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LENKAI TARIASI, 
BEI' NESUSITARIAALTO VALDYBA IR SUDARYTOS 

ĮVAIRIŲ SRIČIŲ KOMISIJOS
Amerikos Lietuvių Taryba nijus Bartkus, adv. A. Kezelis, 

sausio 30 d. savo būstinėje Chi- Kasperas Radvila, Juozas Sko- 
cagoje buvo sušaukusi posėdi,1 rubskas. 
kurį pravedė pirm. dr. K. Šid
lauskas- Pirmininkas painforma
vo apie World Without War su
ruoštoje studijų dienoje buvusią 
sesiją Lietuvos klausimu, kur 
paskaitas laikė dr. K .Šidlauskas 
ir dr. J. Valaitis. Pasidžiaugta, 
kad atsiranda palikimų Ameri
kos Lietuvių Tarybos vedamai 
Lietuvos laisvinimo veiklai pa
remti. Kun. J. Prunskis pranešė 
apie Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimus televizijoje ir ame
rikiečių radijo programose. '

Nutarta paminėti Amerikos 
Balso lietuviškos programos, ku
ri įvesta Amerikos Liet. Tarybos 
pastangomis, 30 metų sukaktį.

Sudarytos ALTo veiklos komi
sijos. Nutarta steigti Laisvės 
fondą. Priimtos Amerikos Lie
tuvių Tarybos suvažiavimo re- 
zoliuci:os.

Nuspręsta pravesti Amerikos 
Lietuvių Tarybos būstinės antro 
aukšto remontą ir tas pavesta 
atlikti J. Skorubskui. Iždinin
kas J- Skorubskas painformavo 
apie naujus planus lėšoms Lie
tuvos reikalams telkti.

Nuspręsta . pravesti - 'simpoziu- 
mą Lietuvos laisvinimo reikalais 
ir tas pavesta dr. L. Krįąučeliū- 
no vadovaujamai visuomeninių 
reikalų komisijai. ••

Be suminėtųjų, posėdyje daly
vavo T. Blinstrubas. dr. J. Je
rome, dr. VI. Šimaitis. Gr. La
zauskas, J. Lekas, V. Naudžius, 
K. Radvila, L Blinstrubienė.

Namų administravimo kom.: 
pirm. Juozas Skorubskas, nariai: <’ 
Viktoras Naudžius, dr. Vladas 
Šimaitis.

Sekretoriatas: pirm. inž. Gr. 
Lazauskas, nariai: Irena Blinst- 
rubienė, kun- Juozas Prunskis, 
Kasperas Radvila.

(ALTo Informacija)

ŽADA MAŽINTI PAŠTO 
PATARNAVIMUS

WASHINGTON, D.C.— Prez. 
Reagano administracija, peror, 
ganizuodama JAV ekonomiją ir. 
kovodama su infliacija, numato

> sumažinti išlaidas Pašto tarny
bai ir Amtrak. Biudžeto direk
torius David A. Stockman pra
nešė, kad projektuojama beveik , 
visai panaikinti subsidijas kelei
viniams traukiniams, žinomiems 
Amtrak vardu. Tai paliestų 
Į darfją bei iš darbo važiuojan
čius traukiniais bei tolimų disT 
tancijų keleivius. Jie privalės 
veik keturgubai mokėti už* bL 
lietus. • :

I ' . . f . .

Mažinant.- Pašto tarnybai, pri- 
mokėjinirišjAnumatoma ątdięhų 
darbo;savaitė. Numatoma; kad 
šeštadieniais laiškanešiai ne- [- 
dirbs- Vietoj dabar gaunamų r 
$789 milijonų, 1982 m. Pašto 
tarnyba gaus tik $500 milijonų 
pašalpos. Pranešime' nieko ne
sakoma apie 5 centų kainos pa
kėlimą pirmos klasės laiškams.

v:

i
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Švedijos kareiviai yra pasiruošę ginti kiekvieną savo žemės 
pėdą. Didžiausių šalčių ir pūgų metus jie mdka čiuožti kai- . 
nais ir pašlaitėmis. Jie šiltai apsirėdę, nešasi daug ginklų.

* :.iR

SOVIETU SĄJUNGĄ SUAKTYVINO 
AMERIKOS POLITIKOS PUOLIMUS

j VARŠUVA, Lenkija. — Penk- 
Udienj lenku valdžiai pavyko 
susitarti su WalesJs vadovauja
mos unijos atstovais dėl visos 
eilės klausi m u Bielsko- Biala
srityje, bet m pavyko prieiti 
vieningos nuomonės su kasyklų 
darbininkais Jeįenia Gora sri- 
tyje» esančioje netoli Sovietų 
pasienio. Bielsko-Biala srityje 

vužteko valdJai pašalinti ne- 
j.mėgstamus penkis komunistus 
J ir penktadienio vakare buvo 
į baigtas streikas.
i šeštadieniu vakarę buvo ve
dami pasitarimai dėl Jelenia Go-

1 ra, bet valdžios atstovai nutarė 
! nutraukti pasitarimus, o sekma
dienį negalėjo pasitarimų at
naujinti.

į Padėtis pasunkėjo, kai sekma- 
j dienį pradėjo eiti kalbos, kad iš 
komunistų partijos gen. sekre
toriaus pareigų atsistatydino St. 
Kania, o naujas dar nebuvo pa
skirtas. Sakoma, kad Kania vra 
Įsitikinęs, jog Walesa pasiryžo 

’pašalinti visus komunistus iš 
| ayiskričių virširnnku ^pareigu. 
Mani atrorfo, kad Walesa nesi- 
Į laiko susitarimu. Kalbama, kad 
nauju partijos sekretoriumi bus 
paskirtas generolas Mieczyslaw 
Moczar, jau anksčiau pasižymė
jęs žiaurumu. ' Ų

ŠVEICARŲ AMBASADOS ATSTOVAS 
ASMENIŠKAI IŠLYDĖJO ŽURNALISTE 

V

ŠVEICARAS NUPIRKO BILIETĄ I ŠVEICARIJĄ IR PRI
ŽADĖJO DUOTI PINIGUS TOLIMESNEI KELIONEI

nariai: dr

ALTO ĮVAIRIŲ SRIČIŲ 
VEIKLOS KOMISIJOS

Amerikos Lietuvių; Tarybos 
posėdyje sausio 30 d- buvo su
darytos šios ĄLTo veiklos . ko
misijos: ‘ '

Politinė komisija: pirm, dr, 
, Kazys Šidlauskas,

Juozas Jerome ir dr. Leonas 
Kriaučeliūnas. ‘

Visuomeninė kom.: pirm, dn 
Leonas Kriaučeliūnas, nariai: 
dr. Juozas Jerome ir Kasperas 
Radvila.

Skyrių komisija: pirm. Teo
doras Blinstrubas, nariai: Juo
zas Lekas ir dr. Vladas Šimaitis.

Finansų kom.: pirm. Juozas 
Skorubskas, nariai: Petras Bu
čas, Viktoras Naudžius, dr. Jo
nas Valaitis.

Spaudos ir informacijų kom.: 
pirm, kun- Juozas Prunskis, na
riai: Antanas Adomėnas, Leo
nardas Kerulis, inž. Gražvydas 
Lazauskas, Kasperas Radvila.

Teisių ir statuto kom.: pirm, 
dr. Jonas Valaitis, nariai: Euge-

MASKVA IŠLEIDŽIA 
DAUGIAU ŽYDŲ

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
valdžia-buvp sulėtinusi išvažia
vimo vizų davimą žydams, bet 
nuo sausio vidurio vizų davimas 
žymiai padidėjo- Sovietų spau
doje niekas nieko nerašė apie 
padidėjusį vizų davimą žydams, 
bet žmonių judėjime tai galima 
aiškiai pastebėti.

Manoma, kad artėjantis ko
munistų partijos kongresas ver
čia vadovvbe išleisti galimai 
daugiau -žydų. Jie vilkino vizų 
davimą, o dabar, kai pamalė, 
kad partijos kongresas jau čia 
pat, tai nori tą reikalą kitaip 
tvarkyti. Vadams labai nepato
gu viešai aiškintis, kodėl šįmet 
tiek mažai žydų išleista. Iš Ru
sijos išleidžiamus žydus nuveža 
į Austriją, o iš ten juos jau veža 
į kitus kraštus. Ne visi išvažiuo
jantieji žydai nori apsigyventi 
Izraelyje.

Žydai visą laiką rūpinasi savo 
žmonomis, bet apie lietuvių teisę 
išvaižtioti niekas nieko nepa
darė. Rusai daugiausia išleidžia 
lietuvius komunistus, o kas ne
pritaria komunistų partijai, tai1 
jų ir neišleidžia. Okupantas tu
rėtų išleisti ne tik partinius agi
tatorius. liet ir paprastus gy- 
vęn tojus.

BUVĘS JAV AMBASADORIUS MASKVOJE TVIRTINA, 
KAD SOVIETAI ŽENGIA LINK KOLIZIJOS

MASKVA. -— Sovietų Sąjun-1 nebus susitarta dėl atominių 
ga suaktyvino Amerikos puoli-! ginklų kontrolės, tai šios vais
inus savo' spaudoje, per radiją Į lybės susinaikins sekančiuose 
ir televiziją. Sekmadienį per 
Maskvos radiją buvo pareikšta, 
kad prez. Reagano' administra
cija ir politiniai vadai pradėjo 
masines atakas prieš detentę, 
sukėlė karo isteriją ir skatina 
grįžti į šaltojo karo laikotarpį. 
Kalbėtojas Boris Andrianov taip 
pat pareiškė, kad Amerika, su
aktyvinusi apsiginklavimą, pa
žeidžia dabartini jėgų balansą

I ir siekia pirmenybės ne 
vo, bet ir 
viine.

IŠBANDĖ AMERIKOS 
LĖKTUVUS '

OFFUTT ORO BAZĖ, Neb
raska. — Praeitą sekmadienį 
staiga pakilo į Nebraskos padan
gos 100 galingų JAV karo lėk
tuvų išbandyti pasiruošimą ko- 

dviejuose ar trijuose dešimt--vai- Iš savo lizdų išlindo ir di- 
insčiuose. Jis patarė JAV admi- .dokas JAV tankų skaičius, 
nistraėijai' peržiūrėti- SALT II Dešimt minučių Iftįkotarpyje 
sutarti. Į prez. Reagano pasiū- Oirėjo į padanges iškilti 400 di- 
lymą atnaujinti nusiginklavimo džiųjų Amerikos bombonešių, 
derybas Sovietų Sąjunga atsakė Galingieji B 
tik

sąjungininkų
tik sa- 
ginkla-

laidojesekmadienio 
tris straipsnius, puo-

KALENDORĖLIS
Vasario 10: Skolastika, Min- 

gėlė, Gražutė, Kęsgailą, Min- 
gėla.

Saulė teka 6:53, leidžiasi 5:17..
Oras šaltas. : š

— Sekmadienį Graikijoje, Pi
raeus mieste, kilus panikai po 
futbolo rungtynių, 40,000 žiūro
vų minia sutrypė 2t asmenis ir 
virš. 100 sužeidė.-- i•-

Pravda 
dėjo net 

’ančius prez- Reagano ir jo ad- 
ininistracijo’s karinę, ekonominę 
:r diplomatinę politiką. Straips
niai nukreipti į vadinamas Tre
čiojo pasaulio valstybes. Ju at
stovai iš 95 valstybių susirinko 
pinnad^nį konferencijai New

-,.W— ■ if ■ * - 1Delhi inkste; Indijoje. »
Maskvos televizija rodė fil

mą apie Amerikos laivyno ir 
aviacijos pasiruošimus, atakoms. 
Čia taip pat priminta žiūrovams 
amerikiečių karinė isterija ir 
noras grįžti į šaltojo karo nuo
laikas. Prie to prisideda atidėji
mas neribotam laikui grūdų em
bargo, visai pamirštant pasaky- 
i, kad grūdai buvo sulaikyti dėl 
Afganistano okupacijos.

Tuo tarpu per ABC televiziją 
kalbėjo 67 metų diplomatas 
Thomas J. Watson, išbuvęs 1 i 
mėnesių JAV aml>asadoriumi 
Maskvoje, bet neseniai grįžęs 
Washinglonan. Jis pareiškė, 
kad dabar JAV ir Sdvietų Su
jungi. yra kolirijrfs kelyje:. let

3-52 lėktuvai, leng- 
jvesnieji FB-111 ir didokas skai- 
Įčius KC-135 tankų neturėjo įtai
sytų ginklų bei amunicijos, jie 
negalėjo pulti priešo; valdžiai 

! buvo svarbu patirti, kiek už
truks ir kokiu tikslumu šios di
džios karo mašinos galės atlikti 
savo misiją, gavus tam įsakymą. 

Aviacijos pulk. Mike McBa- 
r.ay labai patenkintas, kad lėk
tuvai taip greitai pakilo-'Bet bti- 

buvo nepatenkinta vo ir netikslumų. Lėktuvai turė-

negatyvia kritika.

SOVIETŲ NUOMONĖ 
AITE REAGANĄ

MASKVA. Rusija. — Komu
nistų partijos organas Pravda 
sekmadienio numeryje įdėjo net 
tris straipsnius, nukreiptus prieš 
naują JAV prezidentą Ronald 
Reaganą.

Prąvda
prez. J. Carteriu dėl toj kad jis jo tuojau būti nustatytoje puo- 
užsispyrė išprašyti rusus iš Af- limo vietoje, )>et ne visi ten bu- 
ganistano, bet rusai niekad ne- ’ vo. Įvairūs pratimai dar tęsis 
manė, kad Reaganas bus dar savaitę laiko ir bus siekta ge- 
arše^is.

Vašiame straipsnyje Pravda 
įspėja visą “Tretįjį pasaulį”, pa-

riaų suderinti gynybos eiga.

— Žinovai tvirtina, kad prezi- 
tardama nieko konstruktyvaus' dentas Ronald Reaganas kandi- 
nelaukti iš Iteagano, nes netru-* datuos į Baltuosius Rūmus ant
inis jie patirs Reagano nagus, j ra m terminui. Už jį vyresnis 
Antrame straipsnyje Reaganas prez. Eisenhoweris išbuvo pre- 
pristatomas kaip išdidus, būk,(zidentu du terminus, 
“jo Amerika kalbės tiktai iš ga
lios taško”, nesidsrės su nieku. 
Pravda tvitrina, kad Reaganas 
vėl pradėjo ginklavimosi lenkty
nes. Pravda rašot apie Indijai 
Brežnevo laišką, kuriuo jis pri
mena, kur jos draugai 
tik ne Amerikoje. Rusai 
kad Reganas planuoja 
daugiau karo laivų į 
vandenyną-

— Komercijos departamento 
pranešimu, šįmet bus ekspor
tuota kompiuterių už $32.8 bili
jono, 26.2U daugiau, negu pra
eitais metais.

yra — 
nurodo, 
pasiųsti 
Indijos

— Kinija pradėjo 1679 me
tus. Jie yra vadinami Gaidžio 
metais.

- ------------------ Izraelio, sako Sadatas, bet joms
i— Europos valstybės stengia-‘nepavyks. A. Sadatas prižadėjo 

si prakalti plyij tarp Egipto ir. bendradarbiauti su Izraeliu.
I

TEHERANAS, Iranas.-Ame
rikos žurnalistė Cynthia Dwyer, 
gavusi devynis mėnesius kalė
jimo, pirmadienio rytą buvo’ iš
leista iš kalėjimo, nuvežta į Te
herano aerodromą ir pirmuoju 
keleiviniu lėktuvu išvežta i 
Vieną. .

Prezidentas Bani Sadr pareiš
kė, kad sekmadienį žurnalistė 
Cynthia Dwyer buvo nuteista 
devyniais mėnesiais už šnipinė
jimą; ji jau buvo atsėdėjusi de
vynis mėnesius kalėjime, tai jos 
bausmė jau atlikta ir pirmadie
nio rytą nutarta ją išdeportuoti. 
Ji buvo pasodinta i Irano kelei
vinį lėktuvą ir išvežta į užsienį.

Paaiškėjo, kad 49 metų žur
nalistė buvo teisiama už pastan
gas susižinoti su ambasadoje 
laikomais Amerikos piliečiais, 
jos pažįstamais. Ji pati parašiu
si vienam kaliniui .laišką ir =nb- 
Yėjusi tą laišką pėrduoti suim
tajam. Ji nebandė laiško slap
tai perduoti, bet priėjo prie am 
basadoš sargų ir paprašė, laid 
perduotų laišką josios pažįsta 
ffiam. Laiškas parašytas anglis 
kąj; Sargai nesuprato. Tuojau 
buvo' įsakyta, kad ją suimtų, 
apkaltino šnipinėjimu, noru už
megzti ryšius su suimtais ame
rikiečiais. Ji buvo pralaikyta 
kalėjime devynis mėnesius.

Šveicarijos ambasadorius įsa
kė sayo tarnautojam išlydėt 
žurnalistę iš Irano. Jis sėdo j tą 
oatį lėktuvą, kuriuo skrido žur 
haiistė.; Ambasadorius norėjo 
būti tikras, kad paleistai ameri
kietei nieko, pakeliuje neatsi
tiktų. Tarnautojas turėjo išlydė
ti ją iš Irano ir tęsti su ja ke 
lionę į Vakarus, šveicarų arnba 
sada sumokėjo' kelionę iki Vie
nos, o jeigu ji negaus pinigų 
tolimesnei kelionei, palydovu 
Įsakyta nupirkti jai bilietą iki 
Londono, o, -jeigu bus reikalo 
tai apmokėti kelionę iki pat New 
Yorko. Manoma, kad žurnalish* 
iš Vienos skris į Šveicariją, o iŠ 
ten gali skristi tiesiai į New 
Yorką, bet ji gali pirma pasuk
ti į Londoną.

Žurnalistė C. Dwyer buvo lai
koma Teherano Ervin kalėjime. 
Ji buvo izoliuota, ir neturėjo jo
kių ryšių su Įkaitais laikytais 
ambasados tarnautojais bei dip
lomatais. Ji ruošia kelias studi
jas apie islamišką revoliuciją, 
politines grupes, tikybininkų 
įtaką ir. pagaliau, patį kalėji
mą. Nežiūrint izoliacijos, suim
toji turėjo progos pažinti pačio
je Islamo šalininkų partijoje 
vykstančias rietenas. Jų tarpe 
nėra sutarimo ir apie vienodą 
politiką dabartiniu metu jokios 
kalbos negali būti.

Pirmadienį išleistame Etc’ant 
dienraštyje tvirtinama, kad ji 
norėjusi padėti išlaisvinti ame
rikiečius, bet jai nepavykę pa
dėti. Ar tokiam kaltinimui buvo 
pagrindo, ji pati galės pasakyti, 
kai pasieks Ameriką. Visa eilė 
laikraJčių ir žurnalų uisąkeį

J. CARTERIS PROBLE- T 
MU NE ATIDĖLIOJO

ATLANTA, Ga. — Buv. pre-' 
ztdentas Carteris, praleidęs 12 
dienų Virgin salose, sekmadienį 
grįžo į Georgijų ir trumpai kal
bėjosi šu spaudos žmdnėmis^ 
Laikraštininkai norėjo žinoti, ką 
Carteris galėtų ats;fkyti į pre// 
Reagano mestus kaltinimus, kad 
įkaitų reikalai nuo pat pradžių 
nebuvo tinkamai tvarkomi. Bu
vęs prez. Carteris atsakė, jog 
jis, pagal galimybes, viską darė 
kuo geriausiai. Visi diplomatai 
ir ambasados tarnautojai grįžo 
gyvi namo, Amerikos interesai' 
liko nepažeisti. Turint reikalą su 
dabartine Irano vyriausybe, tai 
yra didelis atsiekimas.

Carteris atsisakė .komentuoti 
apie kitus Reagano administra
cijos ėjimus ir pasisakymus, 
nes. Virgin salose jis praleido 
atostogas ir nesigilino į politiką. 
Po to jis nuskubėjo į Plains, Ga.

GRASINA NUŽUDYTI 
JORDANO DIPLOMATA

BEIRUTAS, Libanas. — Jor
dano diplomatas H. Muehelseji, 
tvarkęs visus Jordano ambasa
dos reikalus Beirute, gali būti 
sušaudytas, nepažįstami žmonės 
pranešė dešiniųjų valdomai ra
dijo-stočiai. Stotis anksčiau bu
vo patyrusi, kad dipic'matas jau 
yra Sirijoje.

Tuo tarpu Sirijos vyriausybė 
viešai paskelbė, kad Beirute pa
grobto diplomato Sirijoje nėra. 
Jeigu diplomatas būtų Sirijoje? 
lai jie mielu noru žinią paskelb
tų. Jie nenori nesusipratimų. Jei 
jis grobikų būtų nužudytas, tai 
turi būti aišku, kad Sirija prie jo 
nužudymo neprisidėjo ir nenori 
inti atsakomybės.

Dr. Lisa Berkman, Berke
ley universiteto profesorė, išty
rusi 7,000 asmenų, nustatė, kad 
namuose sėdintieji dažniausiai 
turi perdidelį svorį, perdaug ge
ria degtinės ir perdaug rūko.

— Maryland valstijoje, Salis
bury zoologijos sode, jaguaras 
nulaužė pelikanui snapą. Jam 
buvo pridėtas kietos plastikos 
snapas. IKl kanas jaučiasi la
bai gerai. 
—_____ ■
pas ją Įvairius straipsnius skir- 

I tingais klausimais.
Apie suimtą 19 metų žurna

listę Irano islamiškoji spauda 
nieko neminėjo. Prašneko’ tik
tai dubar, kai ją nuteisė. Bet 
su jh joks laikraštininkas netu
rėjo progos pasikalbėti. Sekma
dienį v ikare paskelbtas spren
dimas, liepiąs ją tuojau iš’rem
ti, o pirmadienį 3 vai. ryto iš 
kalėjimo ji buvo nuvežta į aero
dromą ir ten laikoma, kol lėktu
vas buvo paruoštas skridimui.

Ji norinti pirmiausia pasima
tyti su savo vyru ir vaikais, 
o vėliau ji planuos tolimesnį 
spaudos darbą.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

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

KAI ŽMOGUS IMA SAVO KOJŲ 
NEPANEŠTI

Kojų skausmai atsiranda dėl įvairių 
priežasčių. Tinkamai jas prižiūrint,! 
galima tokių skausmų išvengti, arba 
nuo jų atsikratyti.

(Mediciniška tiesa)

« X ♦

W uiūvos žemės ūkio akademija
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BIRUTĖ KE3IEŽA1TĖ

DAR APIE MAŽĄJĄ LIETUVA
VI. Bakūnas 1981 m. sausio 30 

i d. “Naujienose” savo “Pastabo- 
* se iš tolo” paduoda dr. J- Stiklio

riaus kalbą apie Klaipėdą ir Ma
žąją Lietuvą. Toje kalboje sa
koma: “Jūs žinote. Vytautas Di
dysis, 1410 m. Žalgirio mūšyje 
taip smarkiai sumušė kryžiuo
čių ordiną, kad jis lengvai būtų

Nutukusios moteriškės nepa
neša kojų: jos joms greit pa
vargsta. Todėl tokios sėdi, o’ sė
dėdamos dar daugiau tunka. Nu
tukusias moteriškes kojos ne
paneša. Taip ir sukasi nelaimių 
ratas tokioms mūsiškėms.

Jos lengvai galėtų tokios ne* 
gerovės išvengti, jei jos imtų 
save nagan ir nustotų save tu
kinti. Tokioms prisieina valgy
ti vaisius, daržoves ir kiaušinio 
baltymus, atsisakant riebių val
gių, įskaitant pyragaičius.

Artritu besiskundžiantieji mū
siškiai nepaneša kojų. Jie gydo’ 
si kiekvienu nieku, girdėtu skel
biant per radiją ar matytu tele
vizijoje bei savo pamėgtame 
apgaudinėtojų leidžiamame laik , 
raštyje. Kiekvienam artritiku. 
jo sąnarių stovis pagerėtų, jcigi 
jisr sav& sąnarius labai ilgai ir 
ląbit dažnai kaitintų paprasta
me,-be'jokių priedų vandenyje. 
Cfa'liėldviška pirtis tokiems art 
rilikanis yra antra bažnyčia.

Meskite iš savo namų visokia: 
gvduoles, nusipirktas iš visokių 
vietų. Jokio per televiziją per 
šamo vaisto dėl artrito nepir
kime, o nusipirkę — nenaudo
kime. Tik gydytojo patarti, var 
lokime aspiriną reikiamais^ kie 
kiąis .ir reikiamu laiku. Vis/ 

, sopesnieji mūs.škiai turėtų se-' 
; neliams talkinti visuose jų rei

kaluose, įskaitant ir sąnariu 
skausmus kojose.

Raumenų įtempimą šilima 
ir masažu mažinkime

. ... , ... , braukvtojai. Pasibraukvti kojas i racijų trombozė pasitaiko beveik ’i ai sunkus ir ilgo darbo reika-; • F
laująs yra sustingusių raumenų!
gydymas. Bet tik tdks gydymą 
sis įgalina sustingusius raume
nis paleisti reikiamon veiklom 
Dabar bus aišku, kodėl žmonės 
griebiasi už nieko nepadedančio 
vaisto, kai tuo tarpu tikras gy
dymas yra fizinis: 
mankštinimasis.

dėl menkos mitybos, atsiran-
{galite vienas kitam namuose polkas trečiam operuotajam (35 da kojose skausmai dėl suspaus- 
šillos voniosz^S’ėra reikalo .mė
tyti savo prakaitu uždirbtą pi
nigą visoKiems apgaudinėto
jams.

Stiprinkite savo kūno 
atsparumą

šildymas iri -iį kojas ima nepanešti rukoriąųį
j kai jie sumažina savo kūne vfį
tamino C kiekį ir apturi kojį’ 
venų užsikimšimą —MrombozA. 
Pasilaiko dažnai sveikam žmo-‘ 
gui gauti kojų venose-trombozėj 
bet ji dažnai pati savaime susi-’ 
tvarko. Mat, atsparas kūnas tu-

’ Kada mūsiškiai pajėgs eiti 
taip tikru ir visais atžvilgiais 
naudingu keliu? Viena dabar 
aišku, kad žmonių sveikata įvai
riopai gerės tik tada, kai jie 
apsišvies ir savu būdu susitvar 
kys — kai jie pakeis savo da- Į kraujagyslių sienelėse vaistus, 

krešulius.
Taip stebuklingai žmogaus kū
nas sutvarkytas, kad jis pats

bartine liguista gyvenimo vaga tirpdančius kraujo
daug sveikesne ir daugeriopa 

\ naudingesne.
Tik patogų apavą 

dėvėkime

moningumo, nesugebėjo Lietu
vą valdyti ir pasidaręs lenkų • 
įrankiu leido jai nykti; jei toli
mesni valdytojai ją taip nualino, 
kad iš jos tik “špygutė” liko, 
tai nėra Vytauto Didžiojo kaltė.

Prieš paremdama šiuos savo 
teigimus istoriniais faktais, dar 
noriu skaitytojams priminti, kad 
anų laiku karai labai skyrėsižiuočių užkariautas prūsų, že

maičių ir lietuvių žemes. Vy
tautas to tačiau nepadarė. Vie
toje to jis, 12 metų vėliau, 1422 
m. prie Melno ežero, pasirašė 

-su ordinu taikos sutartį einant 
kuria jis dalį tų lietuviškų že
mių, su Karaliaučiumi, Klaipė
da ir kitais miestais, paliko or
dino valdžioje. Sutartimi nus
tatyta siena tarp Didžiosios ir 
Mažosios Lietuvos, prasidėjusi 
prie Baltijos jūros ties Palanga, 
išstovėjo nepakeista net 500 me
tų, iki 1923 m. sausio 15 d.”

Pagal tokį dr. Stiklioriaus tei
gimą išeitų, kad Vytautas “bū
tų galėjęs”, bet tyčia tų žemių 

J neatsiėmė, vietoj kad jas atsiim
ti, su ramia sąžine savanoriškai 
Karaliaučių, Klaipėdą ir kitus

kunigaikščiai, kraštų valdovai 
nesėdėjo šiltose bei saugiose 
prezidentūrose, bet patys ėjo į 
karą, patys vedė kariuomenę, 
kurią sudarė įvairaus amžiaus 
vyrai Tada nebuvo nei lėktuvų, 
nei bombų Kariuomenė susitik
davo su priešo kariuomene atvi
rame lauke ir kovėsi sėdėdami 
ant žirgų su kalavijais rankose.

Grįžkime prie Žalgirio mūšio. 
Tuo laiku kryžiuočių kariuome
nė buvo geriausiai ginkluota, tu
rėjo didelį patyrimą karuose ir 
buvo galingiausias priešas. Ta
me kare dalyvavo jungtinės jė
gos: lietuviai, kuriems vadova
vo' Vytautas, lenkai, kuriems 
vadovavo Zindramas, ir sąjun
gininkų kariuomenė, kuriai va
dovavo Jogaila. Sąjungininkus 
sudarė: rusai, gudai, totoriai, 
valakai.

Įsidėmėkite, Žalgirio mūšio 
tikslas buvo jungtinėmis jėgo
mis suduoti mirtiną smūgį ben
dram priešui kryžiuočiams. Tas- 
buvo ir Įvykdyta. Todėl visai be 
reikalo dr. ( ĮStikriorius maišo 
Klaipėdos ir Mažosios Lietuvos 

( atvadavimus su Žalgirio mūšiu, 
kad, anot jo, Vytauta^Vbūtų ga
lėjęs” tas žemes’., Atsiimti, bet 
neatsiėmė... :

Įdomu, kad tame kare Vytau
tas vartojo artileriją — patran
kas su akmeniniais sviediniais. 
Tą karą Vytautas planavo kar
tu su Jogaila. Pravedimas ir 
strateginis planas buvo Vytau
to. Jis pats vadovavo bendram 
žygiui, todėl jo vardo garsas 
labiausiai nuskambėjo per pa
saulį-

Jeigu šiandien okupuotos tau
tos mėgintų tokiu pat jungtiniu 

. būdu išeiti į kovą prieš Rusiją, 
tai .turėtų iš Vytauto pasimoky
ti dar vieno svarbaus, sumaniam 
yadui būdingo dalyko. Štai jis: 
Vytautas Žalgirio mūšyje negal- 

rvojo vien apie nugalėjimą prie
šo,. bet galvojo ir apie tai,, kad 
to mūšio metu nesustiprėtų ir 
neiškiltų naujas priešas: nema
žiau pavojingi lenkai. Ir vėles
nieji Lietuvos kunigaikščiai, net 
kalbėdami su lenkais draugiškai, 
stengėsi neužmiršti, kad kalba su 
pavojingu Lietuvos priešu.

(Bus daugiau)

nuoš ). Kuo augesnis žmogus, tų iš nugaros smegenų išeinan- 
tuo jam daugiau krešulių veno
se (trombozių) pasitaiko. Virš 
60 metų ligoniui po operacijos 
pasitaiko krešulių kcfjų ve
nose. Jaunesniems — daug re
čiau: 20-40 metų operuotiems

i ligoniams pasitaiko trombozių 
. 30‘/t. Malonu žinoti; kad. atspa-- 

■ rūmą turintieji ■tokie ligoniai 
patys net nežinodami ištirpdo

‘ krešulius venose. - '•
' Mat, jų kraujagyslių siėflelėsc 

yra Tvėrėjo suteiktas vaistas 
PLASMOGtNENAS, — gi esi, 
paverčiamas PLĄSAIINt’;;kuris

Į tirpdo krešulius. - Tik kati tokio 
cirpdinimo nepakanka dėl bl’ga- 
nizmo susilpimo, gydytojas su 
Krešuliais kovoja, duodamas iš 
išorės krešulio tffpdytoius: (tit LvA.: r > . , • . . . 1. .. . A . > A ..Jskausmai. lada tokiam pnsiei-! girtovaistai vadinasi Heparinai, is. > - , > • • ’. na pasilsėti minute kita i inkstų gautas — urokmažę, is{ .. .. ... . .
bakterijų — streptokinazėj.

N ė kartoti nereikia išmintin
gam mūsiškiui, kad labai, svar
bu stiprinti kūną sveiku maistu 
ir tokiu pat gėrimu, o taip pat

kaulus 
vienos 

gėrimu 
hormo-

čių nervų ir einančių į kojas, čia 
irgi prisieina stiprinti 
sveiku maistu, ypač 
Kvortos tiesaus pieno’ 
kasdien, ėmimu vyriškų
nų po vieną tabletę (25 mg. stip
rumo) kasdien, mankštinimusi. 
šildymu, goršeto nešiojimu, ant 
Kieto čiužinio gulėjimu ir visų 
gydytojo patarimų pildymu. La
jai dainai apsieinama be opera miestus priešui padovanojo. Tai 
cijos takią- negerovę tvarkant 
Pasitarti na su gydytoju ortope 
du dęl galimos operacijos.

Kai sklerozė surakina kojas
Priskretus kojoms dėl sklero 

zės arterijose, žmogus ima ne
panešti kojų, paėjęs vieną kitą 
bloką. Atsiranda blauzdose į atsiėmęs, bet kryžiuočiai po Žal- 

’ A.- : oL-J mūšio ją vėl užkariavo.
ą ir j u I Žalgirio?, mūšis‘nebuvo-, paskuti- 

gali toliau eiti bloką kitą, ko. j nis prieš Melno sutarties pasi- 
vėl tas pats negerumas ima Į rašymą, bet tame 12 metų laiko- 

i tarpyje lietuviai turėjo dar dvi 
sunkias kovas su kryžiuočiais. 
Jeigu jam nebūtų rūpėję atsiim
ti tas žemes, tai jis nebūtų ka- 

'! riavęs, nes karas nėra malonu- 
rezginio. Bet tai paskutinė išei-įmas- Melno taikos sutartį pasira- 
tis. Daug geriau bus, jei mes | štamas Vytautas jau buvo 72 
kovosime su sklerozė, panaudo i metll amžiaus^ Jeigu po aštuo- 
dami visus dvylika pirmiau čia j n’l4 metU nebūtų miręs, tai ne- 

w . - _ - _ 4- V«r /R 1 w I tt- I r—

žiaurus ir neteisingas mūsų pat
riotiškiausi© ir narsiausio Lie
tuvos valdovo apkaltinimas. Juk 

i tuo laiku ėjo kova dėl Žemaičių 
Į ir kitų Didžiosios Lietuvos že

mės plotų, kurie buvo kryžiuo
čių rankose. Be to, Vytautas Ma
žąją Lietuvą kaip tik ir buvoj save tvarKyit pajėgia, lik mes 

I savais nesveikais elgesiais ne- 
; mažinkime kūno atsparumo 
Į Įvairioms ligoms, .js^ąįtąnt ii 
j kraujo krešulius, atsirapilančiuš 
išsiplėtusiose kojų venose-

Nešiojimas siauro apavo 
kraipo kojos kaulus, ir kojų 
panešimas tampa tikrove. Už ta 
visi visada krei])kimę. dėmesį i 
patogius batus. A isadl naudok: j skausmas kojoje esti
nie sausas kojines ir jas kiek-1 ja|-)aj didelis koją judinant. Tą-, 
vieną dieną švariai plautas ne-:
'stokime. Galima talko pasibars- i -

Raumenų Įtempimas apie už
gautą bei susirgusį sąnarį truk 
do žmogui judėti reikiamai, 
šiam reikalu 
ne yr:l
]>g tokios 
tokių raumenų

geriausia prieino- 
šilto vandens vonios ir 

vonios pakankamas 
masažavimas-

♦ 
♦

o

♦

1S-

ne-

Gavus kojų išsiplėtusių venų

da prisieina koją per plaštaką | ir įvairiopų darbu — užsiėmi- 
. aukščiau lovoje laikyti. Visą ko,- 

tyti Į batus. I uojau kęLkime . kirkšnio prisietina į šiltą 
sausu apavu sušlapusius batus. Kmiprc3.. jvvnjoti ir šildyti. 0 
Drėgnos kojos greičiau atšąla ! (aip paį ^isleimr imti gvdvtojc 
ir lada grekmm atsiranda viso- j pr-skirtus vaistus Kai nepakanį 
de kojose negerumai-

Ligą rodykite tik gydytojui
Turėdami, kaulų netvarką, 

kreipkimės pas gydytoją — ge
riausia pas kaulų ligų specials- j 
ą — ORTOPEDĄ. Jokiu būdui 

neikime su kaulų negerovėmis’ 
pas visokiais vardais pisivadi 
nusius ne gydytojus. Būtinai su

1 ka palies žmogaus krešulius tir-
pinančių vaistų, gydytojas pri
rašo per burną imamus krėšu 
lio tirpdytojus. Žinoma, reiki; 
tuojau mesti rūkius.

Kojosa trombozė lengvai gau. 
naši pa operacijos, pagulėjus 
žmogui keletą dienu. Net tokie 
paprasta operacija, sakysim,

sava liga eikime tik pas gydy- į kirkšnyje kyios (išvaržos—-her- 
loją. čia Amerikoje dar neišny- nijos) sutvarkymas gali kompli: 
ko visokie apgavikai, burtinin kuotis kojų venų tromboze.
kai, ateities spėjikai bei kojų Po kaulų (ortopedinių) ope-

Laikinojo Organizacinio Komiteto 
Pirmininko Atsišaukimas

BRANGUS AMERIKOS LIETUVIAI!
Vasario 16 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 
piniginėmis aukomis stipriai paremt Lietuvos 
laisvinimo veiksnių darbą.

Kreipiuos i 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
jose lietuviu kolonijose.

Laikau savo pareiga 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 Chicagojc arba Tarybos 
•kyliams vietose.

l irųuodamas JAV LB Laikinojo Organiza
cinio Komiteto ir savo linkėjimus, drauge reiš
kiu tvirtą vilti, kari, budėdami Lietuvos išlais
vinimo ir lietuvių tautos gelbėjimo kovoje, taip 
pat energingai ir vieningai dirbsime JAV Lie
tuvių Bendruomenėje didžiajam lietuvybės išlai
kymo reikalui. _ . _ „ . _ „Prel. J. BALKUNAS,
JAV Lietuvių Bendruomenės Laikinojo Organizacinio 

Komiteto Pirmininkas

O

Karys,1^53 Vasario men. Nr.2

kartotis.
/ Tokiems dabar daromas pri 
skretusių arterijų pakeitimai 
venomis, jas išimant iš to pa 
ties žmogaus paviršutinių venų įmu, mankštinimusi. Tada kū

nas turi savyje krešulius tirpdi- 
nančių vaistu pakankamą kiekį. 
Ypač pensiniiflcahis svarbu ne- 
silpninli savo kūno buvimu 

! smuklėse, apsileidimu naudin
gu skvsčiu gėrime 
kant su mityba.

Daug 
trombež 
tis- Be to, kojų venų trombozė ■ kias pasakėles, būk tu gali val- 
yra pavojinga dėl kornplikaci-i gyti ką nori, rūkyti kiek tavo 
jos: į plaučius krešulio nuneši- į širdis trokšta ir girtauti kiek pa- 
mo. Toks plaučiuose kraujagys- į neši — ir tu vis vien būsi kas 
rių užsikimšimas gali būti žmo
gui mirtinas, 
plaučiuose kraujagyslių 
kemša.

Dabar žiemos metu svarbu vi- 1 ras turi tvarkytis — teikti jau
kiems atsimintų kad vaikščiotu- į nimui kultūringo elgesio pavyz

dį. Dabartinis Jaunimo Centre 
baisus rūkymas — į tvarkingai 
besielgiančius n e atsižvelgimas 
yra didelė paskala jaunimui 
sklerozėti,. O sklerozę sumen
kinti, galima tik tokį jos menki
nimą pradėjus nuo septyniolika
mečių.

Tat kviečiam visus, įskaitant 
Jaunimo Centrą, į apsaugą 

vaisių kraujo krešuliui 1 visų septynolikamečių nuo škic- 
tirpdyti neturėta. Pasitaikė, kad rožės per paliovimą kaminais ir 
žiemos metu paslydo, koją nusi
laužė ir plaučiuse kmplikaerjos 
susilaukė vienas labai visų ger
inamas kanauninkas. Jis buvo.

nurodytų kovai su skleroze bū- 
tdų- Ypač prisieis nerūkyti, ne- ir nesitvar-i ~ , ,.(girtauti ir per riebiai nevalgyti, 
i taip pat-vengti perdidelio cho- 

»eriau nesusirgti venos i lesterolio kiekio maiste.
■, negu ją gavus gydy- j Todėl meskite iš galvos viso-

esi. Tokių pasakėlių neturėta 
jei didelis kiekis talpinti dabartiniai mūsų laik- 

užsi- į raščiai.
| šioje srityje ir Jaunimo Cent-

ine visi labai atsargiai. Mat, 
pargriuvus galima nusilaužti 
stambų kaulą. Tada ne tik kojų 
nepanešime, bet ir galime gauti 
trombozę. Kartais, kaip minėta, 
ta kojose trombozė išsiplečia po 
plaučius. Atsparumas čia labai 
svarbus.

Šia proga prisimintinas alsiti-i 
kimas Lietuvoje, kada ten tada Į ir 
jokių

smuklėmis buvus. Tani, juk, ir 
gyvuojame mes ir šis centras.

Visiems lietuviams linkėtina 
kuo greitesnio sugeravalėjimo

abejotina, kad būtų ginklu at
kovojęs ne tik Mažąją Lietuvą, 
bet gal ir visą Prūsiją- Jau taip 
yra ‘'kai arklys veža, tai dar 
jį ir plaka”, tačiau kurie visai 
nokovoja, tai tiems niekas ne
priekaištauja.

Jeigu jau taip lengva vienu 
liežuvio pliaukštelėjimu '“atsi
imti” iš priešo didžiulius žemės 
plotus: Prūsų, Žemaitiją ir kitas 
žemes, tai kodėl 1923 m. taip 
sunkiai, ilgai ir atkakliai kovo
dami lietuviai neatsiėmė nedide
li Mažosios Lietuvos plotą ir vos 
vos išsilaikė įsikibę į nuo jos at
gnybtą Klaipėdą?

Jeigu po Vytauto mirties Jo
gaila, neturėdamas Vytauto su-

The New-1 e Pie

uianiao u n uiku.y .j UUYUį

.gydomas Kauno miesto ligoni-Į ir įsijungimo į kovą su didžiau- 
nėje, prof. Buinevičiaus žinioja. į siu širdies, ' smegenų ir kojų 
Pagijo, nes alsparumą - savus j priešu — skleroze- Visi priešin

gai nusiteikusieji šiai kovai — 
tegul apleidžia ne tik Jaunimo 
Centrą, bet ir mūsų apylinkes! 
•Jie tada pajėgiau 
<aus. reikalavimą 
dus mažutėlius.

Išvada: Kol dar 
me visi geresnėn savO* sveikai©* 
apsaugom Visų pirma išeikime 
Kovon su stipriausiu savo priešu 
— skleroze. Tada nesunkiai mes 
pajėgsime nugalėti visus skle
rozės draugus, nežiūrint kas jie 
tokie bebūtų ir kur jie’ tokie 
besirastų.

Pasiskaityti; Arthur Bern- 
steiff: Intern’s Manual, Third • 
Edition, Cook County Hos)rital.

Msparumą - i____
kraujagyslių sienelėse vaistus 
turėjo kr štilio tirpinimui. Jis 
buvo gavęs plaučiuose atsiradu
sią trombozę.

Tai buvo tarsi stebuklas toks 
jo pagijimas tais brikais Lietu
voje- Mes, jaurti gydytojai, dir
ia loję ligoninėje, nežinojome 
;aip tai ga'ėjo fvykti. Dievobai
mingieji meldėsi už jo pagijimą 
š tais laikais tikrai mirtinos li
jęs. Jie laikė jų maldų išklati- 
lymą — tikrą stebuklą, pasitai
kiusį lokiu alvejū-

Mes iš to pasi Mokykimc stip
rini! savo kūną pakeitimu savo 
iiguisios gyvenimo vagos svei
kesne.

Kojų nepanešimas dėl stu
buro slankstelių -

Kai kaului supioftėįa — išrv- 
fėja dėl neveikios, dėl senatvės

pildys Kris- 
liautis pikti-

laikas, sinki-
7 «

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI -‘NAUJIENOS”

Here’s real, homemade apple pie made • new vay that’® 
light, refreshing and chills in the refrigerator in about 2 hours. 
Thanks to a handy container of thawed Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping, the pie filling is a fluffy mixture 
of spices, chopped apple and pecans, and tart complement of 
lemon flavor gelatin. To make life easier, use a packaged crumb 
trust and eliminate all baking for this luscious pie.

Air-ber Apple Pie
1-1/2

2 
2/3 
1/4 
1/8

2 
1

1/2
1

cups coarsely chopped 
peeled apples (about 
2 medium)

cup chopped pecana 
baked 9-inch graham 

cracker crumb crust, 
pooled

g

package (3 oz.) lemon 
flavor gelatin 

tablespoons sufar 
cup boiling water 
teaspoon Cinnamon 
teaspoon nutmeg 
cups ice cubes 
container (8 oz.) frozen 
whipped topping, thawed

Dissolve gelatin and sugar completely in boiling water* 
stirring 3 minutes. Add spices and ice cubes and stir constantly 
until gelatin is thickened, about 2 to 3 minutes. Remove »y 
vnmelted fee. Using wire whip, blend in whipped topping; then 
whip until smooth. Fold in apples and nuts. Chill, if necessary, 
until mixture will mound. Spoon into pie crust. Chill 2 hours. 
Garnish with additional apple rlfces, if desired.

Mote: Dip apple sl'ces in lemon juice to prevent darkening.

Naujienos, Chicago. 8. UI. Luesilay, February 10, 1981



ALGIS KRIVAITIS Reagano'

“Stribai” ok. Lietuvoje ir išeivijoje
Lietuvos pavergimas susi u b- vos apsilankymais. Pamažu jie >

dė prezidento Wilson užsuktą 
tautų laisvės laikrodį mūsų tau
tai. Pavergėjas atsinešė kruopš
čiai paruoštus tautCs genęeido 
planus. Pagal Politbiuro pa
tvirtintą NKVD Įsakymą Nr. 
601223 iš 1939 m. spalių 11 d., 
709,000 lietuvių turėjo būti lik
viduoti, o be vadų likusi “liau
dis” — surusinta. Genocidui 
priešintis įvyko nelygi kova, ku
rioje 50,000 lietuvių pasirinko 
geriau žūti savo krašte, negu su
laukti lėtą bado ir kankinimo 
mirtį Sibire. Toji kova, vykusi 
1944-52 m-į okupantui taip pat 
kainavo 80-90 tūkstančių gyvy
bių. Ginklu pasipriešinimas oku
pantui buvo sustabdytas, nesu
laukus pągalbc's iš Vakarų ir 
dėl “stribų” veiklos. Pasirodo, 
kiekvienoje tautoje galima rasti 
išdaviku — brolžudžiu. Ko ne
pajėgė padaryti rusų armija, tą 
atliko iš pačių lietuvių tarpo su
organizuoti “stribai”. Jie ne tik 
ginklu kovojo prieš savo krašto 
gynėjus — partizanus, bet apsi
metę patriotais įsibraudavo į 
partizanų eiles ir juos išduoda
vo'. “Stribus” s' organizavo ir 
jiems vadovavo rusas generolas,

Pasisekimo paskatintas oku
pantas “stribų” vaidmenį pave
dė “Rodinos” — “Tėviškės” 
Draugijai išeivijos veiklai sudo
roti. Pradžioje lietuviškos “Ro
dinos” Draugijai vadovavo ru
sas, tačiau jam nesisekant, rusą 
pakeitė lietuviai, buvę nepri
klausomos Lietuvos karininkai 
— pradžioje Kailelis, o' vėliau 
Petronis, rusų padarytas gene
rolu. Petronio “slribiška” veikla 
“Rodinoje” rusams buvo tiek 
naudinga, kad neseniai jis apdo
vanotas aukščiausiu ordinu, ku
rį pats Brežnevas jam užkabino.

“Stribų” veikla išeivijoje pra
sidėjo nekaltu “kultūriniu bend
radarbiavimu su tauta”, šūkiu 
“veidu į Lietuvą”, baltušių, ka- 
zakevičių, dovydaičių ir visos 
eilės “svečių” — vienos ar ki
tos srities “specų” iš ok. Lietu-

tevvnes 1 i

riai iš po vienuolių skvernų sėjo 
visuomenės klršinimo sėklą, lai
kas nuo laiko iškasdami ir nu
mesdami kad ir 50 m. senumo 

1 “ginčo kaulą”. Išeivijos spauda 
j įklimpo į kasdieninę kovą už ir 
1 prieš bendradarbiavimą su oku- 
į panto bernais.

atsirado! 1 ai*tos kančių nemačiusiems 
kurie sąmoningai ivaikams buvo Pakišli

kų aprobuoti vadovėliai, nieki
nantieji nepriklausomos Lietu
vos gyvenimą ir besidžiaugiau- 

nėjimai, kad jie bendradarbiau- »eji-pavergėjo traktoriais. Pasi
ja ne su tauta, bet su okupanto* °

Petroniais,tarnais: p’etroniais, kazakevi- 
čiais, partijos parinktais kultu-Į1: 
rimukais, blyniniais kunigais ir 
kitais klusniais okupanto įsaky
mų vykdytojais-
. Po eilės metų tokie Petronio 
veiklai suminkštėję, sąmoningi 
ir nesamo'ningi jo felkininkai,

talkinin- 
darbams ] 

lengvai susirado liberalų skrais
te prisidengusių marksizmo ger
bėjų tarpe. Tokių gerbėjų ir da
bar apsčiai išleidžia šio krašto’ 
universitetai. Antra vertus, nei 
paslaptis, kad darbams į Vokie
tiją buvo" išvežta nemažai “pa
raudusio elemento”, kurio dalis j 
pateko ir į Šį kraštą. Iš jų ir 
jų vaikų Petronis, be abejo, pa- 

saV3 kadrus. Į “Rodinos”
1 bučių ne vienas įlindo ir nesu-] 
įvaldomos savo’ krašto noslalgi--? 
' jos vedamas. Pagaliau, 

“gudruolių”, 
nutarė “susitaikinti su artėjan
čiu komunizmu”. “Stribų” ir jų 
talkininkų neveikia jokie įtiki-

dainininkų, poetų, rašytojų, ku
riems buvo ruošiami priėmi- 

jinai, koncertai, rodomos oku- 
; panto išleistos parodos' bei jo 
j filmai, beveik pavertę jėzuitų 
! Jaunimo Centrą “Rodinos” filia- 

j lu.- Vasario 16 Gimnazija atsi
dūrė tam-, tikroj e- Petronio 

kartu su frontininkais, manan- j ‘‘stribų” kontrolėje su komunis- 
čiais apgauti okupantą, užvaldė f būreliu ir besivaržančiais mo- 
L.B-ne ir vienuolynu spauda kiniais dėl “Jodinos” malohės 
“gražiajai su tauta bendradar-! nemokamai pamatyti Vilnių ir 
biavimo idėjai” skleisti ir vyk-.j9k- Lietuy?- Ir taip išeivijoje 
dvti. Alseika ir jo tipo redakto-į ivNko lame priežodyje:

*_______________  “Nuo virvelės — prie kumelės”,
, < — nuo smulkesnių okupanto

džiaugsma keliančiu dalvku, prie 
GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO JAMS į pagrindinio jo tikslo — sunie- 

i kinti ir sugriauti pavergtos tau-

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujiena:
savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa-1 jauku p<da/ė VLIKc; vakare
Zintl U JRS UZSlSHkytl. tariamės posėdyje, o po dienos

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS .
U2 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus 1 plati
nimo vajaus talką!

M
PrenumeratOf pratęsimo, užsakymų, bei galimi įkaitytąją 

reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

NAUJIENOS '
1739 S. HALSTED ST«
CHICAGO, IL 69608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol
Pavardė ir vardas _____________________________________
Adresas _________________________ ____________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo kuru 
yra naujas skaitytojas. Priede  dot
Pavardė ir vardai--------------------------------------------------------
Adresas ----------------------------------------------------------------------

i.

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė 

• PLa tinimo 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 m 
raitės rasipažinimul nemokamai be jokių įsipareigojimų- 
Pavardė Ir vardai —--------------- -------------------------- --------------
Adraaas -------------- ------------- ------------------------------- -------------- ----------------

suminkstind širdis ir smegenis 
ne vienam bėgusiam nuo komu- ' 
nizmo teroro kaip nuo pragaro. 
Atsirado visas tinklas “dypukiš- 
kų” globėjų, pas kuriuos apsi- | 
stojo “draugai” mėnesiais nau
dojosi visokeriopa globa ir pa- j 
tarnavimais. j

“Rodinos” apmokamos kelio
nės į Vilnių, Kapsuko kursus, i 
pionierių stovykla, net studijos ‘ 
Kapsuko universitete išnaudojo j 
gobšiųjų tėvų pinigo silpnybę, j 
Jie mielai atiduodavo savo nesu- 
brendusį jaunimų komunisti
niam smegenų plovimui, tikėda
mi, kad ten jiems drėbte pri
drėbs lituanistikos ir 
meilės.

Okupantas pirmųjų 
kų išeivijos “stribų”

Dail. Mikalojus Ivanauskas Vilniaus Vizija

kęs VLIKo persitvarkymas ir iš- 
sikėlimas iš New Yorko, matyt, 
sumaišė. Petronio “stribų” kor
tas, užtat, esame liudininkai ar
šiausių dabartinio VLIKo puoli
mų. Sakoma -— “nėra to’ blogo, 
kas neišeitų į gerą!” Išeivija 
dabar turi progos pamatyti mū
sų tarpe veikiančius “stribus” ir 
jų talkininkus. Prieš VLIKo per
sitvarkymą gal ir jiems jau bu
vo paruošti Brežnevo medaliai?

Petronis gali džiaugtis ne tik 
savo medaliu, bet ir pačių išei
vių rankomis vykusiai griauna
ma VLIKo ir ALTos veikla. Rei
kia pripažinti, kad gal didžiau
sias Petronio “stribų”

— Na, ir kas iš to?
; — Ogi, štai kas iš to.

Pirmosios laisvės kregždės 
; ’ pasirodė. Rašykite už tai padė

tos atstovybei — VLIKui ir šio’ ką prezidentui Reaganui. Su- 
krašte didžių nuopelnų organi-\ kruskime visi kaip vienas, 
zacijai — ALTai.

“Stribų” talkininkai ir šiemet 
visomis jėgomis stengiasi grobti 
Vasario 16-os aukas ir tuo pa
kirsti VLIKo ir ALTos darbų 
finansavimą. Išeivija turėtų at
sibusti ir atsiriboti ne tik nuo 
čia' veikiančių “stribų”, bet ir 
nuo tos spaudos, kuri juos pa
laiko.

Ko'munizmo ateitis sudūžta į 
Lenkijos ir pasaulio proletariat 
to pasipriešinimą. Nebetolimą 
ateitis, kada mūsr tautos lais
vės laikrodis vėl pradės eiti, j

laimėji-; Žmonijos istorija yra per toli j 
mas yra dalies.'jaunimą nųkrei-[pažengusi, kad žmonės ir tau-] 
pimas nub talkos pavergtos tau- tos suliktu be laisvės gyventi, j

I
1

— Na, ir kas iš to"?!
— Ogi, štai kas kas iš to! Vi-

MEET THE CHALLENGE!

f SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

Džiaukis, lietuvi, pirmosios atgi 
mimo kregždės pasirodė L ■■BBilIlIlinillllllllllllllllllllB

Kai komunistų raudonasis bo- privilegija panaikinta raudona- 
sas Dobryninas atvyko limuzi- jam režimui, kuris išžudė milij 
nu sausio 30 dieną norėdamas'jonus nekaltų žmonių, kuris pa-

tos atstovybę laisvajame pasau
lyje — VLIKą ir pagrindinę išei
vijos organizaciją — ALTą.

Anot vieno’ VLIKo nario pasi
sakymo prieš porą metų — “ne-

kitos išgirstame, kad Vilnius jau 
žino kas posėdyje kalbėta”- Įvy-

išsiaiškinti prezidentei Reagano 
politiką Maskvos atžvilgiu, jo 
šoferis buvo sargo (juodo žmo
gaus) sustabdytas ir-priverstas 
išvažiuoti atgal ir naudotis tuo 
keliu, kuriuo naudojasi visi am
basadoriai. šitą mačiau televi
zijoje.

Nekantrieji tuojau klausite: 
Na, ir kas iš to? O štai kas iš to- 
Dobryninas turėjo teisę, kaip nė 
vienas kitas ambasadorius, įva- 

vergė ir dar vergia savo impe- i 
rijai tautas vartodamas melą, ■ 
klastą, smurtą, pjudymą.. "Į

Reaganas sausio 29 d., kaip ’ 
nei vienas iš ankstesnių prezi
dentų, nuplėšė Rusijai raudoną
ją kaukę, apnuogino jos melą'; 
parodė visam pasauliui jo bai
sumą.

— Na, — sakysite, — o kas 
iš to?

— O štai kas. Laisvasis pa-
žinoti į Valstybės departamentą 
per rūsio garažą, ši simbolinė

Saulis turi vadą, kuris melai 
giams išdrįso spiauti į veidą. Ir

BMI
$ POVILO LAURINAVIČIAUS KŪRINYS
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Gyvas, įdomus ir jaudinantis lietuviško 
gyvenimo 406 pusi romanas

BE DRUSKOS
y

& !

Kiekvienas lietuvis privalėtų Įsigyti ir susipa
žinti su lietuviško gyvenimo tikrove, labai gy- 

• • ■ ■ vai parašyta fr Wgyai škaitoifia. *' •
Minkšti viršeliai ?8.00

i Galima įsigyti Naujienų administracijoje arba 
pasiunčiant 89 čekj tokiu adresu:

M
$

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

inauguracijos dieną 
pasauks turėtų laikyti 

pasaulio atgimimolaisvojo 
diena.

— Na, iri kas iš to? — dar sa
kysite.

— O štai kas- Aš, kuris buvau 
nuteistas 25 metams Sibiro ver- 

i govei ir ten išbuvęs 17 su puse 
j metų, rašiau Reaganui tokio tu- 
' rinio telegramą:

“Pone prezidente, aš kuriam 
’ teko praleisti 17 su puse metų 
Sibiro tremtyje, stebėjausi pri- 

. viiegija, kuria naudojosi Dobry
ninas, ambasadc’rius los val
džios, kuri išžudė milijonus ne
kaltų žmonių, kuri smurtu, me
lu, šantažu, pavergdama laisvas 
tautas, sudarė komunistinę im
periją. Dėkoju už panaikinimą 
gėdingos privilegijos ir parody
mą pasauliui tikrojo komuniz
mo veido- Kiekvieną dieną mel- 

I džiu Aukščiausiojo, kad laimin- 
j tų Jus pasirinktame teisybės

BALFą ir kurie buvo fronte ir 
kurie jame nebuvo, ir kurie 
laižė raudonajam- slibinui nusu
susį užpakalį, tai išgirdę išsižio
jo ir, ir... jūs visi žinote, kas 
toliau buvo. O jei nežinote: ver
kia kaip padūkę, kad nenustotu 
darbdavio, kuris gerai visiems 
apmoka. Dypeliukas

KAI ŽMONA PYKSTA
Graikų filosofas Sokratas turė-j 

jo labai piktą žmoną Ksantipę,
Kartą jis grįžo namo, ir žmo- 

na be jokio reikalo užsipuolė jį.’ 
Ilgai jį barž Sokratą, kol paga-į 
bau pati pavargo.

Kai žmona nutilo, filosofas pa-i 
ėmė ąsotį vandens ir išpylė jai 
ant galvos.

— Ką gi tai reiškia? — iš nau-, 
jo ėmė rėkti Ksantipė.

Sokratas ramiai atsakė: '■
— O tai reiškia, kad po dide« 

lės audros užeina lietus. • i

GERAS ĮSAKYMAS
Banditai Amerikos laukiniuo

se Vakaruose kartą užpuolė 
traukinį.

— Vyrus apiplėšti, moteris iš
bučiuoti! — įsakė banditų vadas 
savo gaujai- ' , L

— Vade, nebėra laiko, pasi
tenkinkime apiplėšimu! — įsi
kišo koks tai žemesnis banditas.

— Tylėk, žiurke! — piktai su
šuko viena apysenė moterėlė, — 
ko tu kišiesi?!

Vieno neužtenka
Vienas keliautojas, įėjęs.į val

gyklą mažame miestelyje, užsi
sako pusę vištos.
: Palaukęs pusvalandį, jis pa
klausia savininką:

— Kaip ilgai dar turėsiu lauk
ti, kol baigsit kepti tą vištą?

— Tol, kol atsiras tas valgy- 
tojas, kuris užsisakys antrą viš
tos pusę. ■ i

JA Y DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL

* RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

| Tel 476-2206 |
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

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

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tam 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų

Ą j šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 

i
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g, tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

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

• LIET 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 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina S6.

• KĄ LAUMĖS LEMft, 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 Jašinska knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus- teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ?6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yri 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį pemiuatimo išlaidom*.
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NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
r/to 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 v*L

Naujas šliaužiojančių apie oku
panto kojas gynėjas . -

Naujas Draugo vedamųjų redaktorius M. DR. ne
seniai vedamajame taip rašo: “...Bet kam toki absurdą 
prikergti kitiems, “protingiems žmonėms...”

Tai ne pirmas kartas, kada mūsų jaunieji žmonės 
save vadina “protingais” arba “aštraus proto” žmonė
mis. Tai nieko stebėtino, kad jie apie save taip gerai 
mano. Jauni žmonės, gyvenime nepatyrę, agentų pagir
ti, mano, kad jie yra protingiausi, o jų žodžiai ir veiks
mai privalomi kitiems. 0 tas protingumas ištirpsta, ka
da jie ąts'randa okupanto gerai apmokytų agentų 
priežiūroje.

Tie “protingi”; Draugo redaktoriai nuolat piktai 
nuola Svilonį, bendromis frazėmis. Niekuomet nepaci
tuoja jo minčių Jo straipsnių pataikūnų spauda nespaus
dina. O būtu gerai, kad tie Draugo redaktoriai pacituotų 
Svilonio straipsni, tai ir Draugo skaitytojai patys susi
pažintų su jo mintimis ir galėtų pasakyti, ar jie tiesą 
rašo, ar ne. Manau, kad Draugo redaktoriai mielai Svilo
nio straipsnį paskelbtų, jei jie galėtų Įrodyti, kad jo 
mintys, jo išvedžioj’mai yra Lietuvai kenksmingi. Tada 
ir Draugo skaitytojai patys Įsitikintų. 0 dabar jie pri
versti tikėti, ką iškreiptai rašo okupanto pataikūnai.

Toliau, tas “protingas” Draugo redaktorius, M. DR., 
vedamajame taip rašo:

“...Bet Lietuvą aplankiusio jaunimo pasisaky
mai net ir č:onykštėje antikomunistinėj mūsų spau- 
toj nėra saugūs nuo sviloniškų atakų”.
Kad tas jaunas “protingas” Draugo redaktorius 

yra gener. Petronio draugas, matome iš to, kad ir jam 
Lietuva dabar ne okupuota, kaip ir visiems okupanto 
pateikūnams. Jiems okupantas Lietuvą išslaisvino.

monistinė, tai jos redakcijoj nebūtų buvęs vaišinamas ok. sakyti, už kokius Lietuvių bendruomenės vadų nuopel- Rū 7T1 V(‘Į3 1110(16111613? 
agentas Kazakevičius. Jei ji būtų antikomunistinė, tai Aknnantiri <xpn Petronis nnrpin atsih/frinti j J
jos puslapiai nebūtų užpildomi išimtinai okupanto patai
kūnų, bendradarbiautojų straipsniais, kuriuose žemina
ma, niekinama, šmeižiami Lietuvos laisvinimo veiksniai. 
Kaip okupanto spaudoje okupuotos Lietuvos lietuviams, 
taip išeivijos lietuviams skiriamoje okupanto spaudoje 
“Gimtasis Kraštas”, taip ir toje redaktoriaus minimoje 
“antikomunistinėje” spaudoje, vienodai stengiamasi su
naikinti Lietuvos laisvinimo veiksnius. Pavyzdžiui, ką 
Lukis okup. Lietuvoje paskelbė apie VLIKo seimą Balti-

nūs okupantui, gen. Petronis norėjo atsilyginti, pakvies
damas ir vaišindamas jų dukras Vilniuje? Ko mes gali
me tikėtis iš tokių bendr. vadų, kurie savo dukras išlei
džia Lietuvos išdavikų globon.

Kodėl L. B-nės vadai išsiuntė savo dukras Į okupan
to džiaugsmo šventę, 40 metų nuo “Lietuvos išlaisvini
mo” sukakties šventę? Jie padarė didelį patarnavimą 
okupantui. Jie galėjo parodyti okupuotos Lietuvos lietu
viams, kovojantiems prieš okupantą, kad išeivijos lietu
viai, ypatingai “didžiausios buržuazinės organ, vadai”

Laidojant iš Lemonto p. Regj, 
senos kartos žymų lietuvį veikė
ją, daug senos kartos lietuvių 
dalyvavo laidotuvėse. Šv. Mišias 
atnašavo jaunas kunigas A. Mar
kus. Visos apeigos buvo anglų 
kalba.

Kas būdinga: šv. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
ant altoriaus laikė kryžių su 
skersiniu, — juk tai provoslavų

morėje, tą Kviklys Drauge, atrodo lyg pagal instrukci
jas, beveik žodis žodin pakartojo. Lukis rašo: “Praran
du pasitikėjimą tarp didelės buržuazinės organizacijos”. 
(Manau, kad L. B-nės. I. P.). 0 Kviklys, baigiamuosius 
žodžius pakeitė taip: ...“Mūsų jaunieji neteikia pasitikė
jimo”. Kodėl jis pakeitė “didelė buržuazinė organizaci
ja” Į “mūsų jaunuosius”? Manau, kad jis nenorėjo aiš
kiai pasakyti, kad L. B-nė irgi išėjo prieš VLIKą ir 
ALTą. . .•'

Kaip Lukio pareiškimas okupuotoje Lietuvoje, taip 
ir Kviklio vedamasis Drauge, toje M. DR. vedamoje an
tikomunistinėje spaudoje, buvo rašyta tikslu suniekinti’ 
VLIKą išeivių skyse, kad paruoštų dirvą Įvairiems agen
tų pataikūnams, bendradarbiams.

Tai ar galime tą spaudą vadinti antikomunistine,, 
kuri platina tas pačias idėjas ir siekia to paties tikslo, 
ką ir okupantas. Vienas tikslas ir panašios priemonės, 
sulikviduoti VLIKą ir ALTą.

V sfe 5b

Kaip žinome, Lietuvių bendruomenės vadų dukros, 
buvo gener. Petronio viešnios. Kad sumažinti išeivijos 
lietuvių pasipiktinimą, skaitome Drauge (1980. 12. 3) 
Kamantaitės pareiškimą, kad ji ten viešėdama, “atsi
naujino religiniai.” Žinoma, toks jos pareiškimas pra
juokino lietuvius. Reiškia, kad iki ji nuvažiavo pas Pet- 
ronį, nebuvo religiniai tvirta. O tik Petronio palydovai 
ar mokytojai jai paaiškino, ką reiškia “Visa atnaujinti 
Kristuje”, ■ ir ji parvažiavo atsinaujinusi, tvirta tikėji
me. Vienas liapsusas, seka kitą. Draugo redaktorius -M, 
DR. išėjo tą pareiškimą švelninti, taisyti. Jis rašo: “tą 
mergaitę taip stipriai paveikė ne Petrons, o patys Lie
tuvos tikintieji”. Čia jau žurnalistikos retorika. Petro
niu! buvo svarbu, kad bendruomenės vadų dhkros būtų 
sužavėtos okupanto darbais ir okupuotos Lietuvos .padė
timi. Joms viskas buvo rodoma, kas gražu ir gera oku-. 
puotoj Lietuvoj. Ii- nestebėtina, kad mergaitės viskuo 
stebėjosi ir džiaugėsi ir gyrė. Jos buvo taip sužavėtos,
kad prižadėjo grįžti į tą komunistinį universitetą ir ten 
tęsti studijas.

0 M. DR. rašo, kad ji pamatė gilias religingumo ap
raiškas. Įsivaizduokite mergaitės akylumą. Vedžiojama 
po antireliginius muziejus ir komunizmo laimėjimo pa
rodas, mergaitė pamatė gilų religingumą! O kada ir kur
ji tą pamatė? Ar okupanto agentai jai tą parodė? Ar jie 
nuvežė ją sekmadienio rytą į pamaldas, į bažnyčią? Be 
to, kur ji galėjo pamatyti tą gilų tikėjimą, jei ją visur 
lydėjo tokie asmenys, kuriuos dr. Nemickas vadina tė
vynės išdavikais, žinoma, kad okup. Lietuvos lietuviai 
vengia susitikti su gen. Petronio globotiniais, nes jie 
yra prokomunistiniai. Tai kada ir kur ji sužinojo apie

Šiame sakinyje, jis mini ir “čionykščią. antikomu- okupanto priespaudą ir gilų lietuvių tikėjimą, jei isva- 
nistisę spaudą”. Kokią spaudą mes vadiname antikomu- žiuodama ji to nežinojo. Ir pati buvo silpnai paruošta ti- 
nistine?Manau. kad tą, kurie pasisako prieš komunizmą, i kėjimo, jei jai reikėjo atsinaujinti. Ir .gaila, kad jauni 
prieš Lietuves okupantą, prieš okupanto agentus ir re- ateitininkai vyksta ten atsinaujinti tikėjime, 
mia Lietuvos laisvinimo veiksnius. Pažiūrėkime, kokios * *
krypties laikosi Draugo redakcija? Jeigu ji būtų antiko- Gal red. M. DR. galėtų ranką ant širdies padėjęs pa

Prof. Mykolą# Koeineris

D'‘Ml l'Eitn.)

žiškos. gerai pažinusio Rocmerį, spausdintų trum
pą biografiją “Tremties metais”. Boemeris buvo 
kovotojas už demokratiją, pagrindines žmogaus 
teises, parašė teisinius traktatus apie demokrati
jos ir diktatūros pradus, vokiečių ir nacių okupa
cijas, ir teisinius samprotavimus apie Lietuvos 
konstituciją. Vilniuje caras uždarė jo redaguoja
mą laikraštį. Okupacijų metu savo studijas turėjo 
leisti be parašo. Tremtyje juos pasirašydavo buvę 
profesoriaus studentai. Būtų gražu, jei šimtme
tinio teisininko gimtadienio proga savo atsimini
mus parašytų jį pažinusieji jo' tautiečiai. Naujic-. 
nos mielu noru juos spausdins- N. Red.

MYKOLAS BIRŽIŠKA

PROF. MYKOLAS ROEMERIS
(1881-1945)

kolas R .< inci-is sjimo Rokiškio aps> Bag 
>kiu 'Įvare 1MM1 m. gegužės 17 d. šiais ’ne
sileis • mtas metu nud didelio Uctnvos teisi-

Amerikos lietuvių spauda pranešė mums 
liūdną žinią: mirė Vilniaus universiteto profe
sorius Mykolas Roemeris, didelis Lietuvos pa
triotas ir žymus mokslo'vylias. Tūkstančiai jo mo
kinių teisininkų ir šiaip Lietuvos universitetų 
studentų geru žodžiu jį prisimins kaip savo mo
kytoją ir rektorių, su pagarba minės ir šiaip lie
tuvių visuomenė, per keliasdešimt metų tai vie
noje, tai kitoje lietuviško darbo srityje vis su 
juo susitikusi ir ligi šiolei jo nepamiršusi. Jei
gu čia, Vokietijoje, toli nuo savo krašto ir neturė
damas jokių dokumentinių žinių apie M. Roeme-

i'V io <li<nos Spausdiname Mykolo Bir-Įrio gyvenimo kelią, imuos ir tai niekieno ne

nepritaria rusų Lietuvos išlaisvinimui, bet jie Į šią 
šventę pasiuntė savo dukras. Žiūrėkite, ir išeivija yra 
su mumis. Jie ir ten kovoja su tais “senių likučiais”, ku
rie vis dar reikalauja laisvinti tėvynę. Jaunimas jiems 
netiki, o jų dukros, kaip jaunimo atstovai, dalyvauja mū 
sų džiaugsmo šventėje. Ir katalikų dienraštis Draugas 
irgi su mumis ir rašo tą patį (Kviklio aukščiau minėtas 
vedamisis). Klausykite tų, anot M. DR. “protingų” žmo
nių, o ne banditų (ok. terminas)—Šakalio, Petkaus, Sa- 
dūnaitės ir kitų. Taip gen. Petronio svečiai^ patarnau
ja okupantui.

Ir išeivijoje, talkininkaudamas Petroniai, Gaila pi
la Drauge ilgiausius VLIKą ir ALTą niekinančius 
straipsnius, žodžiu, ranka ranką mazgoja.

* * *
Toliau red. M. DR. porina: “...Tokiems Naujienų 

patriotams, kurie sakosi nesą komunistai, nors tiki kiek
vienu, ypač naujuosius išeivius liečiančiu “Gimtojo 
Krašto” žodžiu”... Jis nesako, kodėl tie minkštakūniai 
“naujieji išeiviai” kimba ant “Gimtojo Krašto’ kabliu
ko. Kadangi Tėviškės (Rodinos) draugija nemokamoms 
atostogoms pasirenka okupantui palankius jaunosios 
kartos atstovus, tai ir ne stebėtina, kad jie ten lengviau 
susižavi viskuo, ką jiems agentai parodo. Ir žinoma, kad 
noriai “Gimtojo Krašto” reporteriai išpila visą eilę pane- 
gerikų. Tai kodėl netikėti, ką jie ten rašo? Jei ten būtų, 
parašyta netiesa, tai tuos pareiškimus padarę,1 atšauktų. 
Tokių atšaukimų, nemačiau .spaudoje. Drauge redakto- 
,.riai iki \šk>l nepaneigė, kad jie nevaišino agento Kazake
vičiaus redakcijoje. Dail. Jonynas irgi neatšaukė savo 
panegerikų okupantui. Taip ir visi kiti miskštakūniai, 
šliaužiojaptieji apie okupanto agentus, tėvynės išdavi
kus, kaip rašo dr. Nemickas.

Aš manau, kad tais minkštakūniais nelabai pasitiki 
ir “Gimtojo Krašto” reporteriai. Manau, kad jie tuos pa
sikalbėjimus .rašo Į juostelę, kad grįžusieji tą pasikal
bėjimą nepradėtų pasakoti iš antro galo. -Už tai ir tyli
grįžę tie visi entuziastai, okupanto gerbintojai.

Dėl “Gimto Krašto” paskirties, manau, kad ir “pro
tingasis” žurnalistas klysta. Manau, kad pagrindinis to 
laikraštuko tikslas yra rodyti okupuotos Lietuvos lietu
viams, kad išeivijos lietuviai pritaria Lietuvos okupaci
jai ir giria komunistinę sistemą. Todėl mielai bendrauja
su okupanto agentais. Todėl gen. Petronis įvairiausiais 
būdais vilioja išeivijos jaunąją bajoriją, vaišina ją, o tie 
liaupsina okupanto darbus ir dar giriasi, kad jie atsto
vauja visus išeivijos lietuvius. Tą patvirtino ir Vladas 
Šakalys. O jaunasis Giedra aiškiai pasakė, kad mes su 
gen. Petronio svečiais nieko bendro neturime, nes jie 
yra prokomunistai. Išeivijos lietuviai juos vadina gra-
šiau: pataikūnai, minkštakūniai, tiltininkai ir 
panašiai.

0 kad ir patsai “protingas” M. DR. yra to “Gimto 
Krašto” įtakoje ir įtikintas, kad Lietuva ne okupuota, 
bet nišų išlaisvinta, nes jis, rašydamas apie okupuotą 
Lietuvą, žodelį “okupuota” praleidžia. Gal ir jis yra vie

raginamas — apie jį rašyti, darau tai ne tik 
! kaip ilgametis jo pažįstamas ir gerbėjas, bet ir 
galįs kai ką apie jį visuomenei pateikti, ko ji nė
ra žinojusi ar į ką per mažai buvo atkreipusi dė
mesio.

L
Roemeris, kaip ir daugelis kitų Lietuvos ba

jorų vokiškomis pavardėmis, atsikėlė Lietuvon, 
tur būt, iš Lyvžemio, iš kurio ištikimieji Lietuvos 
ir Lenkijos valstybei bajorai pasitraukė kraštui 
patenkant į jų priešų (maskolių) rankas, kaip 

iužsitamevę bei nukentėję gavo iš Lietuvos že
mes jos rytuose ir čia toliau kaip mokėjo ir su
gebėjo ištikimai tarnavo virtusiai jų tėvyne ša
liai. Žinomas yra XVIII m. ūkinis Lietuvos kė
lėjas, deja, pasunkinęs žmonių buitį, Ant. Tuzi- 
nauza (Tyzenhauz), to amžiaus pabaigos pat
riotas Vaišenopis (Wejsenhoff), XVIII ir 
XIX a. veikėjai Plioteriai (Plater) ir kiti. Roe- 
meriai atsirado viešajame Lietuvos gyvenime 
XlX-jo amžiaus pradžioje — ir išsyk su šviesia 
ir žymia Mykolo Roemerio asmenybe — mūsų 
Mykolo Roemerio proseniu.

Ansai Roemerių Mykolų pirmasis buvo tik
ras Vilniaus krašto bajoras, su kurio vardu yra 
susiję svarbiausi Lietuvos bajorų šviesuomeniš- 
kieji žygiai senojo Vilniaus universiteto laikais. 
Su juo ir kitų šviesiųjų bajorų vardu yra susijęs 
Lietuvos bajorų seimeliuose baudžiavų panaiki

tikybos kryžius. Stula — tauti
nė, ne spalvų.

šeši berniukai ne kaničoaiis 
vilkėjo, bet vienuoliškomis al- 
bomis arba kaip jas pavadinti? 
Nešė neįprastą kryžių.

Aš mokykloj būdamas buvau 
kun. Petriko paruoštas tarnauti 
Šv. Mišioms. Kamžos berniu
kams ir čia buvo naudojamos. 
Dabar “modernėja”.

Kun. A. Marklis dalino šv. 
Komuniją nauja tvarka: kielike 
vynas, lėkštelėje šv. Komunija. 
Ją pavilgo vyne ir tuomet duo
da priimančiam šv. Komuniją. 
Pirmą kartą vasario 5 d. pri
ėmiau šv. Komuniją naujame 
pavidale.

* K »
Berods, prieš porą metų kan. 

V. Zakarausko šv. Mišiose dali
nant Komuniją dvi vienuolės 
atsistojo ir tiesė delnus. Jis joins 
į delnus nedėjo- Viena iš jų, zak- 
rislijon atėjusi, ketino kanau
ninką apskųsti popiežiui. Jis ją 
išprašė lauk. Po gerokos pei'- 
traukos ji jau priima šv. Komu
niją sena’ tvarka.

Važinėjau Į Neridą Wiscon
sin Delta. Viena iš vadoyiu. pa
rodė anglų kalba,; knygą-/ Joje 
parašyta, kaį! Mitina Švenčiau
sia jx)' pasjrodymo Lietuvoje 
greit nepasirodys. Pirmas pasi
rodymas Egipte. Viena uoli ka
talikė Ad. G- buvo nuvykusi į 
Egiptą ir lankė tą, kuriai . pasi
rodė Motina švenčiausia. Prana
šystės įspėjančios, kad artinasi 
pasaulio prarajai Motina Šven-
čiausia dažnai pasirodo Meksi
koje. Viename apsireiškime ra
gino Komuniją priimti į bumą 
ir šv. Mišias laikyti lotyniškai 
— sena tvarka. Daug įspėjimų, 
kad pasaulis artėja į prarają, 
nes nusigręžė nuo Viešpaties
Dievo ir Bažnyčios įsakymų.

Mūsų vienuoliai šv. Mišias 
laiko po’ medžiu, ‘'modernėja”. 
Tad ir norisi paklausti: Ar mes 
neiname pasimetimo linkme?

Tepasisako tuo reikalu auto
ritetingi asmenys! K. Paulius

nas iš tų okupanto talkinin
kų, kuriems pavesta skleis
ti okupanto idėjas čia, išei
vijoje, nes jis nesigaili pik
tų žodžių tiems, kurie pasi
sako prieš okupantą.

Ignas Petrauskas

nimo klausimo iškėlimas, maskolių vyriausybės 
nepritartas ir čia pat nuslopintas. Rašydamas iš 
atminties, ne iš knygų, tikrai nepasakysiu, ar 
bebus jis dalyvavęs garsioje Niekadėjų (Szub- 
ravvcy) draugijoje, kuri kovojo su bajorų silpny
bėmis ir visuomenės gyvenimo negerovėmis, tik 
nenusistebčiau, patyręs jį vienu iš šių “niekadė
jų” buvus: jos veikimas kaip tik atitiko jo pa-• 
žiūras ir nusistatymus, šioji draugija buvo kaip 
ir viešoji masonų atžala, o Lietuvos masonų va
du šiuo metu kaip tik buvo Mykolas Roemeris. 
“Uolusis lietuvis (Gorliwy Litwin), “Sokrato 
mokykla” ir kt. Vilniaus ložės, Raseiniuose “Pa
lemonas”, Ukmergėje vėl sava ložė — visos jos 
veikė vadovaudamosi žmoniškumu, tikybine tole
rancija, užuojauta žmonių vargams... Kaip ir 

I kitur, bažnyčios nepripažįstamos, lietuviškossios 
ložės turėjo betgi ir dvasininkų savo tarpe, su 
Viln’aus pavyskupiu Civinskiu ir pralotu Dlus- 
kiu priešakyje. Carui jas uždraudus, per kelias
dešimt metų bajorų dvaruose tebuvo laikomi 
įvairūs masonų ženklai, kaip tėvų ir senolių 
pris’minimai. Tik po keliasdešimt metų, apie 
1910-sius metus, Lietuvoje masonijai atgijus su 
Vilniaus lože “Lietuva”, jos insignijos pasirodė 
tebelieką muziejinė brangenybė, XX- jo amžiaus 
lietuviškųjų mosenų demokratizmui svetimos, 
nebereikalingos. f Bus daugiau)

I Naujieno. <’,hicag<>, UI., fueMay, Feb. 10, 1981



r?’*;'*?-'

ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA 
“Ji* Mirinko juo* | vi«tv Kuri hebraiikai vadinama Armagedoū" 

(Apreiškimo 16:16)

21. Nors šėtonas manė, jog jis buvo sutrukdęs dieviškąjį planą 
ir uždaręs kelią Jėzui būti žemės Karaliumi, tikrenybėje jis tik 
gelbėjo įvykinti reikalingą dieviškojo plano dalį, būtent, žmogaus 
Jėzaus Kristaus auką “atpirkimui visų”. — 1 Timotiejui 2:6.

Palaiminimai, kokius Dievas žadėjo, turėjo būti amžinai pa
siliekančiais. Ramybė, kurią mesijinė karalystė suteiks žmonijai, 
bus ilgai pasiliekanti ramybė, ir ja naudosis tie, kurie turės pro
gos gyventi amžinai. Tokius pastovius ir toli siekiančius palaimi-, 
nimus nebuvo galima garantuoti žmonijai kitaip, kaip tik per ’ 
Jėzaus pasaulio Atpirkėjo ir Išganytojo mirtį. Jis mirė, kad jo 
pavaldiniai galėtų gyventi, ir kad visi mirusieji galėtų būti su
grąžinti į gyvenimą.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5241 So. Mozart, Chicago, IL 60632 
WKaR<^0X*X^<X*XX*XX<<X*O>XX*XX*XX*XX*XX*XX6XX*

MUSU MIRUSIEJI
DR. PAUL V. DARGIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
WeeKbeeter Community klinlke.

Medidnoc direkteriu* 
i93Ė S. MeniMim Rd„ WorfcheeKr, it 
VALANDOS: 3—8 darbo dienom!* ”

kas antra teetadleni 8—3

j® “Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

TU____Bl 3-5*93

DR. A. B. GLEVECKAt 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGP' 

3907 Wwt 103rd Strwf 
Valtndoi pagal toritarima

DR FRANK PLECKAS
OPTOM1TRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
Uit W. n St- T#L 737-514$

Tikrini akii. Pritaiko Akmiui tr 
“contact Lente*"*

Vai agal zuzitarimą Uždaryti irzc

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla^ 12:30 vai. p.p. 
is WTXS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

Vasario 4 d. vakare D. Pet
kaus koplyčia buvo perpildyta 
lankytojų.

Sausio 31 d. mirė Elena Šid
lauskaitė Kantautienė, kilusi iš 
Vilkaviškio ąpsk., Kybartų, 

• šukleliu km. 4 *
Dideliame nuliūdime liko 

■ duktė Danutė Petkauskienė, 
žentas Antanas, brolis Stasys ir 

1 kiti giminės. Tarp.kitų giminių
— dr. K. Šidlauskas.

Koplyčioje maldas sukalbėjo 
kan. V. Zakarauskas ir vasario 
4 d. 10 vai. atlaikė gedulingas 
pamaldas Šv. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje. 
Po to palydėjo į šv. Kazimiero

SUSIRINKIMU 1 Lietuvių kapines.
PRANEŠIMAI Pareikšta užuojauta 

» - —■ - nėms. Be abejo, dalyviai
pakviesti pietų. 

* * #
Nasliy, našiiukiu ir pavieniu asme-( „ • 01 j t

nu klubas 1981 m. vasario men. 13 d., 1 Sausio 31 d. Lemonte

gimi- 
buvo

mirė
Dr. LEONAS SEIBUTIS penxtaaieru, tŲval. vaK., Vyčių salėje, ■ A. Regis. Liko žmona M. Kava-

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURG'JA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos teisi.: 448-5545

Z4^> W. 4,id St, turės narių susirin
kimą. Kviečiami visi aptarimui eina
mųjų klubo reikalų. Po susirmKimo 
bus vaišės. • V. Cinką

| Lietuviu Motery Apšvietos draugi- 
t jos metinis narių susirinkimas įvyks
• šeštadienį, vasario 14 d., 1 vai. popiet j 

3808 S. Union Avė. Narės prašomos j 

aptarti. Bus ir vaišės.
Rože Didžgalvis, rast.

liauskaitė ir kiti giminės. A. Re
gis — senos kartos lietuvis, la
bai veiklus ir gyveno pasiturin
čiai. Reiškėsi mūsų organizaci
jų veikloje.

Šauliams įsikūrus, jie buvo

Laidotuvių išvakarėse mal
das sukalbėjo kun. A. Markus. 
Dalyvavo labai daug žmonių, 
senos kartos lietuvių.

Vytauto Didž. šaulių rinkti
nės uniformuoti šauliai prie 
karsto nešė garbės sargybą tiek 
kaplyčioje, tiek Mišių metu.

šv. Mišias Šv. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčio
je atnašavo kun. A. Markus. Pa- | wecį 
maldos ir pamokslai buvo ang
lų-kalba.

šv. Kazimiero Lietuvių kapi
nėse, kadangi buvo šalta, mal
dos sukalbėtos koplyčioje. Po 
maldų šauliai prašė savo buvu
sio globėjo pagarbai sugiedoti 
Tautos himną. Po to velionis 
palydėtas Į kapines.

Dalyviai pakviesti pietų į The 
Landsmark restoraną, 6800 So- 
Archer Rd. Pietūs geri ir paly
ginamai pigiau kaip Marquette 
Parko restoranuose. Dalyvavo 
apie 120 asmenų. Dėkingi skirs- 
tėmės 1 vai. popiet. 

* * *
■ Trečioji D. Petkaus koplyčio

je tą dieną buvo pašarvota V. 
Navickienė Vitkauskaitė. Gimė

terų draugijai, vienok pastaro
se dviejose laidotuvėse buvo 
nepaprastai daug gėlių.

Laidotuvių išvakarėse maldas 
sukalbėjo kan. V. Zakarauskas. 
Sugiedojome “Marija, Marija”.

Vasario 5 d. rytą maldas su
kalbėjo kan. V. Zakarauskas, 
atlaikė gedulingas pamaldas ir 
pasakė prasmingą pamokslą.

Pamaldų metu giedojo p. Ma
žeikienė, vargonais grojo muzi
kas p. Kalvaitis.

Į šv. Kazimiero Lietuvių ka
pines palydėjo apie 30 mašinų. 
Maldas sukalbėjo kan. V. Za
karauskas.

Po pamaldų šeima pakvietė 
pietų į Gold Coast restoraną. 
Maldą sukalbėjo marijonas kun. 
Vaškas- Dalyvavo apie 60 as
menų.

Po pietų dėkojome ir skirstė- 
mės, palydėję žymią veikėją. 
Tebūnie Jai lengva ši svetinga 
šalelė! K. Paulius

11
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LAIDOTUVIŲ direktorius

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika & Evans

I I
I 
5

a

A

arf/arri^Ri’ic 1|rSvaS«SVar'3^ reikalq kviečiami naudotis piknikams Lietuvoj* Joniškio mieste. Xme- 
jo gražia aplinka. Užtat šauliai rikoje išgyveno 31 metus, 
organizuotai-' dalyvavo D- Pet- Paliko-nuliūdime 3 duterys ir

— Sekmadienį New Trier kaus koplyčioje ir net atsisvei- kiti giminės- Ji \i’z mamytė mū- 
aukšt. mokykloje Winnetkoje kino su savo buvusiu globėju. ' ” ' - *• " ------
sprogo bomba. Mažai padaryta Atsisveikinimo kalbą pasakė

t ŠILEIKIS, O. F.
»HT30PEnA*.p3OTSZlSl>. į

Aparatai - Protest. Mec r».
jalu. Speciali pasalia hole***,

'• Areh Supports) ir 1 « ' nuostolių. Nenustatyta, kas ją J. Mackonis. Prekybos Rūmų
padėjo ar įmetė. vardu atsisveikino p. Klemka.

sų solistės. Prudencijos Binkie
nės. Priklausė Dukterų drau
gijai.

Nors skelbime buvo prašotna

SESERS NUOMONĖ 
APIE SESERĮ

CHICAGO, Ill— Ana Bolden- 
jaunesnioji C. Dwyer 

sesuo, trumpai papasakojo apie 
iraniečių pirmadienį išleistą 
paimtą “šnipę”. Ji tvirtina, kad 
Cintija išvažiavo į Iraną visai 
kitais sumetimais. Ji manė, kad 
Irano revoliucija buvusi reika
linga. Ji vyko ten, kad galėtų 
patirti, kas ten iš tikrųjų darėsi. 
Ji pati buvo “revoliucio'nierė”, 
ji norėjo prisidėti prie iraniečių, 
kad galėtų tą “revoliuciją” dar 
labiau pagilinti. Bet viskas jai 
išėjo kitaip, negu ji planavo. Ji 
niekad nemanė, kad jai teks de
vynis mėnesius sėdėti Teherano 
kalėjime už “šnipinėjimą”. Ira
niečiams ji negalėjo išaiškinti, 
kad ji ne šnipė.

Pirmasis josios laiškas buvo 
už “revoliucijos” pagilinimą, ki- 
.anie laiške ji jau rašė, kad 
maitinasi Irano duona ir obuo
lių koše, daugiau niekei. Pasku
tiniuose laiškuose ji jau buvo 
pas.ilgus! Amerikos gyvenimo 
ir maisto- Kai patyrė, kad išeis 
iš kalėjimo ir. važiuos namo, tai 
jai buvo didžiausias džiaugsmas.

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tei. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

GENIAUSI*

605-< n

mo-34

ffi DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-G440

4ODERMŠKOS AlR-CONDITTONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

t

p
£ JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI
C

PERKRAUSTYMAI Aikštės automobiliams pastatyti

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

3Ė6C W»»t 6?rd St„ Chicago. IP 
Telef.: PRew*ct Z-5SL*

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

Feief. 476-2345

Tel: Y’Ard* 7-3401

SOPHIE BARČUS
TeL: OLympic 2-1003

TeL: LAfayette 3-3572

TeL: YArds 7-1138 - 113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

1354 So. HALSTED STREET

Naujienos, Chicago, 8, BL Tuesday, February 10, 1981

AMBULANSO
PATARNAVIMAI

fUR'ME 

'KOPLYČIAS 
''ĮSOSE MIESTc 

(DALYSE
Apdraustas perkcaustymai 

iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 376-5996

’159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Chic*go«
Lietuvių 
jjdotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpubDc 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, BL >74*4418

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL A-M.

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

Ved«ja — Aldona D atiku s 
r»l«L: HEmlock 4-2413

GEORGE F. RUDAUNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

P. J. RIDIKAS
TeL YArds 7-1111

BUTKUS - VASAIT1S
1446 So. 50th Ave^ Cicero, BL

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

takų chirurgija,
5025 CENTRAL AVI.

St. Petersburg, Fla. 3371V
TeL (813) 321-4200

WINTER 
OVERCOAT,

Don’t Go Out Without It

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.': 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

VALERIJAI NAVICKIENEI 
mirus,

-1.13 solistėms: PRUDENCIJAI BIČKIENEI ir 
j AI AUKŠTUOLIENEI, mielos Mamytės nete- 
nuoširdžią užuojautą reiškia

(R) LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VADOVYBĖ

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A IRSTĖS AUTOMOBILIAMS pastatyti

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ.

Gyv. Marquette Parke, Chicagoje

Mirė 1981 m. vasario 5 d., 10:28 vai. ryto, sulaukusi 
68 metų amžiaus. Gimusi Illinois valstijoje.

Paliko nuliūdę: vyras Bruno, sūnus Kenneth, trys anū
kės — Boseann, Christine ir Elizabeth, brolis Anthony Ran
dai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. 
t Western Ave-, Chicago, Ill.

Antradienį, vasario 10 d., 9 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po 

r gedulingų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a.a. Anne Jakšy giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
Į širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, anūkės, giminės.

i laidotuvių direktoriai Jonas G. Evans, Jr., ir Stasys 
Evans. TeL 737-8600.

JOHANNA ALKIMAVIČIENĖ
(Gimusi JOKUBAUSKAITĖ)

Mirė 1981 m. vasario 8 d., 6:30 vai. ryto, sulaukusi 82 
metų amžiaus- Gimusi Lietuvoje, Tauragės apsk., Skaud
vilės valsčiuje. Amerikoje išgyveno 67 metus.

Paliko nuliūdę: dvi dukterys su šeimomis — Sofija Pa- 
luban ir josios vyras Raphael, Denise Vaikutis ir josios vyras 
Jonas; 7 anūkai, -1 proanūkai ir daugelis giminių, draugi] 
bei pažįstamų.

Priklausė Lietuvių Moterų Sąjungai.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6815 So. 

Western Avenue. Lankyti galima antradienį ir trečiadienį 
nuo 2:30 vai. poipct iki 10 vai. vak.

Ketvirtadienį, vasario 12 d., 10 vai- ryto bus lydima iš 
koplyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a.a. J. Alkiniavičienės giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalvvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:^Dukterys, anūkai ir proanūkai.

LaidCIuviy direktorius Mažeika-Evans-
Tel. 7A8-8600 ir 652-5215.



Vasario šešioliktosios minėjimo programa
(Jiicagos Lietuvių Tarvba Wisurio šišiohktcsios sukak* 

Les minėjimą ruošia sekmadienį, vasario 15 d., tokia tvarka:
Bažnyčioje: iškėlus \\liavds ir įnešus i vidų, šv. Merge

lės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje iškilmingas Mišias 
atnašaus 10:30 vai. ryto kanauninkas Vaclovas Zakarauskus. 
Sumos metu giedds Antano Lino vadovaujamas parapijos 
choras. Vargonais gros Alvyda Eitutytė i 
Solo giedos Mažeikienė-

Lietuvių reformatų bažnyčioje pama
Dilys, o Uet. Evangelikų Liuteronų Te v Akės bažnyčioje pa
maldas laikys k u n. Ansas Trak is.

Lygiai 2- vai. popiet Marijos aukšt. mokyklų 
rio šešioliktosios minėjimo invokaeiją skaitys vy 
Brizgys ir kun. Ansas Trak s.

Seks Lietuvos Nepriklausomybės .Akto skaitymas, kalbė
tojų eilė ir tiksli meninė programa bus paskelbta šiomis die
nomis. K. M-

ŠVENTĖS IŠVAKARĖSE

no taupymo bendrovės direkto
rius. • ;

— Jacintas Mikalčius ir Ar- 
mandas Nacius iš Marquette 
Parko gavo Amerikos pilietybę.

— Stanley Balzakas Jr.f Chi
cagos bibliotekų sekretorius, iš
rinktas direktorių tarybon. (

— Grupine dailės darbų paro
da Vasario šešioliktosios proga 
įvyks vasario 13-22 dienomis 
Jaunimo Centre.

— Jonas Poška ir Audrius L. 
Russel iš Marquette Parko yra 
Southern Illinois universiteto 
garbės studentai. .

— Lietuvių Prekybos Rūmų 
susirinkimas įvyks vasario 11 d. 
7:30 vai. vak. Dariaus-Girėno 
salėje. Bus susipažinta su nau
jais nariais — Ray Aukers Jr. ir 
David C. Burba. Taip pat bus 
įvesta į pareigas nauja valdyba: 
Julius Kuzas ' — pirmininkas, ■ 
Adolfas Baliūnas, Charles Ma-( 
čiukas-Macke ir Ray Wertelka 
— vicepirm., Juozas Stanaitis — 
sekr., Vincentas Samaška — iž-

salėje Vasa- 
k. Vincentus

(iliustracija)

S *

. Laisvė!... Nepriklausomy
bė!..- per visą karo nuniokotą 
Lietuvą pasklido gandas. Tai 
buvo kaip saulės šviesa, prasi
veržusi pro ilges nakties glūdu
mas. Daug garbingų momentų 
turime savo istorijoje. Vienas iš 
netolimos praeities yra Vasario 
šešioliktoji. Ta diena ir šian-| 
dien vra viena iš didžiųjų mūsų ‘ * i
tautos švenčių. Tai Lietuvos 
valstybės Velykc's. Kiekvienais 
metais ši diena tėvynėje būdavo 
sutinkama su patriotiniu pakili
mu. Su pagarba ir neeiliniu dė
mesiu ji prisimenama ir išeivi
joje. Tyloje, su ilgesiu ir pagar
ba, ji prisimenama net Sibiro 
vergijoje.

Vasario šešioliktosios reikš
mę trumpai įvertinti neįmano
ma. Galima pasakyti, kad lai 

.vienas iš didžiųjų mūsų tautos 
istorinių įvykių. To įvykio idea
lu tauta ir dabar gyvena. Bu
vusi nepriklausomybė yra lyg 
pagrindas aukščiausiam savos 
tautos laisvės siekimui. To įvy
kio prisiminimas amžiais tauto
je liks gyvas.

Štai ir vėl esame tos šventės 
išvakarėse. Laisvajame pasauly
je, kur lik yra lietuvių, ji taip 
pat prisimenama su patriotiniu 
pakilimu. JAV nuo Lietuvos pa- metus Lietuvos laisvei i 
vergimo dienos, didžiuosius šios konkretaus nepadarė. Svarpiau- kėslams nepasiduoda, 
vventės paminėjimus rengia AL
To padaliniai, kur tik jie yra.

ALTo pastangomis ji paminima 
ir v:gs šalies Kongrese.

Kaip žinome, ALTas buvo 
įsteigtas Lietuvą ištikus dabar
tinei didžiajai nelaimei — oku
pavus rusams. Nuo pirmų įsi- 
steigimo dienų ALTas stojo’ j 
kovą už Laisve Lietuvai ir pa
galbą iš tėvynės išblaškytiems 

I lietuviams- Bėgdami nuo rau
donųjų barbarų, daug lietuvių 
atsidūrė Vakaruose. Jiems grė
sė didelis pavojus būti prievar
ta grąžintiems į okupuotą tėvy
ne, o .ten sunaikinimas. Tos ne
laimės išvengta tik ALTo pa
stangomis. ALTo pastangomis 

! daug ano melo tų benamių atsi
dūrėme ir čia, JAV. Ir kaip tada 
buvo malonu čia susitikti susi
organizavusius savo tautiečius! 
Ypač ALTo veikla darė dideli 
Įspūdį. Minint Vasario šešiolik
tąją. salės visada būdavo sausa
kimšos. šie ALTo renginiai ir 
dabar dar gausiai lankomi.

Bet keista, kad jau kelinti 
metai kaip atsiranda iš tų pačių 
lietuvių, kurie ryžtasi ALTo

K. Auguis

— J. Česnaitis, Clearbrook. 
B.C., iš anksto be raginimo pra
tęsdamas prenumeratą, savo 
nuoširdžius linkėjimus atlydėjo 
15 dolerių auka. Dėkui.

— Dėkui A. Sederavičienei iš 
Omahos už nuolatinę paramą. 
Dėkui už ankstyvą prenumera
tos pratęsimą ir už $20 auką.

— Veronika Girdvainienė, 
Clinton, Ind., kiekviena proga 
gausiai paremia Naujienų leidi
mą. Dėkui už ankstyvą prenu
meratos pratęsimą, penkinę už 
kalendorių ir $15 auką Naujie
noms.

— Detroito Lietuvių Klubas 
paskyrė Naujienų paramai $10 
auką ir ją atsiuntė per iždininką 
J. Augaitį. Dėkui valdybai ir vi-

veiklai kenkti, ar jį ir visai su- siems klubo nariams.
naikinti. Stengiasi ALTui pa
kenkti visokiais sugalvotais mo
tyvais, nors patys per tuos kelis

— Antanas Gaška iš Brighton 
Parko atsiuntė $10 auką už ka-

nieko Dauguma lietuvių tokiems jų

sias jų tikslas — paglemžti lais-, Tokioje neaiškioje šio meto
vės reikalams sudedamas aukas- tarptautinėje padėtyje kaip tik

Ntnil, Žtmi — P»rd*vlmu| . Nanxl, Žwn6 — P«rd*»lm^
MAL ESTATE FOR SALS J SEAL ESTAT1 FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ja ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJLMAIS. | 

-j£L VISŲ informacijų KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS K.AZANAUSKAS, Prezidentai

2Ž',2 W. Cermak Road Chicago, UI. Tel. Virgiui* 7*7745

lendorių. Po S5 atsiuntė: Juozas 
metelis, Aleksandras Baradas,

A. Folius ir M. Baltrimienė iš
Marquette Parko, A. Binkaus- dininkas.
kas iš Amsterdam, N.Y., J. Pam- 
polas iš New Buffalo, Mich., M.
A. Smelstorius iš Euclid, Ohio, j šešioliktosios minėjimą vasario 
Jonas Krištolaitis, iš Cleveland, ^5 j 3 va] popiet Gary lietuvių 
Ohio, Antanas Gedgaudas iš Ke- parapijos salėje, 1390 W. 15th 
noshos, Anicetas Girkšas iš Hot j AveGary, Ind. Minėjime kal- 
Springs, Ark. Dėkų ivisoms ’rjbės kongresmanas Adam Ben- 
visiems. jjamin, o pagrindine kalbą posa-

’ kvs dr. Zenonas Danilevičius.
Meninę programą atliks Linda į 
Ruzgaitė ir Chicago's Vvčiu šo-i 
kių grupė, vadovaujant Pr- Za-į 

Valdyba
— Švento Rašto Tyrinėtojai! 

duoda veltui kietais viršeliais 
įrištą knygą apie Šventąjį Rarš- j 
tą. Pirmi atėjusieji į Naujienas Į 
galės gauti: 1) “Amžių planą”, Į 
374 psl., vardų rodyklės, arba 
2) “Kasdieninė dangiškoji ma-

— East Chicagos ir Gary 
ALTcs skyrius rengia Vasario

parapijos salėje, 1390 W. loth

— Elena Bacevičienė, St. Pe
tersburg Beach. Fla., perėmė sa
vo mirusio vyro Antano prenu
meratą, kurią pratęsdama, at
siuntė $10 auką. Dėkui.

MAISTAS Iž STROFOS SANDELIŲ

visi turėtume spiestis apie jau 
turimas mūsų didžiąsias organi
zacijas — ALTą ir VLIKą.

P. VenclovaPASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to save u’arty 1 SIUNTINIAI Į LIETUVA * 1

KAKUA NOREIKIENS

5SC8 West St, Chicle, El. 5C52S f 1st WA *
ž’

<

see us for
Uūut financing

AT OUR LOW RATS

Piid and 
Compounded 

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

T YOUR 'IN'CblVJev '

Mutual Federal 
SaVingsandLoan

2212 WEST CERMAX ROAD CHICAGO, ILLINOIS fflSCJ

Phor.et VTrrfnla 7.7747

Thur.9-8 Sat. 9-1soras t M0n.Tue.Fri.9-4

SERVING CHICRGO AND SUBURBS SINCE 1905

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

tojo, visuomenės veikėjo b rašytojo atsiminimus.

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

susirūpinimą ____ ____ i_________________
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
$3.00

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

£

f.
I

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
. namu ir Įrengimais Marquette Parko
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ ŽIEDINIS prie 68-tos h 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duotu Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S/Talman Avė, 
Tel. 927-3559

poliui.
i

— Dėkui Albinui Gestui, Lar
go, Fla., už ankstyvą prenume- 
rato pratęsimą, vertingas pasta
bas bei gerus linkėjimus ir už 
$10 auką.

—r Stasys Čepas, Lietuvos ka
riuomenės kūrėjas-savanoris 2Q0 ? kasdjeniniai pa-
kapitonas, mirė 1980 m. gruodžio Į mokymaj? arba 3) “Laikas pri- i 
11 d- Toronto ligoninėje, sulau- siartjno»; 358 psl. Į
kęs 80 metų amžiaus. Liūdėti’ 
liko žmona Eugenija ir dukros: 
Irena, Margarita, -Joana su šei
momis, ir kiti giminės.

— Paulius P. Putrimas, žino
mas Cicero biznierius ir spaudos 
rėmėjas, mirė vasario 1 d. sulau
kęs 82 m. amžiaus. Liūdėti liko 
sūnus Paul G., dukterys Dolores 
ir Dorothy su šeimomis, ir kiti 
giminės. Velionis buvo Šv. Anta-j

SIUjrrUflAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

ilARQUETTE GIFT PARCELS SERVICB
Ž5G1 W. fXk St, Chlcxjo, BL 10621. — TeL WA 3-27S7

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietrviu rraternaltnė or- 

čanriacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus-

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelb-«ti ir kitiems, kurie tung 
darbus dirba,

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MHJJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams,

ŠI A — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, Dr 
narna 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, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir j u gyvenimo pradžiai.

RLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metami.

SLA—kuopxj vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėius, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA jsirašytL

Galite kreipti* Ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New York, NL Y. 10001

WT W. 30tk R. 
TH. (Hl) U3-T21I

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

ir

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

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

; Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
Knygas veltui gaus pirmi at-j skirsnelių mėgėjai, prašomi at- 

- - -- - - -- j vyktį įr knygą pasiimti. Kitur
gyvenantieji prašomi užsisa-

įėjusieji. Kas norės daugiau šios j 
j rūšies knygų, tai prašoma 
J kreiptis į šv. Rašto Tyrinėtojus, *

5421 S- Mozart Ave., Chicago, j 
IL 60632. (Pr.)

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

Knygos kaina — 5 doleriai.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug

Priartėjusi Karalystė
“Jėzus atsakė ir jam tarė: “Iš 

tiesu, iš tiesu sakau tau, jei kas 
nėra užgimęs iš naujo,, tas ne-I 
gali matyti Dievo Karalystės”.’’. 
Jono 3:3. 1

Ar jūs esate užgimęs iš naujo? padėti teisininko Prano ŠULO 
Ar priklausote Dievo Karulys- paruošta, — teisėjo Alphonse 
tei? Pasiklausykite šios ypatin
gos “Gerosios Naujienos Lietu
viams” programoj šiandien 8:45 
vai. vak. radijo banga 1450 AM 
per “Lietuvos Aidus”.

Penktadienį 4:23 vai. po pietų 
per Sophie Barčus radiją išgir
site “Gyvybės Gelbėtojas”.

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Kaip atgimti 
naujo?”. Prisiusime dovanai.

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

WELLS peržiūrėta, “Sūduvos51 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

I

iš

pa-— Sdvietų valdžia bandė 
veikti musulmonus, kai josios 
karo jėgos įsiveržė į Afganista
ną, bet jiems nepavyko. Musui-’ 
monų valstybės pasisakė prieš 
Sovietų įsiveržimą į Afganistaną 
ir reikalauja atšaukti visas ru-. 
su ginkluotas pajėgas-

Vienas ūkininkas, Marijampo
lėj, užvedė savo karvę ant šaly- 
gatvio ir eina į turgų. Pribėgęs 

. prie jo policininkas ima šaukti:
— šaligatvis yra tik pėstiems!
— Bet. tamsta, mano karvė 

irgi pėsčia, — ramiai atsakė 
ūkininkas. ‘ "

— Libijos pulkininkas Cha- 
dafi yra pats pavojingiausias 
žmogus Afrikoje, — sako Egip
to prezidentas A. Sadatas. — Jis 
vartoja visas priemones savo 
įtakai plėsti.

— Prez. Rcaganas, praleidęs 
dvi savaites Baltuose Rūmuose, 
visam pasauliui parodė, kad jis 
nori “stiprios Amerikos”, bet ne 
stipraus Amerikos ūkio, — rašo 
Pravda.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $515.

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
TeL 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenut 

Tel. 776-8505 '__________

DAŽYMAS IR REMODE- 
L1AVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenua 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybė® 
Pardavimas ir Taisymai 
2646 West 6<Hh Street 
Tel. REpublk 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4CS9 Archer Avenue, 

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

M. ŠIMKUI
W alary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Mjplrwcod. Tel. 254-7455 
Taip pat daromi vertimai, giminlv 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITTS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-^8000

Change the oil and 
filters evary 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loserl

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Dirbo valandos: nuo 9 vaL ryti 
Iki 6 vai. vak. šeštadieni nuo 

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

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

Chicago, UI. 60621

ENERGY 
WISE

— Eina kalbos, kad Irano vai- 
džia sutiktų naftą perduoti kiek ' 
pigiau, kad tik galėtų daugiau ' 
jos parduoti. ' B — Na-.jienot, Chicago, 8, Bl. Tuesday, February 10, 1981




