, yra labai svarbi užsiėmė 
ni. Pagrindinis — išlaikyti lie-j lietuvių organizacija, dėl ko ją
tuviuose lietuvybę. Atsitiktinis 
atkovoti lietuvai laisvę”.

PLB užaviniai yra milžiniški: 
lygiai ir jos svarba didelė. Jos 
orbiton įeina švietimo sritis, ku
ri, paprastai, vadinama kultūri
ne veikla bei tos sritys ir. porei
kiai. kurie turi reikalo su tauti
nės gyvybės išlaikymu, tautinės 
kultūros kėlimu. Tokia jos pri
gimtis suteikia PLB didelę atsa
komybę. PLB yra iš išeivijos ir 
išeivijai. Jos veiklos sritis yra 
kultūrinė, plačiai, bet ne visuo
tinai, suprasta. Plačiai suprasta 
kultūra apima ir politiką bei vi
sokias kitas apraiškas, kylančias 
iš žmogaus pastangų kūrybiškai 
kilti bet kurioje srityje. PLB, 
taip buvo suprasta jos kūrėjų, 
taip interpretuojama daugelio 
žmonių šiandien”.

(Man labai labai malonu, kad 
gerb. prelatas su tomis A. J. Ka- 
sulaičio pareikštomis mintimis 
sutinka, jas be pataisų priima ir 
jas klausytojams r skaitytojams 
perduoda toliau. A. PI.).

“PLB niekas neginčija teisę

! reikia laikyti atskiru, savaran
kiu Lietuvos laisvinimo veiks
niu. Jos vieta — šalia VLIKo, 
ALTos ir LDT.

Tokią solidžią poziciją ji da
bar ir tebeturi. Bet štai, nesenai 
New Yorke posėdžiavusi JAV 
LB Taryba nutarė pasiūlyti PLB 
įstoti į VLIKą jo nariu... Na, 
dabar ir gana! Lietuvos laisvi
nimo organizacijoje ta PLB turi 
tokią garbingą, solidžią atskiro 
laisvinimo veiksnio vietą, o Ame 
rikos “tarybininkai” įsigeidė 
Įgrūsti ją į VLIKą, atskira jo 
grupele.

Nei teisinės logikos, nei politi
nės išminties”, (pi. 105.)

Šitas P. Stravinsko pasisaky
mas kertasi — kryžiuojasi su A. 
J. Kasulaičio ir prel. kun. J- Bal
kūno pasisakymais.

Su šituo p. P. Strąvįpsko tei
gimu, jokiu būdu negalima su
tikti; kad*'“PLB turi tokią gar
bingą, solidžią atskiro laisvini
mo veiksnio vietą”. Išeina, kad 
VLlKas, sketlbdamas Lietuvių

laisvinti Lietuvą- Ji turi plačią 
dirvą jungti visų kraštų lietuviš
kas bendruomenes laisvinimo 
veiklai. Kraštų bendruomenės 
pripažįsta primatą kraštą- atsto
vauti egzistuojantiems orga
nams. Bendruomenės turėtų tie
sioginei Lietuvos laisvinimo vei
klai ir jai artimų sričių darbui 
bei klausimams koordinuoti, tar 
tis su veikiančiais organais (ku
rie jau buvo dar prieš bendruo
menės organizacijos gimimą)’., 
(Str. “Lietuvių veiksniai ir jų-

Chartą, pats sau paskelbė mir
ties sprendimą, ir laisvinimo 
darbą padalino tarp VLIKo ir 
PLB, tuo prarasdamas vyresniš
kumą ir jam suteiktą tautos man 
datą vadovauti laisvinimo kovo
je ir tuo laisvinimo veikla vėl 
grąžinama į pirmykštę padėtį, 
kokia buvo piaeš VLIKo suda
rymą, kada Lietuvos laisvinimo 
kovai vadovavo dvi jungtinės 
laisvinimo grupės.

Logika sako ir VLIKo teisinė 
padėtis rodo, kad PLB buvo su-

■ - ~ ~ 'T kurta VLIKui remti, kultūrinei
viskas jaunimas nurehgmamas, kur dieną ir naktį jam veiklai puoseiėti išeivijos lietu- 
kalafnas Į galvą ateizmas, ten išeivijos jaunimas f vjų tarpe, ir tik jos atsitiktinė
naujina krikščionybėje! pareiga yra laisvinimo darbe tai

Bet ar tokiam ‘atsinaujinimui nebūtų daug sėkmin-. kinti VLIKui, o JAV ALTai, pa. 
gesnė priemonė, jei būtų mūsų išeivijos jaunimo tarpe gal JAV LB steigiamąjį aktą — 

T YP ič knrin danonmi naši- pareig>ngai remti Lietuvos laisplačiau paskleistos LKB Kronikos, iš kurių daugiau pasi
semtų tautinės, rezistencinės ir relginės dvasios, ir tai 
be “generolo” P. Petronio globos?

vinimo kovą.
Toliau, P. Stravinskas apie 

I LB šitaip rašo:
A. Svilonis ' (Bus daugiau )

KAZYS BORUTA

PYPKIŲ MAINAI
(ATSIMINIMŲ NOVĖLfe)

Mokykimės gyventi ir kurti pavojuje! (B. Sruoga)

(Tęsinys)

— Tikriausiai... — šyptelėjau.
— Tai mano žodis čia nieko dėtas, — links

mai tarė Sruoga. — Vesk mus, rodyk Vieną. .. 
Nieko čia daugiau nesugalvosi.

Taip ir bastėmės paskui su visa ekskursija 
po Vienos teatrus, muziejus, bulvarus ir parkus, 
o su B. Sruoga prie progos, vienu du atitrūkę, 
nulįsdavome kur Į rūsį — kelerj — vynb ’pagirkš- 
not ir pypkių parūkyti. Bandėme išsikalbėti, bet 
kalba kažkaip nesimezgė. Jis gundė tnan«, baigus

tik pažangaus žurnalo, kuris telktų visą kairųjį 
jaunimą Į kovą už gimtinio krašto literatūros pa
žangą ir kultūrą. Bet vietoje kitaip išėjo.

0 kai aš sugrįžau Į Lietuvą, bernai jau buvo 
pakrikę, susitikau vėl su B. Sruoga, kuris pradžiai 
pakišo man dramos vertimų, o paskui įtaisė bend
radarbiu prie Tautosakos komisijos, kuriai vado-.
vavo V. Krėvė. Davė man atkurti pasakas iš vai
kiškų užrašų, kas man nelabai patiko. Vasarą" 
pasisiūliau pats užrašyti tautosaką Žuvinto pa
liose, netoli mano gimtinės, kur buvo apstu se- ’ 
nienų, bet švietimo ministeris nesutiko.

tišką kovą milžino paunksmėje, kurdamas hero
jišką dramaturgiją iš mūsų praeities kovų ir pri
simindamas 1905 metų revoliuciją.

Skambiais Sruogos jambais žavėjausi kalėji
me, versdamas “Brandą”, o paskui, išėjus iš kalė- 
jiiho, ne kartą susitikdavom prabėgomis, bet kiek
vieną kartą lyg- kažką vienas antram Svarbaus 
pasakyti norėdami. Tiktai vėliau, artėjant rus
■Čiom bandymų dienom, pasijutome ir be kalbų 
kaip su broliu. Daug kas mudu skyrė, bet dar 
daugiau jungė: gimtinio krašto meilė ir rūpestis 
dėl jo likimo. Paskutiniais prarūgusio fašizmo

— Jokiu būdu, — kažkodėl užsispyrė. — Bo
nita eis per kaimus ir agituos prieš raidžią...

Veltui V. Krėvė stengėsi itikihti ministerį 
(nei aš jo, nei jis manęs nebuvo matęs), kad Bo-
rūta nesąs toks baisus, kaip apšauktas, nieko ne- 

univeraitetą, spiaūti į viską ir grįžti į Lietuvą, j agituosiąs ir atliksiąs svarbų kultūrai darbą. Bet 
Didelis daiktas prarūgusi smetona, yra Čia su ministeris pasiliko nesukalbamas^ 
kuo kovoti, kada krašto kultūra laukia kiekvieno 
darbininko. Su tuo aš visiškai sutikau, tik nesi- pasiskundžiau, 
tikėjau galėsiąs kultūros darbą dirbti KSD kalė-,rinkti po palias.. 
jime. Tai susitariau su A. Venclova, savo jaunys-Į pelkes uždegsi... 
tės draugu, su kuriuo ne taip seniai dar Mari- 
jampoitje siebizavojom P. Armino — Kriaučiūno 
palėpėje literatūros abėcėlę, — tada studentu, at-

— Arkliagalvis, — tarė B. Srūoga, kai jaib 1
— Kur jis leis tave tautosakos ' 

. Dar gyvates suagituosi ar

Taip ir neteko man tautosaka užsiimti, nes 
kiti ministerial ne ministerial pasirūpino — tur

• ykusiu su Akshursija, — leisti pažangų jauno
sios literature- žurnalą. Tas žurnalas po .pusme
čio ir op-i', odė Trečio fronto” vardu su berno 
ziui’i’i s:. Bet dėi to aš nieko dėtas — norėjau

būt, tais pačiais sumetimais — uždaryti mane į 
KSD kalėjimą, kad nesuagituočiau ko ar pelkių 
neuždegčiau. Teko sugaišti trejetą metų, o B. 
Sruogą matydavau tik pro sukryžiuotą langą lan
kant Įkalintą brolį. Jis pats tuo metu vedė bevil

inėtais visiškai Su&rtėjoine ir dirbome drauge, 
pasikliaudami vien tik savo tauta ir jos siekimais. 
Išnyko skirtumas ir tuščias šnairavimas tarp kai
riųjų ir dešiniųjų rašytojų. Visi buvome kairūs, 
neapkenlėmė išdavikiškos valdžios, bukagalviškos 
miesčionijos, visų dėmesys, rūpestis ir mteilė buvo 
mūsų stebukladarei liaudžiai, kuri viena galėjo 
išnešti mūšū Ateitį ir Visą kultūrą. Pasidarėme 
artimi visi, kuriems rūpėjo krašto likimas. Dabar 
mes dažnai susitikdavome, bendradarbiavome 
tuose pačiuose leidiniuose, vadovavome rašytojų 
draugijai. Pavojaus metu suradome ne tai, kas 
mus skiria, bet kas jungia. Vyresnioji ir jaunes
nioji kArta, surengėme petys į petį. O ftiudu su 
Sruoga visiškai susibroliavome: būdai Atitiko ir 
mintis sutiko, suprasdavome viens kitą iš pusės 
žodžio.

Paskui abudu gyvenome Vilniuje su visais jo

sielvartais, jis dirbo universitete, aš su V. Krėve 
— organizuojamojoje mokslų akademijoje, beveik 
kasdien susitikdami ir rašydami pjeses, jis — 
“Apyaušrio dalią” iš 18 amžiaus valstiečių sukili
mo, aš — “Skardupių girią” iš 18 metų revoliuci
nio pakilimo. Tas kūrybiškas bendradarbiavimas 
man buvo didelė mokykla, o mane užvis labiau 
sužavėjo Sruogos nuoširdumas, tiesumas, rūpes
tis draugo darbu. O buvome netgi konkurentai: 
abu rašėme dekadines pjeses. Bet konkuravome 
tiktai nuoširdumu viens kitam padėti, kad kūri
niai būtų geresni ir sklidinesni savo krašto mei
lės ir ateities perspektyvos.

Sruoga prieš pat karą baigė savo “Apyaušrio 
dalią”, o aš nesuspėjau. Karo viesulas praūžė pro 
Vilnių, griaudamas ne tik darbus, bet ir visą gy
venimą. O Sruoga tuo metu — kaip tas sakalas — 
aukščiausiai pakilo: krintant bomboms ant mūsų 
£mžino miesto, rado užstrigusios savo pjesės 
“Kazimiero Sapiegos” išsprendimą — su savo 
tauta, su savo liaudimi, — ir Užbaigė ją liaudies 
garbei himnu.

Praūžus pirmai karo bangai, susitikau f? B. 
Sruoga gatvėje netoli universiteto.

• (Bus daugiau)

------ *---
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA 
"Jis nurinko juos į vistą, kuri hebraišksi vadinama ArmagedozT 

(Apreiškimo 16:16)

17. Tuo pasakyta, kad dieviškasis Kristus pasiims ant savo 
pečių įvykdymą visų meilingų Dievo nutarimų panaikinti piktą 
nuo žemės ir išaukštinti teisingumą.

Ir šitie pažadai yra tikri ir gerai patvirtinti. Jais pasakyta, 
kad beribė Dievo galybė, kurią panaudodamas jis sutvėrė mili
jonus pasaulių, padarė žmogų ir suteikė jam gyvybę, kuri taip 
pat palaiko visa kas gyva, bus ir vėl naudojama Kristaus kovoje 
prieš nuodėmės ir mirties jėgas, iš kurių susidaro stiprios šėtono 
piktenybių tvirtovės. Pranašo pasakyta, kad “Viešpaties uolumas 
tai padarys”.

Išganytojo gimimas
■ Aukščiau paminėtoji Izaijo pranašystė pradėjo išsipildyti su . 

Jėzaus gimimu.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago, IL 60632

OK P4(H V HARGIS' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

We^chester C w-m unity klinika 
Medicinos direktoriui

934 i. Manhoim Rd„ WestcbMlm-, IL 
AJ.A 'TIKIS: 8—0 darbo dienomb ’’

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BR4ZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

T*L 562-2727 irba 562-272f

TEL — El 1-5*93

GYOYTOJAS IR CHIRURGAI 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGO* 

3907 West 103rd Street 
Valandoe pagal tuctarim*.

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

Visos laidos iš WCEV stoties,
' banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

ne dr. P. Kisieliaus.

Drauge sausio 26 d. dr. A. 
Razma primena Vasario 16-siios 
aukotojams duoti aukas tik 
Liet. B-nei. Nė žodelio neužsi
mena, kad aukotume ALTai, 
kuri mus ir jus išgelbėjo nuo iš
davimo komunistams.

Baigia: “Negailėkime ir pa
dvigubinkime savo aukas”.

Pasiskaitykite prel. Balkūno 
atsišaukimą!

Prisimenu prof. K. Pakšto 
vieną įdomų pareiškimą: Lietu
vis praturtėjo — lietuvio nėr!, 
Ttikra tiesa! Sudeda aukas tie 
pėstininkai, o nuo turtuolio stalo 
nubyra tik trupiniai mūsų aukš
čiausioms institucioms — VLI
Kui, ALTai ir BALFui paremti.

Pasiskaitykite Naujienose A. 
Pleškio 
titucijų 
tuc’met 
matais

laidotuvių direktorius

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika S? Evans

Dail. Dagys Trimičius.

straipsnį apie mūsų ins- 
kūrimąsi ir jų tikslus, 
nereikės knistis po pa
tų institucijų ir dubli- 

kuoti jų veiklą ar per užpakali
nes duris veržtis į Baltuosius 
Rūmus! K. P.

Laidotuvių Direktoriai

BENDRUOMENININKŲ VEIKLA 
DETROITE

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

OPTOMiTRISTAl
kalba lietuviškai

2611 W. 71 St. T»L 737-5144 
rikrūu aiū. Pritaiko akiniu* u

“contact lenaer”
YaL asai auaitarūn*. Uždaryta oač.

SUSIRINKIMŲ

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

prostatos chirurg:ja 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: an trad. 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2830,

Rezidencijos telef.: 448-5545

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo metinis 'susirinkimas ivyks 
antradienį, vasario 3 d., V y a u saieje, 
Z4o5 YV. <£7th bt. Pradžia 1 vai. po
piet. Visi nariai kviečiami atsiian- 
Kyti, bus daug svarbių reikalų ap
tarti. Po susirinkamo bus vaišes.

A. Kalys

Jau čia pat Vasario 16-osios 
minėjimas. Jaučiama, kad kaž
kas nepaprasto artinasi. Gauna
me propagandinių Laiškų su be 
galo daug įvairių nuotraukų bei 
įvairių pasigyrimų bei liaupsi
nimų atliktais dideliais darbais, 
ir naujų užplanavimu- Vienoje 
nuotraukoje matosi prezidentas 
R. Reagan su žmona ir šalia jų 
didžiulė 
Krašto 
Reikia 
Lietuva 
soma.

nenormali galva — LB 
valdybos pirmininkas, 
manyti, kad netrukus 
bus laisva ir nepriklau-

■RTHOFEDas-PROTSZISTaS
Aparėtai - Pmtexai.. Mod. ben t 
i&zai. Speciali p*eaibe KOĮmM:'.

Ir s. i
■*- - 5cStadieni>j® *. i

L?- d $j._ tU
PReepect 4-5*M

Brighton Parko Lietuvių Moterų 
klubo metinis narių susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, vasario 5 d., 
1 vai. popiet Anelės Kojak salėje, 
4500 So. laiman Avė- Narės prašo
mos atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikaių aptarti, ir jau laikas už
simokėti nario duokles. Po susirin
kimo bus vaišės.

. Eugenija Strungys, rast.

Upytės Draugiško klubo metinis su
sirinkimas įvyks penktadienį, vasa
rio 6 d., Anelės Kojak salėje, 4500 
S. Talman Avė. Pradžia 1 vai. popiet. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes bus 
daug svarbių reikalų aptarti. Po su
sirinkimo — vaišės. A. Kalys

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir ilapuro< 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVF<.

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

PERKRAUSTYMAI

M O V I N G 
Leidimai — Pilna apdraudt 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

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

i į >

PREKYBA ŽMONĖMIS |
Ir šiais moderniais laikais pre

kyba žmonėmis vis dai vykdo
ma. Rytų Vokietijos komunisti
nė vyriausybė už vieną Vakarų 

£ Vokietijai parduotą žmogų gau- 
Į na nuo 30,000 net ligi 60,000 va

kariečių markių.
Šių metų pradžioje nupirkti 

iš Irano 52 amerikiečiai įkaitai 
(atrodo, kad pagal susitarimą) 

i Amerikai kainuos apie 11 bili
jonų dolerių. Taigi, už kiekvie
ną asmenį teks sumokėti net 
truputį daugiau kaip po 211 mi- 
lionų dolerių.

Kas gali pasakyti, kad šiais 
laikais jau neprekiaujama žmo
nėmis? J. Ž.

Iškilmingas šventės minėji
mas jau ne už kalnų, skelbiama 
per radiją, ir kad jis Įvyksiąs 
vasario mėn. 15 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos salėje, tikriau 
pasakius, bendruometiininkų sa
lėje.
■tPernai toje pačioje salėje ir 
aš dalyvavau minėjime, ir bu
vau prisijungusi prie aukų rin
kėjų Amerikos Lietuvių Tary
bai, kuriai jau per 40 metų Va
sario 16-osios paminėjimuose 

; uuvo' renkamos aukos. Man la- 
• bai sugadino ūpą, kai priėję prie 
I manęs du vyrai — vienas bal
tas kaip popieriaus lapas, kitas 
dideliu pilvu ir raudonas kaip 
nuplikintas — pasisakė, kad ir 
,ie esą aukų rinkėjai. Trumpai 
.r drūtai jie sakė, jog paauko
čiau Bendruomenei. Man atsa-i' 
kius, kad šiandien renkamos • 
aukos Amerikos Lietuvių Tary-Į 
jai, išbalusiu veidu vyras prisi- 
xabino ir nepaleidžia manęs- Aš 
mėginau aiškinti, kad bendruo- 
menininkai renka aukas per vi
sus metus ir kad čia nėra ko er
zelio kelti. Netrukus prisistatė 
arčiau buvęs raudonu veidu vy
ras. Pagalvojus, kad man bus 
sunku jais atsikratyti, pasišau
kiau koridoriuje prie stalo sė- į

dintį organizacijos pareigūną, 
kad gelbėtų nuo užpuolėjų. Kur 
tau išgelbės! Tas išbalusiu vei
du pradėjo iškoneveikti tą pa
reigūną visokiais nscenzūruotais 
žodžiais, kaip tik beišmanyda
mas.

Tas nepraustaburnis išblišku- 
siu veidu, atrodo, ir šiais metais 
kels erzelį Vasario 16-osios mi
nėjimo metu. Toliau dar gra
žiau. šiais metais LB-nės Apy
linkės vaidyba pasikvietė į aukų 
rinkėjų policinę popietę pagrin
diniu kalbėtoju kokį tai lenką. 
Nejaugi LB Detroito apylinkė 
nesurado lietuvio, kuris pakal
bėtų? Kažkas neaišku.

Mieli bendrucmenininkai, ku
riomis priemonėmis jūs pradė-

Atsiųsta paminėti
• LIETUVIŲ KALENDO

RIUS, išleistas Prisikėlimo para
pijos Ekonominės sekcijos, 1011 
College St., Toronto, Ant., Cana
da- Tai tradicinis, 134 psl., vie
nintelis išeivijoj žurnalo bei 
knygos formos kalendorius. Ja
me gausiu įvairių žinių ir pata
rimų, taip pat humoro skyrius, 
viskas, het skelbimai, yra ilius
truoti nuotraukomis ir prieši
niais. Gaunamas pasiimtus lei
dėjams auka. Tą gražų kalendo
rių redagavo Stasys Prakapas.

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

GENIAUSIA

.605-07

CR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi y atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376^996

ANTANUI GRAUŽINIU!

SOPHIE BARČUS mirus.

— Chicaga išvengė praeitą sa- ■, 
vaitgalį sniego pūgos, bet užėjo 
smarkūs šalčiai- Pirmadienį bu- 1 
vo Ground dog diena. Ji matė 
savo šešėlį, todėl būsią dar 6 sa- '

•jote laisvinti komunistų pagrob- vaites žiema. i

Aukų Rinkėja

PASINEŠĘ Į KLYSTKELIUS

Inž. K. Pabedinskas prieš Va
sario 16-ąją ateitininkams iš
siuntinėjo raginimą: “Lietuvos 
laisvinimo darbams paremti 
skiriu   Auką prašau per
duoti:  VLIKui,  ALTai, 
.......Liet. Bendruomenei”.

Seniau ateitininkai tarpinin
kavo aukas rinkti tik ALTai ir 
VLIKui. Ateitininkai įnešdavo 
virš -$1,000. Dabar atsirado “ry
šininkai” ir pučia dūmus j akis 

• savo nariams-
Vieną kartą neiškentęs pa

rašiau, kad aš priklausau prof.

PILYPAS KRITIKUOJA 
SOVIETŲ VALDŽIĄ

, LONDONAS, Anglija.— Visos 
pasaulio valstybės stato sienas, 
kad priešas neįsiveržtų į krašto 
vidų, tf Sovietų Sąjunga stalo 
sienas, kad jos gyventojai neiš
bėgtų iš Sovietų Sąjungos, pa
reiškė britų princas Pilypas.

Bet kuriame krašte, kurį So
vietų karo jėgos užima, tai pir- | 
įmausią siunčia galingas jėgas 
prie sienos, kad niekas negalėtų 
išvažiuoti i užsienį. Karalienės 
vyras tvirtina, kad Sovietų vai-; 
džia yra vienintelė visoj istori-' 
joj, kuri paimtų vergų nenori 
išleisti į užsienį.

Ham Yam Salad Solves
The Cooking-For-Two Dilemma

1

1330-34

SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927*1741 —1742

SO. CALIFORNIA AVENTT
Telefonas 523*0440

no BERNIŠKOS AIR-CONDITTO NED KOPLYČIOS

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 VV. 71st Street
1410 So. 50th Avė.. Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos H WOPA, 

1490 kll AM.

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 Davkus 
telef.: HEmlock 4-2413

jo žmoną Bernadetą ir dukrą Rūtą su šeima nuošir
džiai užjaučia

PETRAS PALUBINSKAS
JUSTINAS ir MARIJA PALUBINSKAI
FELIKSAS ir SAULĖ PALUBINSKAI

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. L1TUAN1CA AVE. Tel: YArds 7*3401

’159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

x vrivmr rwnmn at TTAvrr

DENTURE WEARERS
. A major j 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE I

ana application hoios 
comiortaWy up to « .

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti
&

Cooking for one or two? Bet you look hard for budget-wise 
and appetizing main dishes that come in small quantities and 
require a minimum of fuss.

Hearty Ham Yam Salad is a delicious solution. It’s easy to 
prepare and economical, too. And there's no waste involved 
since it serves only a pair. Make this tangy creation ahead of 
time m a handy Tupperware Seal-N-Serve® . Serve the salad in 
the same convenient and colorful container for an attractive 
presentation. And, if you’re dining alone, the salad can be 
stored in the same bowl in the refrigerator until its next mena 
appearance within a few days.

Ham Yam Salad
1/3

2
11/2

2

1/2

3/4
1/4

cup <our eream 
tablespoons milk 
teaspoons Dijon -style 

mustard
teaspoon salt 
Pinch pepper 
Lettuce leave*

medium-size yams or
sweet potatoes

pound cooked ham, 
cut into 1/2-inch 
cubes

cup diagonally sliced 
celery

In t medium saucepan, cook yams tn boiling salted water to 
eover for 20 minutes or until tender. Cool. Peel yams, cut into I 
2/2-inch cubes. Tn a medium bowl, combine yams, ham and 
celery. Refri<erate until well chilled. Combine tour cream, 
milk, mustard, salt and pepper. Stir until well blended. Pour 
over ham mixture, toss lightly. Serve over lettuce leaves.
Yield: 2 serving*.

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
‘34* so. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVE. Tel.: YArds 7*1x38 - 113J

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Price Hill*, DI. 974*4411

P. J. RIDIKAS
I 3354 So. HALSTED STREET TeL YArdi 7-1911

5 — Naujienos, Chicago, 8, DI Tuesday, February 3. 1981 
•w *



APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
*

f

O

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
> a Sen'au Lietuvos ūkimnknii 
pagrindinį maistą gamindavo ir' 
valgydavo rytą. Prieš 100 metui 
ir, amerikiečiai mėgdavo valgyti i 
sočius pusryčius. Bet 1890 mJ 
Jlėjrry -/D. ■ Perky išrado tarkuo- j 
tus -bei kapotus kviečius, ku
priuos, laikė, vaistais savo nesvei
kiems viduriams. Tuo pat laiku 
broliai WK. Kellogg, Battle j 
Cleėk, Mich. laikė puošnią sana ' 
toia^^kariofe pacientus gydė 
įvdž^ts^ vandens- pratiznais ir 
mait^hbįįavainiais, kuriu labiau
siai ištobulinti buvo kukurūzų 
ir kviečių specialūs kepiniai — 
flakes-' Netrukus jie buvo par- 
daymėjami visoje Amerikoje. 
Produktai ypatingai patiko sa
natorijos pacientams. Vienas bu- ’ 
vęš pacientas C. W. Post 1898 m.! 
sudarė Grape-Nuts mišrainę ir j 
ją pradėjo pardavinėti. Prie ma- i 
siriio pasisekimo prisidėjo Qua
ker Oats avižų .-dribsniai karš
tiems pusryčiams. Javainių por
ciją kainuoja nuo 6 iki 12 centų, i 
Jie pakeitė amerikiečių pusry- 
čiavimo papročius.

O Burbuliuojantis vanduo, sel 
teris ir Club soda skiriasi dau
giausia druskos kiekiu. Spark
ling water , yra natūralaus šalti
nio, vanduo su natūraliu druskos 
kiekiu, apie 16 miligramų kvor
toje. Selteris yra geriamo van
dens produktas su 44 miligra
mais druskos, Club sodoje yra 
200 miligramų druskos, net 10 
kartų daugiau, negu rekomen
duojama. Burbuliavimą sukelia 
oras, žinomas carbon dioxide 
vardu.

200 mil jonų svarų, net 6 kartus 
daug au, negu prieš 20 metų.

e Meeting News pranešė, kad 
malm jautiena pakilo 153 pro
centais. o šonkauliukai tik 26 3% 
ir la'komi geriausiu bargenu.

O Nori h Carolina valstijoj 
onreiąūnai tyrinėjo nelaimingus 

mus darbovietėse. Nusta- 
ad 75% nukentė usiu ne. 
avo pusryčių; ^ Ą 
kugelis kląįdiągąį gįlvo-. C 
i pusžalė l<epta*ar ’tirta 

mėi.-a yra maistingesnė.. Nųsta- 
tvta, kad tinkamai^vėbaamą ar 
kepama mesa nenustoja hiais- * 
•ingumo. T*k neniktj^liai pūkš-* 
ta virimo ar kepiwazienjpQratu- 
m pakenkia pnądu^t^įftjistangu- ’1 
mui. • -X 1

O Nedaug kas žino, kad- da-p 
bortinis prezidentas, studijųoda-. 
mas, nuol926 iki 1933 m.Jbuvo 
gyvybių gelbėtojjų Lowell Park, 
[!!., paplūdimyje/ Per tą Įtaiką 
jis išgelbėjo 77 asmenų gyvybes.

O Survive Tomorvow statybos 
bendrovė Utah valstijoje pradė
jo statyti požeminius kondomi- 
nium stiliaus namus, sutvirtin
tus 44 colių cementine siena. Na
me yra komunikacijos centras, 
žaidimų bei poilsio kambariai, į 
vieta naminiams gyvuliukams, j 
kainuoja nuo $40,000 iki $70.000. 
Jie yra saugūs atominio karo, 
žemės drebėjimo bei pilietinio 
neramumo atvejais.

* * _• <

malonjai kviečia visas lietuvių 
organizacijas ir visuomenę gau- 

, šiai dalyvauti Lietuvos nepriklau 
somybės minėjime vasario 15 d. 
2 vai. popiet Marijos aukšt. mo
kykloje.

—VASARIO 16 MINĖJIMAS 
BOSTONE įvyks vasario 15 d. 
Pamaldos bus 10 vai. 15 min. 
šv. Petro Liet, bažnyčioje, 3 vai. 
.pp. bus iškilmingas minėjimas 
Liet. Piliečių D-jos 3-čio aukšto 
salėje. Atidaromą ą kalbą pasa
kys ALTO sk. pirm. Aleksand
ras Chaplikas. Pagrindinis kal
bėtojas bus Vincas Trumpa iš 
Washingtono. Meninę dalį at
liks solistė Bizinkąuskaitė iš 
Brocktono ir Onos IVaškienės 
tautinių šokių jaunesnioji grupė.

— ALTo pirm. dr. K. Šidlaus
kas vasario 7 — 8 d. d. Washin
gtone dalyvaus Bendrojo Pabal- 
tiecių Komiteto metiniame po
sėdyje. 1980-tais metais šio ko
miteto
pat dr. K. Šidlauskas, pavaduo
toju — 
rininke Ieva Migonytė.

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Ųž darbą garan
tuojame ir esame apdrausti 
ARVYDAS KIELA, 434-9655

— Švento Rašto Tyrinėtojai
į duoda Areltui kietais viršeliais 
} įrištą knygą apie Šventąjį Bars

tą. Pirmi atėjusieji į Naujienas ; 
galės gauti: 1) “Amžių planą”,; 
374 psl., vardų rodyklės, arba į 
2) “Kasdieninė dangiškoji ma-« 
na”, 200 psl., kasdieniniai pa- ■ 
mokymai, arba 3) “Laikas pri-

Į siartino”, 358 psl.
Knygas veltui gaus pirmi at- j 

ėjusieji. Kas norės daugiau šios 
rūšies knygų, tai prašoma; 
kreiptis į šv. Rašto Tyrinėtojus,! 
5421 S- Mozart Ave., Chicago, marquette’ parke 
IL 60632.

H*mal, ±«rrv» — Pardavimui 
H£AL ESTATE FOR SALI

, Hemai, itmi — Pardavimai 
I *£AL ESTATK FOR SALK

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

*jEL visų lnformacuų kreiptis b

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas .

22’2 W. Cermak Road Chicago, Ill ’ Td. Virginia 7-7741

pirmininku buvo taip

KAIP PER KALĖDAS LIETUVOJE
, (Koplytstulpis dr. J. Adomavičiaus kieme)

prof. dr. J. Genys, o ant-

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIAT  AS • VERTIMAI.

.VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

jaus palaikymą, sveikiname mie-tina, jog kraujo sūrumas parei
na nuo to, kad pirmieji gyviai, lą kultūrininką bei lietuvių tau- 
iš kurių išsivystė žemės gyvū
nai, o vėliau ir žmogus, atsirado 
jūroje. M. Miškinytė

tosakos žinovą, prašydami visus 
skaitytojus prisidėti prie plati
nimo vajaus.-

— Dėkui kun. A. Gleveckui, 
Albany, N. Y., už ankstybą pre
numeratos pratęsimą ir už 
auką.

$10

e Kai p ir visame pasaulyje, 
Amerikoje popuriariausias pries 
konis yra pipirai. Antroje vie
toje yra svogūnai, o trečioje čes
nakai. Kiekvienais metais jų su
vartojimas didėja. Praeitais me
tais Amerikoje

g Visi žino, kad kraują yra 
sūrus. Mokslininkai sako, jog tas 
faktas turi didelės reikšmės. 
Mokslininkas Quinton. 1900 m. 
pareiškė nuomonę, jog žmogaus 
ir kitų gyvūnų kraujas turi daug j 
bendrumo su jūros vandeniu, 
ypač sūrumo atžvilgiu. W. J. 
Dakin, žinomas mokslininkas ir. 

užauginta virš! Dakin skiedinio išradėjas, tvir-

— Antanas Sakalauskas iš Ha- 
! miltono, palaikydamas lietuvišką 
spaudą ir Naujienų pastangas, 
platinimo vajaus proga užsisakė 
dienraštį pusei metų. Dėkui už 
dėmesį. Taip pat dėkui jo bičiu
liams, kurie jį supažindino su 
Naujienomis ir turėjo teigiamos 
įtakos.

Pa
ka
lei-

C35
tha best wzy to savysgulsrfyl

—Alforsas šidagis iš Marque
tte Parko, Lietuvių sodybos kul
tūrinių programų aktyvus daly
vis, tapo Naujienų nuolatiniu 
skaitytoju. Jas jam užsakė va-j 
jaus proga 4 mėnesiams geroji 
jo žmona- Nuoširdžiai dėkodami 
už Naujienų ir jų platinimo va-

— Antanas Macionis, St. 
tersburg Beach, Fla., gavęs 
lendorių, parėmė Naujienų 
dimą S10 auka. Dėkui.

— Dėkui P, Laurinavičiui zši 
Brigton Parko už $7 auką, at-} 
siųstą gauto kalendoriaus pro-1 
ga. Taip pat dėkui tos apylinkės j 
tautiečiui, užsisakiusiam Naujie-j 
nas 4 mėnesiams ir įteikusiam 
penknę už kalendorų, bet pavar
dės prašusiams neskelbt.

— Jonas Rinkančius iš Toron- 
. to, pratęsdamas prenumeratą ir 

keisdamas buto adresa. atsiuntė 
$5 auką. Dėkui.

— Chicagos Lietuviu Taryba

%.

Compounded
Quarter!

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO
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Mutual Federal 
Savinqsand Loan

SIUNTINIAI I LIETUVA
I

5 t
« X&08 sėti St, ChicF-ęs, m. <6623 e TsL WA
• Dišalir psairlnkdma* gero* rūliee įvairių prekig. *'

MAISTAS Iž EUROPOS SANDELIŲ

2212 WEST CEXMAK ROAD

Pirn Kawcavouj, fWHesa

BOURSt Mon.Tut.Fr 1.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1305

CHICAGO, ILLINOIS ffiSCt

Hrnoet VbtfnI* 7.7747
Thur. 9-8 Sat. 9-1

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

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

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_
Galfrna taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

$8.00

$1.00
$3.00

1735 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

SIUNTPUAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
X5ei w. SL, Chkxgo, EL 60624---- Tel WA 5-2787

SUSIVIENIJIMAS LIETIATŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalmė ar- 

CaniLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA —Išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerii 
apdraudę savo nariams.

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

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugai gilt 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: už 
11,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreipti* ir U estai 1 SLA Centra:

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

M7 W. »th M.
Tel. (Ill) MJ-Hie

® LIETUVIŠKAS RESTORANAS su f 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos į 
pirkimo sąlygos. |
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos Ir _
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms. į

• MŪRINIS BUNGALOW Brighton
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par- j V 
duoti. Neaukšta kaina. 1 —

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
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

RENTING IN GENERAL 
— Nuomos —

JĖZUS ATEINA
i

Kodėl mes žinome, ir esame 
pilnai užtikrinti, kad Jėzus Kris-, 
tus ateis antrą kartą žemėn?

Pasiklausykite šios ypatingos 
temos šiandien 8:45 vai. vak. ra-, 
dijo banga 1450 AM per “Lietu
vos Aidus”.

Penktadienį 4:23 vai. po pietų 
per Sophie Barčus radiją išgir
site ‘‘Brangi išganymo kaina”-

Parašykite mums, pareikalau
dami Jono Evangelijos knygelės. 
Prisiusime dovanai.

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

4 kambarių butas; 2 miegamieji, šili
ma, pačius, šaldytuvas. Naujai išda
žytas. Pageidaujama suaugusi pora ir 
mėnesio apdrauda. Nuoma S250 mėn.

Skambinti 778-4351 arba 778-4435

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

: padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’1 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

JAPONIJOJE SIAUTĖ 
SNIEGO PŪGOS

TOKIJO, Japonija. — Praeita 
sekmadienį Japonijoje siautė 
tokia smarki sniego pūga, kad 
padarė šimtamilijoninius nuos
tolius. Japonai apskaičiuoja, kad 
sniegas ir šalčiai padarė kraštui 
450 milijonų dolerių nuostolių.

Blogiausia, kad 8-10 pėdų 
sniego klodas uždengė didelius 
žiemeknčių javų plotus. Be to, 
sniegas sutrukdė susisiekimą 
plačiose srityse. Pirmadienį bu- ’ 
vo nustatyta, kad šaltis ir snie
gas atėmė 70 žmonių gyvybę.

— Izraelyje maistas smarkiai 
pabrango. Be to, valdžia pakėlė 
muitus automobiliams 13%-*

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenu* 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tel. REnubllc 7-1941

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEOAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

prašomi užsisa-

adresas:
Campbell Avė.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

K i I M K U 1

Notary Publk 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. ^pitwood. Tel. 254-745$ 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.V™. A,, *

— Mokslininkai nustatė, kad 
neono šviesios lempos sukelia 
vėžį gyvuliukų tarpe.

HOMEOWNERS POUCY
F. Topoli*, Agen* 
J208»/j W. 95th St 
Everg. F«rk, 111, 
40642, - 42AI654 \

sme F<n^ hre

— Britų socialistų demokratų 
partijos vadu išrinkta buvusi 
ministrė Shirley Williams.

— Irakas jokiu būdu neati
duos Iranui, iš jo atsiimtų naf- 
to’s versmių.

— Pietų Afrikos ginkluoti da
liniai įsiveržė į Mozambiką ir 
padarė didelių nuostolių.

6 Naujienoj, Chlc&gc, 8, DI. Tuesday, February 3, 1981ik

Organize car poola to 
save gasoline.
Don’t be a Bom Loserf

ADVOKATŲ DRAUGU A 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St.. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto ild 7 vai. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tot 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

ENERGY 
WISE

HEART
FUND

Advokatai

GINTARAS P. ČEPtNAS
Darbo valandos: nuo 9 vai. ryte 

Iki 6 vai vak. Šeštadieni nuo 
0 vai- ryto iki 12 vaL d. 

Ir pagal susitarimą.
T< 776-5162 arba 776-5161

2649 West 63rd Street
Chicago, UI- 6062?

Mon.Tut.Fr



