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II GINKLU ISALVADO
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI IR MES

Liūtas Grinius Detroito Lietuvių Organizacijų Centre Vasa- 
■sai’io šešioliktosios minėjimo dalyviams š.m. vasario 15 dieną 

pasakė šią kalbą:
Kaip vaikui yra ;svarbus jo 

gimtadienis, taip tautai turi bū
ti svarbi jos nepriklausomybės 
šventė. Nepriklausomybės šven
tė yra politinė Šventė. Tautinė 
politika, gi, jungia savyje visus 
tikslus, kurie tautai yra bran
gūs: kultūrą, teisę savaip išpa: 
žinti tikėjimą, tvarkyti savo eko
nomiją, teisę gyventi tautų ben
druomenėje lygaus partnerio 
teisėmis,, kiekvieno valstybės na- į 
rio — jos piliečio — teisę į savi- 
garbą .ir pagarbą iš kitų žmo
nių.- Tautinė nepriklausomybė 
yra aukščiausias tautos atsieki- 
mas. Todėl šita šventė yra pati 
svarbiausia lietuvių šventė, ne
žiūrint kur jie gyventų — ar 
Lietuvoje, ar Rusijos ir Sibiro 
plotuose, ar savanoriškoje emi-1 
gracijoje, skęsdami svetimųjų' 
jūros savuose dvasiniuose saly-1 daugiau atsirasdavo tokių, kurie j 
nuošė-

Vasario 16 yra simboliška šven 
. tė,-kuri turi, priminti mums ne 

patogaus savanaudiško gyveni
mo malonumus, bet tai, kad tau
tos laisvė yra sąlyga tautos ger
būviui pakelti. Šios laisvės ir 
džiaugsmo kaina, niekad nebū
na dovanai ^«ji; gali, tik būti už
dirbama tautos, narhifpasiauko- 
jimo, darbo, -nesavanaudiškų pa
stangų ir aukų keliu. ' Šjandien, 
visko pertėnkusiam -. modeniiam 
žmogui yra- sunku . sdvėkti, kas 
yra nesavanaudiškumas, kas yra 
pasiaukojimas darbui- todėl, kad 
tikėjimas savo tautos ‘ geresne, 
ateitimi žmogų verčia jį dirbti' 
save užmirštant ir nereikalau
jant iš nieko nei pripažinimo, nei 
padėkos, bet visą savo laiką ir 
turtą aukojant geresnės savo- 
tautos ateities tikėjimo įvykdy
mo dėliai.

Lietuvos valstybės istorija, ta
čiau, dainuote dainuoja kaip tik 
apie Vardais žinomus ir kitus, už
mirštus herojus, kurie • dėl kitų 
laisvės arba vien iš pagiežos sa
vo priešams mokėjo nedvejoda
mi atiduoti paskutinę savo auką 
— gyvybę- Lietuva, penkis šim
tus penkiasdešimtį metų nuo 
Mindaugo laikų laisva buvusi, 
nepasiekė savo didybės be ge
nialių vadų, be aukšto lygio po
litikų ir be aukų. Tai buvo il
gas laikotarpis bet kokios vals
tybės gyvenimui. Kaina, kuri 
buvo sumokėta už šio laikotar
pio skalsą buvo iškeista į pra
bangą, asmenišką naudą ir ba
jorų savimeilę, šio pasėkoje ne
liko nei skalsos, nei savimeilės, 
nes svetimi šiuos dalykus paėmė 
sau.

Modernių laikų vasario 16 žy
mi stebuklingą lietuvių tautos 
savybę, kuri po šimto dvidešimts 
trijų metų slaviškos priespau-

v -v 'dos ir išnaudojimo is nieko —is t 
suvargusio Lietuvos kaimo — 
rado reikalą pakilti suskambę- Į 
dama tautinio atgimimo varpu, i 
Tai buvo utopinė mintis, radu- j 
si atgarsį romantiško tautinio ( 
renesanso laikais, kuomet dau-1 
gelis kitataučių mokslininkų bu- j 
vo bepradedą rūpintis užrašyti 
veik mirusios tautos folklorą. 
Tie keli vyrai pradėjo pirmiau- • 
šia nuo kalendorių — ūkiškų, Į 
dar dešimtmečius prieš spaudos 
draudimui įsigalint. Dar vėliau, ’ 
kai rusai' pradėjo dėl rašto ir • 
druko žmones persekioti, siųsti 
į kalėjimus, varyti iš Lietuvos į | 
tolimas Rusijos vietas, radosi į 
laikraščiai —“Aušra”, “Varpas”, j 
“Apžvalga Žemaičių ir Lietu
vos”. Ir kuo daugiau rusai sten
gėsi sustabdyti lietuvius, tuo
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Jeigu Kubos diktatorius ir toliau siųs ginklus į Salvadorą bei kitas Pietų 
Amerikai, tai Kubai gali būti paskelbta blokada, draudžianti vežti ginklus 

kitose valstybfee. maištams.kelti.
nepasidavė. Panašiai neprikišu-1 --- --------------------------------------------------------------- -
somybės norintieji pradėjo rink-' PPPy DCAf A1VĄC ^ADA PANAIKINTI RENGIASI ATIDĖTI LENKŲ 
tis būriais — pirmiausiai į var-1 i llLL. lULAuALl/iu. £d\Ut\. lifALirlllllil 11 SKOLŲ MOKĖJIMĄ 
pininkų suvažiavimus, paskui į 
seimus, konferencijas, ne tik Lie 
tuvoje, bet taip pat ir Rusijoje, 
Švedijoje, netgi Amerikoje. Ir 
šitie suvažiavimai atnešė min- • 
tį, ka^g, - Lietuvai būsią geriau 
< ."..''..T..'-.
prieš 63'rhetus 2-jĄ. lietukų7 sasĮĄ.
rinkoį Vilniųjęj'iFiiiūitarė 20-čiaT 
žmonių pavesti kovą už Lietu
vos nepriklausomybę.

, Vasario 16 neįvyko per dieną 
tik todėl, kad 20 Lietuvos. Tary-, 
bos narių pasirašė rašytą- Ji jvy- 
ko todėl, kad tauta ir valstybė 
sulaukė daug aukų is tų, kurie 
šiam tikslui tauta ruošė ir ku- 1 C . .. . V.

AUTOMOBILIU PRAMONĖS" VARŽTUS
SAUGUMO IR KITOS TAISYKLĖS ŽYMIAI 

PABRANGINO AUTOMOBILIUS • >.

SALVADORO KARIAI HELIKOPTE
RIAIS NAIKINA ĮSIVERŽĖLIUS

GALI SKELBTI KUBAI BLOKADĄ, JEIGU FIDEL 
CASTRO NEPAKLAUSYS ĮSPĖJIMO ŽODŽIU

WASHINGTON, D.C. — JAV 
gali paskelbti blokadą Kubai, 
jeigu minėta vyriausybė nepasi
stengs klausyti įspėjimo žodžiu, 
— sekmadienio vakare per ra- 
diją pareiškė Edwin J. Meese,. 
prezidento Ronald Reagano vy
riausias patarėjas.

Patarėjas Meese atsisakė aiš-

BREŽNEVAS NORI SUSI
TIKTI SU REAGANU

MASKVA, Rusija. — Leoni
das Brežnevas, Aukščiausiosios 
Sovietų tarybos pirmininkas ir 
komunistų partijos 'sekretorius, 
pareiškė komunistų partijos su
važiavimui, kad jis būtinai nori
pasimatyti su nauju JAV prezi-j kinti, kokių tikrumoje priemo-. 
dentu Ronald Reaganu. Jis savo' nių imsis JAV, nes tai nedera 
paegidavimą asmeniškai susi
tikti su prez. Reaganu jau pra
nešęs pačiam JAV prezidentui.

Brežnevas yra įsitikinęs, kad 
susitikimas ir išsikalbėjimas su 
nauju Amerikos prezidentu pa
dėtų išspręsti visą eilę klausi
mų, kurių dabar negalima tin 
karnai išsiaiškinti. 1, i

Brežnevas kalbėjo Maskvon 
suvažiavusiems ko’munistų par 
tijos kongreso nariams. Brėžne 
vas papasakos ir apie naują su- 
sharima sirTėrikli valdžia.'

SOVIETŲ KARO LAIVAI
prie Mozambiko

DEJ^QITQS.^— Pastarąjį d e- 
esant.^feyaiįr'^Taip. vien^^aptąA;šūniihetįiWitchiol>ilių pramonė 

z. . ..zt.suvaržyta Įvairiomis tai
syklėmis:. Taisykles išgalvojo ne 
tik . biurokratinės institucijos, 
bet ir nesamdytas vartotojų ad
vokatas Ralph Nader, dėl įvai
rių saugumo taisyklių labiausiai 
pabranginęs automobilius. To- 
dėl automobilių pramonininkai 
laukia kai kurių varžtų panai 
kinimd.

rių paskatinimu kovojančių gre- j Praeitos savaitės pabaigoje 
tos per penkis metus už Vilnių Detroite lankėsi Transportaci- 
ir Suvalkus, už Klaipėdą ir Šven jos sekretorius Drew L. Lexyis. 
tąją ėjo į nežinią žinodami tik, jjs kalbėjo su Fordo, Chryslerio 
kad kariauja už lietuvišką šnek- jr General Motors pareigūnais, 
tą ir laisvę tikėti be zemskio ir. j)ėl blogo oro su American Mo- 
žandaro grėsmės.

Dvidešimtstrys nepriklauso
mybės metai nebuvo ilgi, bet jie 
parodė ką tauta, nesavanaudiš
kų kovotojų už jos teises įtako-; p0 pasikalbėjimo su sekreto- 
je, gali pasiekti tarnaudama sau. riumi Lewis, General Motors 
Nebuvo tautoje dingęs nė he- pirmininkas Roger Smith ko- 
roizmas. Atmename bolševikų respondentams pareiškė, kad 
įkalintus, atmename net tubme-' dabartinė administracija rucr- 
tinės mūsų pačių vyriausybės iš- §jasj panaikinti kai kuriuos ga- 
duotus Skučą ir Povilaitį, atme- ( mybos varžtus, bet nė vieno jų 
name dešimtis tūkstančių tremia neįvardino. GM žinių tarnybos 

direktorius Cliff Merriott pasa
kė, kad sekr. Lewis žadėjo’ pa
lengvinti gamybos varžtus, duo
ti lengvatas mokesčiams ir var
žyti automobilių įvežimą iš už-

tors korporacijos ir su ‘Volks
wagen of America pareigūnais 
pasimatymas atidėtas vėles
niam laikui.

VAlRSt?VA. jĘenlų Vyriau
sybė vra skolinga Vakaru vals

tybėms 23 bilijonus dolerių: 
Buvęs partijos sekr. E. Gierekas, 

’ besivadovaudamas Sovietų pa-
2.5 BU,. DOLERIŲ NAU- i tartja^\kr7<l'?a.V’’S!f0 P‘rk° 
JIEMS BOMBONEŠIAMS . ' Prubre Lenkijai -o bil. dolerių

1 ; Į skolų. - .
WASHIXGTONAS. — Prez. ‘ Lenkai šiandien nepajėgia Va 

Reagano administracija nutarė karų Europos pirkliams mokėt i. 
prašyti Kongreso apie >$2.5 bit JAV taip pat davė kreditų Gię- 
sekantiems metams statymui reko vyriausybei; Lenkijos vy- 
naujų boriibonesių, kurie galėtų riaųsybė 
prasiveržti į Sovietir Sąjungos pramonei pustrečio bilijoYio do- 
gilumą. : lerių. Kiek teko girdėti, Ameri-

Pirmo'je fazėje bus gaminami kos vyriausybė sutiko prailginti 
bombonešiai, kurie turės pakeis- terminą, kad lenkai suspėtų, su- 
ti dabartinius B-52., Nors kai mokėti savo skolą; c 
kurie Pentagone galvoja, kad. Brežnevas taip pat ruošia pa
ir su dabartiniais B-52 galima našų planą, pagal kurį lenkai 
prasilaužti per Sovietų Sajun-• susįį3rs ^1 skolų mokėjimo su 
gos gynybą, daugumos nuomonė Sovietų valdžia, 
yra už moderniškesnlų bombo
nešių gamybą.

Antroje fazėje bus gaminami 
bombonešiai, kurie išvengs So-: 
vietų radaro.

skolinga Amerikos

MIRĖ I.IVDAS STAŠAITIS

Chicagoje sekmadienį mirė 
Į Liudas Stašaitis, žinomas, kon- 
[traktorius. Jis buvo gavęs šir- 
t dies priepuolį, kuris ^araližavo 
j vieną jo šoną ir s Jėlino jo 
įveikia. Jis vertėsi namų staty- 

pardavinėjimu.

JOHANNESBURG, P. Afrika.
Grupė -Sovietų karo .laivų 

plaukia į Mozambiko vandenis,. (lentas 
sako oficialus Sovietu agentu 
ros pranešimas. Praeitą mėnesi 
Pietų Afrikos kariai užpuolė M o 
zambiko partizanų mokyklą ir 
išardė visus teroristų ruošiamus 
planus.

Maištininkai iš Mozambiko 
veržiasi j Pietų Afrikos terito
riją ir žudo pasienyje gyvenan
čius ir' savo ūkius prižiūrinčius.

Užtruko ištisą mėnesį, kol So
vietų valdžia paruošė karo lai 
vus ir pasiuntė Į Mozambiko 
uostušLkad galėtų apginti nuo 
Pietų Afrikds.

Sovietų ambasadorius prane
šė, kad atplauks daugiau rusų 
karo laivų, bet nepasakė, kada 11
jie išplauks.

name dešimtis tūkstančių tremia 
mų, nukankintų, užmuštų. At- 

(Nukelta į šeštą puslapi®

KALENDORfiLIS

Vasario 24: Motiejus, Goda, 
Viltis, Gandrimas.

* Saulė teka 6:34, leidžiasi 5:35.
~ * Snigs’fr 1U. ’ * r’

Ix>on irias Brežnevas prašo 
prezidentą Reaganą su j do 

' ? susitikti it aptarti visą 
eilę Wdrhiq Maiftimų..

pirmininkas Lee lacocca pasi
kalbėjimo’ detales nutylėjo.

Sekr. Lewis kalbėjo apie 18 
būsimų taisyklių, kurios nėra 
priimtinos ir per metus varto
tojams kainuo’tų 5 bilijonus do
leriu. Ap’e kitų taisyklių panai
kinimą buvo kalbėta, bet ko- 

; kios taisyklės bus panaikintos 
ir kada, nepasakė.

Fordo pareigūnai nėra paten
kinti paskirais korporacijų pasi
kalbėjimais su sekretoriumi ir 
dėl nevienodos jų infonnacijos. 

‘Ypač nepatenkinti slaptu past- 
w - kalbėjimu su General Motors 

korpd?arijt)3._pareigūna.is. .

IZRAELIS PUOLĖ PALES
TINIEČIŲ STOVYKLĄ

TEL AVIVAS (AP). Izrae- įja taisymu ir pardavinėjimu, 
lio' kariuomenės vadovybė pra- Kurj laiką dirbo miesto savival- 
nesė, kad specialūs daliniai lybėje, 
puolė Arabu išlaisvinimo fronto; ‘1 ‘ i, .-r - ,- > Stašaitis supartizanu stovykla Kfour vielo-
1 . ,- - t ‘ Rosclande, taipvėie, 8 mvhos nuo Izraelio ir Li- .
. - t . . i i ■ ir Western,bano pasienio. Joje stovyklauja . . . ..- - 1- - Brownville miestelyje, Mar-Irako globojami palestiniečių. ..___ i (Tuettc Parke, o pastaruoju me-partizanai. Pranešime sakoma, 1 .; , ,. . • i tu uvvenn Hinsdale miestelyje,kad partizanų stovykla sunai-! v -, . , v ,A - Paliko znidna ir dvi ištekėju-kmta, žuvo 10 partizanų, Izrae ;
.- . « _a- • isias dukteris,ho daliniai neturėjo jokių nuos
tolių.

Palestiniečių partizanų kalbė- ] 
tojas Beirute pareiškė, kad ma-j 
lūnsparniais atvykę apie 200 ka
reivių turėjo sunkių nuostolių, • 
jie nušovė ar tik sužeidė tris par
tizanus. Manoma, kad šiuo žy
giu Izraelis keršijo už Misgav 
Am koldnijos užpuolimą praei
tais metais.

šeima gyveno į 
pat prie 55-tos J 

Teksas valstijose 
miestelyje,

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $505.

šiaurėje, unijų vadai posėdžiau
ja saulėtoje Floridoje. Miami 
mieste. Naujasis Darbo sekreto- 

! rius Raymond Donovan turėjo 
progos unijų vadams pranešti 

i naujos Reagano administracijos 
! ekononlinį planą.

Po pranešimd, keletas unijų 
! atstovų z-pareiškė nusivylimą 
Į naujuoju sekretoriumi. Jis ne-

BAL HARBOUR, Fla. — Ka- ( buvo gerai pasiruošęs tai kalbai 
da AFL.C2O priklausą 13 mili- ir negalėjo atsakyti j daugelį 
jenų- darbininkų kančia šaltį jam pastatytų klausimų.

DARBO SEKR. DONOVAN 
BLOGAI PASIRODĖ

S.kr. A. Haig yra pasiryžęs 
imtis priemonių terorizmui 
suvaldyti Centro ir Pietų 
Amerikos valstybėse. .Jis nu
statė, kad Kubos ginklais ke
liamas maištas SUlvtdore.

iš anksto aiškinti. Meese kalbė
jo įvairiais JAV reikalais, atsa
kydamas i pačius svarbiausius 
užsienio reikalus, bet jis nėjo 
i smulkmenas. JAV yra pasi
ruošusios imtis visų reikalingų 
priemonių, bet tai nereiškia, 
kad privalo būti pasakyta, kada, 
ir kokias priemones vartos.

Sekmadienid vakare Wash- 
ingtonan grižo prezidentas Rea- 
ganas. Jis jau buvo girdėjęs 
apie įvairius planus sustabdyti 
infervinciją į SalvadčrąVT.aik- 
ra š t i n i n k a i apspito p r e z i d en t ą, 
papasakojo apie Meese praneši
mą ir norėjo žinoti, kada Ame
rikos karo jėgos bandys sustab
dyti Kubos ginklų siuntimą į 
Salvadoro frontus, bet prezi-

Reagan, kaip ir jo pata- 
Meese, atsisakė kalbėti

apie galimas priemones ir apie 
laiką, kada jc’s galėtų būti var
totos. Jeigu Kubai užteks įspė
jimo žodžiu, tai kitų priemonių 
nereikės imtis. Bet jeigū kiltų 
reikalas, tai teks imtis griežtes
nių priemonių. Prezidentas atsi
sakė aiškinti, kokių priemonių 
imsis vyriausybė.

Vyriausybė nori patirti, kaip 
i tokias teroro priemor.es žiūrės 
Maskva. JAV negalės leisti So
vietų Sąjungai vartoti terore 
priemones prieš kitas valstybes. 
Teroro’ veiksmus privalo sustab
dyti ne tik Sovietų Sąjunga, bet 

kites su Rusija 
valstybės.

Dabartiniu metu 
eina kruvinos kovos 
atstumoje nuo sostinės, 
doro helikopteriai lokalizavo at
siradusius užsieniečius, kurie 
vra pasiryžę primesti Salvado- 
rui naują vyriausybę. Įsibrovė
lius puolė Salvaddro kariai. Ko
vų metu žuvo apie 50 įsibrovė
lių, daugiausia kubiečių. Taip 
nal žuvo 5 Salvadoro kariai, o 
buvo pranešta, kad virš 20 su
žeista. Manoma, kad kiti įsibro
vėliai bus nuginkluoti ir padėti 
i kalėjimą.

Sekr.. llaig pareiškė, kad įsi
brovimą į Salvadorą organizuo
ja Kubos apmokyti kariai.

dirbančios

Salvadore
42 mylių 

Salva-

FILMU ARTISTĖ BERGMAN 
D AUGI A U NEBE V AIDINS

LONDON.— Ingrid Bergman, 
him ėjų si už vaidinimą tris Os
karus, sulaukusi 65 metų am
žiaus pareiškė, kad ji daugiau 
nehevaidins. .Ii gyvena vieni 
Londone. .Ii buvo tris kartus iš
tekėjusi ir vis persiskyrusi, turi 
keturis vaikus ir mano daugiau 
laiko praleisti keliaudama ir bū
dama 3u vaikais bei anūkais.

priemor.es


r c c

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

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

skysčių buvo pripratę per- 
sausai k3ną uiiai^jti. Tokiam, 

lb jeidar pensininkas turėjo ar- 
teriosklerozę, tai dabar gavęs 
ilgesniam laikui sumažintą

j kraujospūdį (suglebimą krauja
gyslių), jis gali susilaukti šir
dies atakos (myocariįial ipfuic- 
•ien) ar smegenyse apopleksi
jos (ceriĮir.vascular accident).

Na sakyti nereikia, kad pen-

PENSININKO VIRŠKINIMO KANALO 
STAIGUS UŽDEGIMAS'
mas gali būti vieninteliai ženklai pensi
ninko virškinimo kanalo staigaus užde
gimo. (Chris F. Maasdam, M.D.)

Virusai bakterijos ir parazitai, agent, Norwalk agent, Reo-like 
kurie sukelia virškinimo’ kana
lo (skrandžio ir žarnų) uždegi
mą pasininkui, yrą tie patys, 
kaip tokio uždegimo sukėlėjai

* pas šiaip žmones. Vienok tokios 
ligos dažnumas, jos kliniškas 
pasireiškimas, sergamumas ii' 
mirtingumas nuo jos gali būti 
didžiai skirtingas, palyginus su 
j)as jaunesnius los ligos eiga. 
Pas jaunesnius virškinimo kana
lo uždegiinas sukelia karšti, vi
durki siausmus ir baltųjų 
kraujo kūnelių (leukccilų) pa
gausėjimą (leukocytosis). Tuo 
atveju pas pensininkus visų tų 
reiškinių gali nebūti, ar jie la
bai silpnoje formoje pasireikšti. 
Dažnai pas pensininkus virški
nimo kanalo uždegimas pasireiš
kia dviem negerovėmis: proti 
niu susimaišymu (confusion) 
ir kraujospūdžio sumažėjimu 
(ypotension).

Kas sukelia skrandžio-žarnų 
staigų uždegimą

Staigus s: 
pilnas medicinoje vadinamas j ralų (elektrolitų stoka — elec- 
^asiroenterilu (gastroenteritis).
Tai nuo skrandžio (gaslro) ir. 
žarnų (enteron) pavadinimo, gi. i 
žodelis IT1S reiškia uždegimą j 
Taigi, aštrų gastroenteritą su- • 

.'kelia trejopi žmogaus priešai: 
ši;) VIRPŠAI (Poliovirus, Gox-‘ 
isackievirus. Echovirus. I lawaii

vinis, Orbivirus, Rotavirus);
2) BAKTERIJOS (Salmonellae,

ichia coli. Vibrio cholerae, 
Clostridium perfringens); 3) 
PARAZITAI (Giardia lamblią, 
Entamoeba histolytica).

Toks staigus skrandžio - žarnų 
j iždegimas, paprastai, susitvar

ko laike vienos ar dviejii parų, 
lokiu atveju pacientui atsiran- 
ia kombinacija negerumų: vi
duriavimas, pykinimas, vėmi
mas ir karštis. Gali visi keturi 

ia minėti negerumai kartu pa
sireikšti pas lokį ligonį.

Aišku, kad tokiu atveju pa
cientas nustoja daug skysčių iš 
savo kūno ir atsiranda ženklai 
vandens stokos kūne (stoka 
)dos stangrumo). Tokį vandens 
kūne laikiną sumažėjimą leng
vai pakelia jaunesnis ligonis. 
Ais pensininką toks, kad ir lai
kinas. skysčių kūne sumažėji- 
nas esti sunkiai pakeliamas. Dėl

i vandens stokos kūne

sin.nkai gavus staigų sl:raądžio 
žarnų uždegimą, reikia nuolat 
sjkii m‘neralų kiekį kraujuje 
ir gyvybinius ženklus (vilai 
signs): pulso greitį (jis silpsta 
ir dažnėja stoviui blogėjant), 
alsavimą ir kraujospūdį, šie 
trys gyvybiniai ženklai leis 
orientuotis ligonio prižiūrėtojui, 
kada artės pavojus kraujotakos 
pasilpimui. Kartais prisieina 
leisti į veną skysčius trumpam 
laikui, kol ligonis smarkiai vi
duriuoja. .

Kaip gydytojas gydo 
pensininką, sergantį 

gastroenteritu

Pensininkų, sunkiau susirgusį 
aš Iri u gastioen t eri tu, gydytoj as 
pasiguldp ligoninėn. Taęla atsa
kančiai sukėlėjui pritaikomas 
tokiam ligoniui ir gydymas. 
Įdomu pasekti, kaip toks ligonis 
esti liogninėje gydomas.

Kai pensininkas suserga ašt
riu gastroenteritu (bendru, dar 
nesusekus tikros priežasties), 
ligoninėje jam sekami jo gyvy
bės ženklai, registruojamą, kiek 
jo kūnas apturi skysčių ir kiek 
jis išleidžia šlapimo. Patikrina
mi jo kraujui© mineralai (elec
trolytes druska, kalis, kal
cius. ..). Jei kūną esti ženklai 
vandens stokos, duodama į ve
ną cukraus ir druskos skiediniai.

pas pensi- Jei ligonį pykina ir jis vemia,]

Pr* Vilniaus katedros, dabar paverstos į meno paveikslu ą

jais ima galvą skaudėti, raume
nis gelti, aUirąp^ą mėšlungiški 

f vidurių skausmai ir stipriai vi- 
Įduriuojama. Geriausias vaistas 
j nuo tokios rūšies viduriavimo 
į yra Ampicillin, duodama to 
į uaisto po du gramus per dieną, 
i per tris-keturias dienas.

Išvada: Visi pensininkai keis- j 
kime savo gyvenimo vaga daug Į 
sveikesne: pradėkime kiekvieną 
dieną gausiai naudoti įvairiau- 
sių-sveikų skysčių. Pieniškos, 
vaisių, daržovių sriubos bei 
paukštienos buljonas tegul esti 
kasdieniniai pensininku patieka
lai. Prie to, vaisiai-daržovės ir 
jų sunkos tegul laužo pensinin
ko virtuvės stalus. Būtinai pri

verskime save gausiai naudingų 
skysčių vaitoti.

Žinomą, liaukimės save girdę 
alum, svaigalais ir visokiais da
žytais birzgalais. Tik tada mes 
būsime apsaugoti nuo sumenki
mo, gavę staigų skrandžio-žamų 
uždegimą — gastroenteritą.

Keliaudami po atsilikusius 
kraštus, valgykite tik apelsinus, 
graipfruktus, bananus, vengda
mi vandens bei ten siūlomų 
skysčių.-Tada galėsite'’ lengviau 
išvengti viduriavimo' ir savos 
kelionės kelioms dienoms suga
dinimo. Dėl viso ko, turėkite 
Pepto-BisiuųJ.

Pasiskaityti: Geriatrics, Feb
ruary 1981.

Vasario šešioliktoji Ziono parapijoje

■
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Kazys Šidlauskas trumpai apž
velgė Amerikos Lietuvių Tary
bos veiklą. “Senųjų ateivių” 
daugiausia lietuviškųjų laikraš
čių redaktorių pradėtas darbas- 
neleisti Lietuvos vardui dingti 
pasaulinėje arenoje, yra ir bus 
tęsiamas ir toliau.

Pamaldos baigtos giesme “O

duodami antibiotikai (Chloro- 
] mycelin). - Jei dar kitos rūšies 
bakterijos (Escherichia coli) 
sukėlė aštrų gastroenteritą’, duo
damas geriausias vaistus- ^^- 
tokius šios ligos sukėlėjus: Bis
muth subsalicylate (Pepli>Bis- 

.mol), arba vaistas ampicilkn. 
Jei dar kitokios bakterijos suke- 

4 , * j -i * i x • ji • i. • i r* . įlia minėta viduriavimą (Clostri-rkrandzic-zarnu užde- nmka atsiranda kraujuie mine- duodama vaistas Compazine, t šl . ' . . J T . ...i- Lt . Idium perfringens), daromosJei virusine tokio uždegimo ,• . į ..■ . , .... . , .--krauio fransfuzijos, žarnos at-daleidziama, jokio • .< . ..i j----------- jsputHllO,
duodamas penicilinas ir tętra- 
cyelinas ir minėtų bakterijų 
an tisęrųmas. Pągąįiaų gali pri
sieiti -daryti operaciją — ispiąuti 
dalį tų bakterijų apsėstų žarnų. 
Mat, tos bakterijos sukelia plo
nų žarnų (jejunum) sienelių 
isopėj imą-apmirimą (nekrozę).

trolyte imbalance). Toks stovis : priežastis
gali greitai privesti prie kraujo- ■ priedinio gydymo neteikiama.
spūdžio žemiau no’rmos nukriti
mo ir prie a!pimo-šoko (shock).
Dar blogiau atsitinka tiems su-; duodami individualiai parinkti 
nrgusuins gastroenteritu pen- : antibiotikai ir nemažinamas 
nninkams, kurie jau sveiki bū-: žarnų judėjimas. Jei bakterijos 
iami nevartojo daug naudingų kilos rūšies (Salmonellosis),

Jei bakterijos (Shigellae) šn
ekama išmatose (Shigellosis),

jokioj Jna | palaiduojamos 
• i

Darbai laboratorijoje

susirgusio aštriuĮ . Pensininko.
[gastroenteritu (pykinimas, vė
limas, dažni vandeningi vidu
riai, su ar be karšio), išmatos į 
siuničamos mediciniškon labo

ratory on dėl ištyrimo: bakteri
jų kultūra ir jautrumas vais
tams. Jei Įtariama vidurių šilti
nė (typhoid fever), tokią ligą 

‘ sukelia bakterija, vadinama 
Salmonella septicemia, daromos 
kraujo kultūros ir kiti tyrimai 

i (agglutination) dėl tokios šilti
nės susekimo.

Virusų sukeltas aštru0 
gastroenteritas

achine.
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Dažniansiai žmonės suserga 
aštriu gastroenlęrilu dėl virusi
nės infekcijos. Specifinis viru
sas, sukeliąs lokį uždegimą, tik 
retais atvejais esti susekamas, 
ai kyla virusinė virškinimo ka
nalo uždegimo epidemija, suser
ga iki užsikrėtusių viru* 
sais žmonių. Susekta, jog kai 
tokios ligc’s epidemijai siaučiant 
ligoniai vemia, tais atvejais vi
rusai, vadinami Hawaii, Nor
walk ir Reo-like, esti sukėlėjais. 
Tais atvejais sergama tokia liga 
kiek ilgiau: net iki dešimt die
nų. Po to net atkrintama pras- 
slinkus trims savaitėms. Gydo
ma lokiu atveju bendrai ligoni 
gerai užlaikant-prižiūrinl, skys
čius į veną leidžiant ir gyvybi- 
rrius ženklus sekant.

Bakterijų sukeltas 
gastroenteritas

Dažniausiai bakterinės kilmės 
gastroenteritą sukelia bakterija, 
vadinama SHIGELLAE (shigel
losis). Tai savaime praeinantis 
virškinimo kanalo’ uždegimas, j * r *Neilgiau kaip savaitę — septy-- 
nias dienas toks viduriavimas 

i 

užsitęsia. Gydymas priklauso 
tuo tokios bakterijos sukelto vi- t 
duriavimo stiprumo. Vien bend-; 
ros priežiūros (simptomatinio 
gydymo) pakanka tokio vidu
riavimo atveju. Tik griežtai rei
kia vengti duoti tokius vaistus,' 
kurie stabdo žarnų judesius. To
dėl negalima duoti paregoriko' 
(taip lietuvių pamilto vaisto vi-' 
duriavimui tvarkyti), o taip pat . 
negalima duoti vaisto, stabdau- j 
čio žarnų judesius, vadinamo j 
Diphenoxylate hydrochloride su ’ ' 
atropinu ar be jo. Mat, tie vais
tai, kurie mažina žarnų jude- . 
sius, sulaiko bakterijas ilgiau i 
žarnose. Jos tada ilgiau kenkia j 
žarnų sienelėms. Tada liga ik J 
giau užsitęsia. Toks ligos ūžte- i 
simas dar daugiau išdžioviną į 
pensininko kūną. Toks tokių I 
vaistų, žarnų judesius sulaikau- J 
čių, nevartojimas tinka tiek viT 1 w - 
rūšiniams, tiek bakteriologiniam ] 
gastroenteritui. Antibiotikų va r- ’ 
toj imas shigellosis atveju pri
klauso nuo gydytojo — jie nėra 
būtinai reikalingi tokiam vidu
riavimui tvarkyti.

Keliautojų viduriavimas

Visi žinom, kad keliautojai po 
svetimus kraštus, ypač po Mek- , 
sika bei Pietų Amerika, dažnai 
apturi viduriavimą. Tai gastro
enteritas, sukeltas bakterijos, 
vadinamos Escherichia coli. To
kį viduriavimą los rūšies bakte
rijos sukelia tiek pensininkams, 
tiek visiems kitiems keliauto
jams. Tai savaime, be jokio gy- . 
dymo, 
dienas 
atveju 
neliu 
vaistų. 
Jis

j 
i

be karščio, per kelias • 
praeinanti liga. Ir šiuo 
reikia vengti žarnų sie- 
judcsius s i I p ninanėių 
Dublinas Pepto-Bismbl.

sumažina žarnų sekreciją, 
su trukdydamas p r o stagaldino 
gamybą.

Tik retais atvejais ta bakteri
ja (E. Coli) sukelia su karščiu 

einantį enterocolitą. Tais alve-

They call it 
“The Oversight Wonder* 

for constipation. -
■ X.

Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 
the little white mil tjįey call /"The Overnight Wohder’Jvst 
one pQf at Kedhme lafetu surely Simulates your system's 
own natural rhythm. Overnight. So tn the morning, you're 
back onfbe bright side. Comfortably! lf$ 
a good leding.

What k "The Overnight fonder*? x 
Ex-Lax* Pills. That's from \
Ex-Lax. Look for the u4itfe box.

th* AS dirr<

] Vasario 16-toji Evangelikų 
j Liuteronų Ziono parapijoj buvo 

paminėta sekmadienį, vasario 
15-tą, iškilmingom pamaldom. 
Vėliavų įnešimas, Amerikos ir 
Lietuvos himnai perkėlė visų 
dalyvių nuotaiką iš sekmadieni
nių pamaldų į atsiminimą anų 
laisvų dienų; prikėlė ir sustipri
no viltį, kad laisvės dienos mū- Dieve, sergėk tėvu žemę, tegul 
sų gimtam kraštui ir vėl ateis, jinai ir vėl žydės ir bus tvirta!” 
Kunigo .Jono Juozapaičio pa-j 
mokslas, sesės latvaitės Laimdo
ta Ansmits su giliu įsijautimu 
atlikta A. Dvorak giesmė “Iš
klausyk mano maldą. Viešpatie? 
ir Dambrausko’ “Malda už Tėvy- 
nę” atsikartojo visų pamaldų 
dalyvių širdyse”... “išklausyk,, 
užlaikyk mūsų Tėvynę Lietuvą”.

t Teisininko dr. V. Bylaičio 
pristatytas ALTo pirmininkas dr.

Po pamaldų, parapijos “Rū
tos” Moterų draugija, vadovau
jama ponios Onos Pilmonienės, 
gardžiai pavaišino visus, jau tra
dicija tapusiu, d'uonelaitisku 
šiupiniu. Gerai pasistiprinę, pa
maldų ir minėjimo dalyviai, ga* 
Įėjo lengvai suspėti į Čikagos 
Lietuvių Tarybos ruošiamą Va
sario 16?tosios minėjimą.

Lietuvaite pakelta 
Capitol Savings 

vedėjos pareigoms

Rūta Kilius

Capitol Federal Savings pre
zidentas C. .James Saiak, prane
ša, kad Rūta Kilius tapo pakel-

ta tos finansinės bendrovės Pa
los Heights skyriaus vedėja. 
Mrs. Kilius yra Kaune gimusi 
lietuvaitė kuri su tėvais { pasi
traukė iš Lietuvos komunistams 
atsikraustant.

Rūta Chicagoje baigė Maria 
High School ir vėliau įsigijo 
Biznio Administracijos bakalau- 
ratą Roosevelt universitete. Ji su 
vyru Povilu gyvena Palos Hei
ghts ir augina dvi dukras. Abu 
Kiliai yra veiklūs lietuvių gyve
nime. Abu yra ateitininkai. Rū
tos tėvai, Pranas ir Antanina 
Urbučiai jau išėję pensijon ir 
dabar pastoviai apsigyvenę Flo
ridoje.

Capitol Federal bendrovė, kuri 
aptarnauja pietvakarių priemies 
čius, yra viena iš senesniųjų — 
ji buvo įsteigta 1902 metais. Jos 
organizatoriai buvo čekų ir bo
hemų kilmės žmonės senojoj 
Lawndale apylinkėje.

Rūta Kilius puikiai kalba lie
tuviškai ir ji sako, kad. mokėji
mas lietuviškai labai pravartu 
biznio reikaluose, nes jos klien
tų tarpe yra daug lietuvių. J. P.

MŪSŲ SPAUDOJE
VEIKSNIAI DIRBA; RĖKSNIAI 

TIK KRITIKUOJA
Taip yra didžiuosiuose mūsų 
centruose, bet netrūksta rėksnių 
ir mažesniuose. Yra netgi pavie
nių asmenų, kurie nepakenčia 
kitų veiklos. Kol jis pats daly
vauja valdybose ir per jas vado
vauja, viskas gerai, bet kai dėl 
savo būdo lieka priverstas, pasi
traukti, pasipila aitri kritika dir
bantiems. Tuomet viskas pasida
ro negerai. Susirinkimuose bei 
posėdžiuose pasipila priekaištai* 
nuodijantys visuomeninį gyve
nimą. Negana to — rėksniai ran 
da vietos ir kaikurios spaudos

Tėviškės Žiburių 8 nr. veda
majame rašoma, kad veiksniai 
dirba ir vadovauja visuomenei. 
Betgi yra rėksnių, kurie truk
do veiksmų darbą ir klaidina, vi
suomenę. Ąntrajeme vedamojo 
skirsnelyje taip rašoma:

“BE VEIKSNIŲ nėra veiklos; 
nes nėra kam judinti. Tai aišku 
kaip diena. Laimingos tos lietu
vių gyvenvietės, kur nestinga 
dinamiškų veiksnių, nes jų dė
ka laikosi aktyvus lietuviškasis- puslapiuose. Straipsnis po strai- 
gyvenimas- Bet yra ir kita me-( psnio jie vis ką nors -vanoja, de- 
dalio pusė — nevisuomet mūsų 
veiksniai moka rikiuotis bei de
rinti savo veiklą. Tud atveju 
veiksniai tampa rėksniais. Pą- 
grindrnis dėmesys nukrypsta ne, 
į pozityvią veiklą, o į kito kri
tiką bei koneveikimą. Ir juo di
desnis veiksnys, juo stipresnis t
darosi rėksnys. Iš šalies stebin-j jie neklausė ir nekooperavo su 
tiems matyti bei girdėti’daug ----- —• - •—
riksmo, bet mažąi veiklos. Atro 
do, riksmu norima padidinti veik 
Įą ir sudaryti įspūdį, kad vyks
ta dideli dalykai, nors iš tikrųjų

dasi' saliamoniškais išminčiais, 
kelia į padanges vieną kurį vei
ksnį. o kitą su purvais maišo. Ir 
taip vietoj veiksnių ima vyrauti 
rėksniai”.

Didžiausią triukšmą spaudoje 
sukepą tiljininkai, išmesti iš

savo organizacijų centrinėmis 
insitucijomis, bet paklusniai tar
navo svetun>esieiT)s. naikindami 
patriotines jėgas abejose geleži
nės uždangos pusėse. Dabar jie 

kyšo stoka paprasčiausio takto.• steigia pseudopolirivs veiklos 
kito ’veiksnio darbo įvertinimo. (Nukelta į šsštą puslapį!

Naujienos, Chicago. 8.*111.. Tuesday, February 24, 1981



BIRVTĖ KEMEžAITė r

rusu, lenku kėslai ir lietuviu
BENDRUOMENĖS POLITIKA

ST. CATHARINES, ONT
TINKAMAI PAMINĖTA VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

(Tęsinys)
šiais dr. Maceinos politiniais 

samprotavimais Fronto Bičiuliai 
ir LB-nės vadai jau seniai buvo 
persiėmę, todėl nenuostabu, kad 
jie taip karštai sutiko rusų di
sidentus ir taip greit pasigriebė 
fu "žmogaus teisių” šūkį. Sun
ku suprasti tiktai vieną, jeigu 
LB-nė komunizmą, o ne rusiš 
ką jį imperializmą, laiko didžiau 
siu Lietuvos okupacijos kalti
ninku, tai kodėl jie nedrįsta at 
sakyti j klausimą: kas buvo kal
tas, Rusijai Lietuvą okupavus 
anksčiau* kai jokio komunizmo 
dar nebuvo, pavyzdžiui, dar 
prieš Spalio revoliuciją (carų 
laikais)? Krašto okupacija ir 
nepriklausomybės siekimas eina 
kartu su ‘"imperializmo” sąvo
ka. Ginklu užpuolimas ir užgro
bimas svetimo’ krašto yra impe
rialistinis veiksmas, ir jį tegali 
atlikti kokia nors valstybė, vai- 
džios paruošta valdiška kariuo
menė, bet ne kokie partijos ko
munistai, kaip. įrodinėja dr. Ma
ceina. Todėl mūsų okupantas 
ir .didžiausias priešas yra im
perialistinė Rusija, bet ne jos 
vajdymdsi forma (komunistinė 
santvarka) — režimas.

LB-nė, pasistačiusi sau di
džiausiu: priešu komunizmą, ži
noma, teisingai prisiėmė “žmo
gaus teisių” šūkį. Reikalavimas 
komunistiniame režime g\-ve- 
nantiems žmonėms gj-venimo 
sąlygų pagerinimo, tikėjimo 
laisvės, pasiremiant “žmogaus 

-teisėmis”, yra' kilnus, humaniš
kas socialinės veiklos bruožas, 
tačiau nieko bendro neturintis 
su politika. Tokia veikla nei 
pėra tautinė, nes “žmogaus tei
sės”. terminas turi tarptautinę 
reikšmę, nes gi viso pasaulio 
tautas sudaro žmonės: ir rusas 
žmogus, ir lenkas žmogus, ir 1.1. 
“Tikinčiųjų teisės” taip pat tarp
tautinės minties. Jeigu LB-nė

nių teises”, tada toji jų veikla 
įgautų bent kiek tautinės reikš
mės.

Tad, kaip matome, LB-nės ta
riamoji politinė veikla nėra po
litinė ir net nėra tautinė. Ji yra 
visiškai nukrypusi nuo okupuo
tų tautų politinės veiklos, nepri
klausomybės atgavimo principo 
ir plaukioja po neokupuotų tau
tų internacionalinius vandenis. 
Negi LB-nė, turinti tiek daug 
su aukštu mokslu žmonių, pati 
to nemato? Tai kodėl su tokia 
nepolitiška veikla taip veržiasi 
prisišlieti prie VLIK’o politinės 
veiklos, kuri turi ryškų L:etu- 
vos nepriklausomybės atstaty
mo tikslą? Nors, labai gaila, jau 
ir jis' tą veiklą praskystino 
“žmogaus teisių" internaciona
liniu priedu...

JAV LB Visuomeninių Rei
kalų Tarybos veikla kelia dau
giausia neaiškumų. Nori kovoti,. . ,, T . „T . , „ ,b . . . ir V. I.augaho Lietuvos Pat-bet neturi nei savu priemonių,! . i • ,• ..... _ . , . , . notų Sąjungą , kuri lietuviusnei tikslo. Tai lyg bedarbiu gnu i y . ....., • .i i su lenkais isskirtines meiles beipė, desperat.skai ieškanti dar- . .. .. . ..‘ ihaugvstes rvsiais arsijucsti ralio. .. Tiesiog gailestis ima žiu- . X; .; , . . T... .

, ... . . - ta • 'gma?!... Atrodo, jau ir LB-nerint, kai tokie neeiliniai LB-nes C .. . .’ i nusitvėrė sūkio: uz jūsų ir mu
sų laisvę”.

Alg. Gečys ge rina 
lenkų “klėtį ’

prieš keletą melų savo

M. ŠILEIKIS Waukeganas

Kita iškilmingoji dalis įvyko 
Malti-Culture Centre, 185 Bunt
ing Rd. Oficialioji dalis prasi
dėjo 7 vai. vakaro.

Minėjimą atidarė B-nės pir-(

Aukas rinko,“ 
Kartais atsitiri-. 
salę matai sa-’ 
asmenį, popiet

veikėjai: Alg. Gečys, Vyt. Ka
lantas, Br. Nainys, Br. Juode
lis ir Alg. Kazlauskas plebėjiš-i 
kai nusiteikę keliauja Į centrinę; 
lenkų būstinę: Polish-American Į 
Congress darbo maldauti. Koks i O k

tikslas juos vertė įsimaišyti į| 
komunistinės Lenkijos darbiniu 
kų nepolitines pilietinių teisių 
kovas, net prisiimant įsiparei-j 
gojimus: pradedant nuo nu 
ir baigiant žygiais į Washington^ 
no Baltuosius Rūmus? Ar dabar: 7 
LB-nė ragins išeiviją, tuos jų1

Jau 
straipsniuose įrodžiau

1 tuviai, siekdami draugystes su 
savo politiniais priešais, impe- 

į rialistais lenkais ir rusais, o taip 
i pat su okup. Lietuvos lietuviais aidu K . t .v, Į komunistais, yra priversti is-
i duoti savo’ kovos dėl Lietuvos ar: . ... . .. i nepriklausomybes principus: pa- 

,.vl , . . . .* s taikaujančiai užsičiaupti, nema-vienasalisko nutarimo isiparei-1 i ... • ... ., , k j tvti ir net vengti priminti j u
gojimus vykdvti? >/• t • i i - j° r v . Lietuvai daromas skriaudas, sa-Kodel tie vyrai, neturėdami . . _ . . . . *, • . ... . . . s- momngai ar del aklumo igno-ka veikli, nenuėjo i ukrainiečių, .. T . , , . . ;*- ’ u c rimti I n An •i u no i m .n»z_
latvių, estų — okupuotų kraštų; 
centrines būstines pasisiūlyti pa-!

Lietuvai daromas skriaudas, są
moningai ar dėl aklumo igno
ruoti Lietuvos nenaudai jų už
mačias tik tam, kad būtų galr- 

ULJLlll lilUd A JUČO U11IUO IJCiOlOlUlV vx Į7U . . . » .v . . — 1 v.".. , '.. ima su tais plėšriais musu kras^dėti įiems kovoje, bet išimti pa- L , . . „ • / . .
J x t 1a l.’-oi rn,’-no to nvcii orfvri iorionvr, ~ x - TAxr to kaimvnais užmegzti tariamadare lenkams? Ar tik toji JA v i ‘ ° •

LB Visuomeninių Reikalų TanT-! rau^s £•
koncentruotųsi į “Lietuvos žmo ba nebus įsirašiusi į L. Gogelio r Tačiau to dar negana. Ta mei- 

lė priešams pasidaro tokia di
delė, kad net virsta už juos ko
va prieš savuosius, ypač prieš 

į tuos, kurie, būdami įžvalgesni 
| bei gilesnio tautinio sąmoningu

mo’, tuos padlaižius įspėja.
. Alg. Gečys “Dirvoje” 1981 m. 
vasario 5 d. pats prie tokio prin
cipų išdavimo prisipažįsta. Jis 
rašo: . suėjimas pasiklausti

gavo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa- ar lietuviai galėtų kuo pagelbėti 
kaimynui, kurio teritorijoje gy
vena po II-jo pasaulinio karo 
tūkstančiai prisiglaudusių lietu
vių ir randasi lietuviškas Puns-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN- 

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas

žinti ir jas užsisakyti
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS ' 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I plati 
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimu skaitytojų 

reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laikę ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol
Pavardė ir vardai ........................................ ............... ...
Adresas ______________________________________________

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

, kurk

Spomorism pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviiką spaudu b 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti ui pridedamus___ dol
Pavardė ir vardas -------------- 1------------------------------------------
Adresas ------- ----------------------------- ---------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi m 
vaites susipažinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu. 
Pavardė Ir vardo ----- ... .. .________.
Adrasaa  ------ —— ----—— ------------------------ -------------- - ■ *

1981 m. vasario mėn. 1 1 dieną 
KLB-nės St. Catharines apylin
kės valdyba tinkamai paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybes at
statymo 63-ąją sukakti.

Vasario 14 d. 10 vai. ryta, gau- į mininkas A. šetikas. Įnęšas or-i 
šiam lietuvių ii’ Rytų Europos ganizacijų vėliavas, buvo sugro

tas Kanados himnas.
Invokaciją perskaitė kun. J. 

Liauba, OFM. Paskaitą skaitė 
pedagogas visuomenininkas K. 
Mileris, iš Hamiltono. Meninę 
programą išpildė Toronto vyrų 
choras “Aras”, vadovaujant mu
zikui V. Verikaičiui; akompana
vo muz. St. Gailevičius. Iškilio
ji- lietuvaitė B. Skrebutėnaitė 
buvo pristatyta publikai. Iš bu
vusios iškiliosios lietuvaitės 
“Miss Lithuania”, ji perėmė 
karūną ir juostą.

Šiuo metu Toronto lietuvių 
vyrų choras "Aras’’, vadevau- 

Ž.Įjant muzikui V. Verikaičiui, 
yra tapęs vienas iš stipriausių 
meno vienetų Kanadoje.'

St. Catharines yrą maža Ije- 
vuvių koloniją, bet dalyvaujant 
chorui “Arui” iš Toronto, pub
likos privažiavo , iš Wellando, 
Port Colborne, Hamiltoūo; Buf-/pinigus su aukotojų pavardėmis 

tuojau išsiuntė Į Torontą I — 
Tautos Fondo pirmininkui A. Fi- 
ravičiui. Dabar J. Dervaitis yra 
pasiryžęs visus lietuvius aplan
kyti ,namuose, ir baigti rinkti 
aukas kiek galint greičiau. .

Prieš išsiunčiant šią korės- 
poridencij ą: spaudai,: Tautos Fon- 
do . atstovas jau buvo surinkęs 
856 dolerius. ’ ’ ■ ,

'■■■ Į Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą buvo atvykęs 
i St. Catharines i ir Kanados 
Tautos Fondo pirmininkas. ■ A. 
Firąvičius... Jo apsilankymas į 
St. Catharines buvo reikšmin
gas“ dviem1 atvejais: pirma/Tau- 
tos Fondo įgaliotinis neturėjo 

' i’ (Nekelta į penktą puslapį)

pavergiu tautų atstovų būriui 
susirinkus, prie miesto rotušės 
buvo iškelta Lietuves vėl ava.

Miesto burmistras Rcy Adams 
parošš preklaniaciją, paskelbda
mas Lietuviu Diena. Burmist
rui išvykus, proklamaciją per
skaitė vienas iš aid rnianų.

Kiek ilgesnę kalbą pasakė R. 
Europos pavergtų tautų organi
zacijos pirmininkas M. Mezes, 
pabrėždamas, kad Lietuva yra 
viena iš seniausių valstybių Eu
ropoje, kuri jau prieš septynis 
šimtus su vi š metų buvo ne-j 
priklausoma valstybe. Kalbėjo. 
ir ukrainiečių atstovas, pabrėž-. 
dainas viltį, kad Lietuva atgaus 
nepriklausc'mybę ir vėl iškels 
vėliavą Vilniaus mieste. 1

Sveikinimo žodį tarė ir lenkų 
atstovas.

Šią programos dalį pravedė 
dabartinė iškilioji vilnietė lietu
vaitė B. Skrebutėnaitė. Joje da
lyvavo Ramovės skyrius su vė
liavą ir ukrainiečiai.

1981 m. vasario’13 dieną The 
St. Catharines dienraštyje Stan-' 
dard inž. St. Setkaus parašytas : 
ilgokas straipsnis patalpintas ^<5^ 
laiškų skyriuje. Dienraščio skai
tytojai • buvo supažindinti sū

ko kraštas. Pasitarime praeities 
nelietėme. Vilnius šiuo metu 
mūsų, tad kam burną aušinti. 
Seinų bažnyčios klausimo taip 1 
pat rielietėme ir į jokias dery
bas nesileidc’me. Ne laikas de
rėtis, kai kaimyno klėtis dega ir . 
sau reikalauti, kaip siūlo A. 
Juodvalkis. Ne vieta su Ameri
kos lenkų organizacija ir Seinų 
klausima kelti. Tam yra Vatika- 
nas, Lenkijos Bažnytinė provin
cija”. l

Tai štai, kaip, tie penki LB-nės 
vadai, palikę degančią visą-Lie
tuvą, nuskubėjo lenkų klėties 
gesinti. Pagal Gečio politinį 
samprotavimą, lietuviškų žemių 
Seinų ir Punsko klausimą turė
tų svarstyti ne lietuviai su len
kais, bet lenkas popiežius su sa
vo tautiečiais. Tai nedaug ski
riasi nuo Maskvos sąmprofeviĄ
mų, kuri lenkams atidavė Lie-'.mokslu, o<senąjj testamentą 
tu vos Metriką leisti. r

Gečys A. Juodvalkio' ir Vyt. 
Meškausko teisingą įžvalgumą ir 
išreikštą lenkais', nepasitikėjimą 
apšaukia “lietuviškuoju šoviniz
mu”, tuo gėdingai iškeldamas 
savo paties (svetimiems parsi
davėlio) savyje glūdintį lenkiš
kąjį šovinizmą. A. Gečiui Seinai 
ir Punskas nėra lenkų okupuoti; 
tiktai “randasi” Lenkijos kraš
te, o tų sričių lietuviai tiktai yra 
“prisiglaudę” Lenkijos terito
rijoje.

Gečys, Lietuvos laisvinimo po
li tiką stengdamasis pastatyti ant 
“Dievo avinėlio” kulto pagrin
du, A. Juodvalkiui ir Vyt. Mes- 
kauskui išdrožia religinį pa
mokslą. Jis šv. Rašto naują-

statymu 63 metų sukaktį šven* 
riant, buvo renkamos aukcį. 
Tautos Fondui. 
Jenas Dervaitis. 
ka, kad įėjus į 
dintį prie stalo
liaus lapą pasidėjus), ir nežinat 
ko’kiu reikalu. Šįkart matėsi aiš
kiai didelėmis raidėmis išrašy
tas atsišaukimas: ’‘Lietuviai! 
Aukokite Tautos Fondui — ko
vai už Lietuvos laisyę”. Prie joį 
sėdėjo, su sąrašu ant stalo, Jo4 
nas Dervaitis’ Buvo surinkta^ 
756 doleriai. Niekad nebuvo tielą 
daug surinkta iš mažos St. Cath4 
arines lietuvių kolonijos per šios! 
šventės minėjimo vakarą, čižų 
išvardinsiu tuos aukotojus, ku-‘ 
rie davė po $25 ir daugiau, nes 
šie aukotojai turi teisę nemoka-! 
tnai gauti VLIKo leidžiamą biu< 
letenį. -

Po $100 aukojo: A. Stangai? 
iis ir J. šarapnickas; $60 — J; 
Gireviėius; po $50 — J. ir P; 
Kalaniai, P. ir I). Dauginai bei 
J. ir K. Dervaiėiai; $30 — P. ir 
O. Meškauskai; po $25 — K. Jo
nušas, S. šetkus, kun. J. Liau- 
ba, OFM, S. Janušomįs ir Pj 

Polgriniąs.
Tautos Fondo atstovas J. Der

vaitis per minėjimą surinktus

falo ir Niagara Falls, New York. 
Nenuostabų, -kad programos atli
kėjai susilaukė audringų ploji-

. mų iš publikos.
Oficialioji dalis . buvo baigta 

sugiedant Lietuvos himną.
Catharines ’ miesto bur- 
a t s t ovaujantis vienas 

’ iš aldęrmanų, po programos, sa-
u. ’. „ • . , ; .. m 1 > vo sveikinimo kalboje pareiškė,

; žiauna Sonetu okupacija Ton ka(1 n
buvo paminėta, kad lietuviai; slipnJ menmink vieneta 
Sovietams pradėjus juos depo'n j Iaip t koni:erlui -pasibai;

Lo pneSm0SĮ gus, choro “Aro” administrate-
.ir 40,000 partizanų kovojo pnes rius T Slanulis į.reW st ca(h 
okupantu sovietus. _ i Į arimečiams didelį pasitenkini- 

padėką už; draugiškumą 
jį: testamentą laiko Bažnyčios . ip vaišes,- . ui, . » ■

j Lietuvos nepriklausomybės at- 
filosofijat jis primena, kad Bazė1 ’  ------ —- '----- -ų-' —-—•.------- r------ ———;
nyčibs mokslas skatina melstis
už savo priešus, o’, anot Gečio, = \ 1 ■ r :
Juodvalkis su Meškausku vadoį = JA Y DRUGS VAISTINĖ 1
vaujasi senojo testamento, iz
raelitų akis už akį... filosofija”;

Ar tai Amerikos lenkų politi
kai LB-nės atstovams pasiūlę 
melstis už lenkus kaip už prie7 
šus ? Ar- LB-nė *už juos meldėsi 
kaip už priešus? Tokiu būdų 
Meškausko pasiūlyta malda: 
“gelbėk mus, Viešpatie, ir nuo 
lenkų užmačių..labiau atfe' 
tinka Bažnyčios mokslo skatini-! 
mui. Tai pati logiškiausia mal-1 
da, kurią aš jau kalbu kas va
karą ir rytą su giliausiu religi-J 
niu susikaupimu. ‘

(Bus daugiau)

SCFESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYSAtdara šiokiadieniais nuo ’ . "

| TeL 476-2206 ■ - |

POVILO LAURINAVIČIAUS KŪRINYS

Gyvas, Įdomus ir jaudinantis lietuviško 
gyvenimo 406 pusi, romanas

BE DRUSKOS
Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti ir susipa- •> 
žinti su lietuviško gyvenimo tikrove, labai gy- 

? ? vai parašyta ir lengvai skaitoma. *
Minkšti viršeliai . 58.00

Galima įsigyti Naujienų administracijoje arba 
pasiunčiant .$9 čekį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

W no

s

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

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

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainųRi ..... .

g šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis

|; bei užkulisiais. Studija yra 151 pus!., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy- 
|jtas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai

■ gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- 
$ I ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
| parduodama tik už $2.

• 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 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina J6.

• K4 LAUMfiS LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

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

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina £2.

Knygoj, gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Užsakant paltu, pridėti doleri perriuntlmo IHaidoma.

a
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Melas turi trumpas kojas
Vienas suktas frontininkas paskutiniame Aidų nu

meryje parašė JAV Lietuvių Bendruomenės istoriją. 
Aidai, kaip žinome, pretenduoja Į mokslinį žurnalą. Jie 
parenka faktais paremtų, žinių kitais lietuviško gyveni
mo klausimais, tai bando sudaryti Įspūdį, kad rašinys 
apie JAV Lietuvių Bendruomenės istoriją taip pat yra 
paremtas tiksliais daviniais.

Vytautas Kamaųtas Drauge rašė tuo pačiu klausi
mu. Jis pasinaudojo Aiduose surinkta medžiaga ir parašė 
straipsnį apie frontininkų atliktus darbus. Paprasti žmo
nės Aidų, nesupranta. Reikia tikėtis, kad’ paprastiems 
žmonėmš? Aidai nerašo. Aiduose paskelbta ijiedžiaga ne
visi gali naudotis, nes -tai yra mokslininkų, skraiste pri- 

, dengtas dalykas. h' < ■
Bet Aiduose paskelbtoje istorijoje nutylėti dveji 

pirmininkų ’ardai. Ten nepaminėtas JAV Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas prel. Jonas Balkūnas ir su fronti
ninkais visa la ką besisukinėjęs katalikų veikėjas Jonas 
Jasaitis. Prel. Balkūnas padėjo pagrindus Amerikos Lie
tuviu Bendruomenei. ALTas Amerikon atvežė daug lie
tuvių frontininkų. Jis padėjo ne tik pravesti įstatymą iš- 
vietintiems asmenims įvažiuoti į Ameriką, bet jis Įtikino 
lietuvius paruošti reikalingus liudijimus tremtiniams 
Įvažiuoti Į Ameriką. ALTo atstovai stengėsi Įtikinti poli
tikus be kvotos Įleisti Vakarų Vokietiją pasiekusius, bet 
negalėjo pritarti visiems frontininkų planams. Jie užsi
manė sudaryti tokią lietuvių organizaciją, prie kurios 
visi lietuviai priklausytų. Bet tokiam dalykui reikėjo se
nų amerikiečių paramos ir pritarimo. Jie pasirinko prel. 
Balkūną tos organizacijos pagrindams nustatyti ir susi
tarti su Amerikos lietuviais, kad šiai organizacijai padėtų 
žengti p’T-mus žingsnius.

Prel. Balkūnas susitarė su ALTo vadovybe apie JAV 
LB steigimą ir veiklą. Tuo reikalu ėjo susirašinėjimas 
tarp prel. Balkūno ir ALTo. Visi tie susitarimai surašyti 
pasitarimų protokoluose. Be to, prel. Balkūnas tuos susi
tarimus paskelbė to meto lietuviškoje spaudoje. Jie buvo 
paskelbti ir Naujienose. Bet naujieji JAV LB pareigūnai 
tvirtina, kad jokio susitarimo tarp ALTo ir Bendruome
nės nebuvo, tai esąs tiktai Naujienų redaktoriaus išmis-

Kanadoje:
metams .________________  $45.00
pusei metų$24.00 
vienam mėnesiui$ 5.00

Užsieniuose:
metams$48.00
pusei metų  $26.00

iMaujienob eina xasdien. išatmanl 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigui reikia Mųiti pažto Money 

Orderiu kartu su užsakysu.

las. Paskelbus prel. Balkūno spausdintus pareiškimus, 
frontininkai nustojo kalbėję apie susitarimo nebuvimą. 
Jie tylėjo, bet Naujienos kelis kartus jiems akis pasvi
lino prel. Balkūno paskelbtais pareiškimais. O kai prel. 
Balkūnas Toronto seime papasakojo kaip ėjo pasitarimai, 
tai jiems pasidarė patogiausia prel. Balkūno visai nemi
nėti. Jiems labai nepatinka, ką jis suvažiavusiems VLIKo 
atstovams pasakė. Teisybė jiems buvo tokia karti, kad 
jiems atrodė geriausiai prel. Balkūną išbraukti iš JAV LB 
steigėjų tarpo. Jie net nepaminėjo, kad. jis buvo pirmas 
JAV LB pirmininkas. Iš vieno melo-jiems lengviau per
eiti pDe kito melo.. Jiems lengviau prel.'Balkūną nurašyti 
iš JAV LB steigėjų tarpo,, negu atitaisyti anksčiau skelb
tą melą.' Jeigu Amerikoje frontininkai kontroliuotų visą 
lietuvišką spaudą, kaip jie kontroliuoja katalikiškąją, tai 
apie prel. Balkūno Įnašą i Bendruomenės steigimą nie
kas nieko ir nepatirtų. Laimė, kad gyvenam spaudos ir 
sąžinės laisvės krašte, tai pats prel. Balkūnas galėjo pa
sakyti, kaip ten iš tikrųjų buvo.

Pensijon išėjęs ir iš visuomennio -gyvenimo pasi
traukęs prel. Balkūnas būtų tylėjęs. Jam nepatogu, kai 
Amerikos lietuviai pamato su kokiais žmonėmis jam teko 
dirbti. Jis neišlaikė ir frontininkų skelbtą melą VLIKo 
konferencijoje išaiškino. Bet frontininkai savo veiklos 
taktiką ir toliau tęsia. Be melo jie apsieiti negali. Prieš 
porą savaičių Raugas paskelbė straipsnį, kuriame kal
bėjo apie JAV LB susitarimą aukoms rinkti Vasario 16 
dienos proga. Jis tvirtina, kad JAV LB buvo susitarusi 
su ALTu Vasario 16 dienos proga, bet tokio susitarimo 
nebuvo ir nebėra. Bet Raugas vis tiek tvirtina melą. Gal-' 
voja, kad melas gali prigyti.

Linas Stonys daro tą patį. Detroite Vasario 16-osios 
minėjimo proga buvo platinama jo paruoštoji proklama
cija. Be kitų dalykų, jis šitaip tvirtina:

“Nors prieš 12 metų ALTas, VLIKas ir L. Bend
ruomenės buvo susitarę sudaryti jungtinį finansų ko
mitetą. kuris Vasario 16-osios minėjimų proga rinktų 
aukas'bendrai, iš kurių būtų remiamos visų trijų 
veiksnių veiklos, deja, to susitarimo vėliau ALTo 
vadovybė nebesilaikė, ir tas geras sumanymas iširo.” 
Stonys sakinio pradžioje tvirtina, kad visi čia pa

minėti trys veiksniai buvo sutarę jungtinį komitetą su-

Draugo rašeiva M.Di
Draugas š.m. vasario’ 3 dieną 

pateikia “reto tobulumo’’ veda
mąjį, pavadintą: Spaudos laisvė 
ir blogam ir geram.

Draugo vienuoliai, atsispaus
dinę šį straipsnį, trina rankas 
džiaugdamiesi, kad jie visiškai 
sumalė savo priešus.

Vargšeliai, jūs ne savo prie
šus sumalėte, o teisybę sumalėte, 
atspausdinę myžalus, anot Tu
mo Vaižganto žodžių. Jūs, mie
lieji, užmiršę savo paskirtį 
skelbti meilę, tiesų ir atlaidumų, 
pasigriebę Don Kichoto kardą 
kapojatę ne kitam, o’ patys sau 
savo kopūstines galvas. Liau
dies patarlė sako: Nekask ki- 

: tam duobės, nes pats į ją gali 
; įkristi. Taip šį karta Draugo 
vienuoliams ir atsitiko. Jeigu 
kam teko skaityti 20-ojo am
žiaus spaudos šedevrų, o jei 
kam neteko, pasiimkite įą 
Draugo numerį ir atidžiai per
skaitykite.

Rasite tokius perlus:
“Kas būtų, jei dingtų visi mu

su laikraščiai, išskyrus du: 
bimbinę “Laisvę” ir gudeliuos 
“Naujienas”? Ateities istorikai 
gautų labai jau keistą mūsų vi
suomenės vaizdą. Jiems atrody
tų, kad išeivijoje tebuvo tik dvi 
partijos: reakcinių imperialistų 
ir Kremliaus okupanto tarnų/ 
Na, gal dąr' ū prieš šias piktas 
jėgasJ kovojantis pogrindis:' iš 
vienos pusės saujelė ' žilagalvių 
“pažangiųjų”, iš antros — tokių 
pat žilagalvių “patriotų”. Tai ir 
viskas.” '

O tai dar ir ne viskas, “išmin- 
lingiausis” lietuvi. O kur dings 
tie jaunuoliai mokslinčiai, ra
šantieji tokius puikius vedamuo
sius? Norėčiau Draugo redak
toriaus paklausti — Kokią nau
da duoda katalikiškam laikraš
čiui šitokie begėdiški išpuoliai?

Užteko man 17 su puse metų 
diena dienon klausytis: “...jūs, 
lietuviški patriotai, atvežė čia 
jus, kad dirbtumėt ir išdvės t u- 
mėt!” Taip mums kalbėjo ko
munizmo statytojai Sibire, kada 
mes jiems skundėmės mirštą iš 
bado. Bado verčiami maitino
mės tuo, kas likdavo nuo kiau-

. pasiilgęs cenzūros
lit? lovio, kuriame šėrė jas rau
donieji ponai.

Ir po tiek metų kančių, savų 
lietuvių brolių vienuolių vėl esą 
tne pravardžiuojami patriotais 
kabutėse. Tai komunistų nuval
kioti žodžiai. O aš tuo vardu di
džiuojuos, nors jis būtų milijo
nus karių vartojamas.... Aš bu 
vau, esu ir liksiu patriotu. Ame
rikiečiai, atsiėmę IŠ Irano įkai
tus, išbuvusius kalėjime tik 14 
menesių, juos vadina tautos pat
riotais — didvyriais, sujungu
siais (aulą kovoti už kilnius 
idealus. O kas mes esame? ...

Skaitykime toliau:
‘Tiesa, sužinotų dar ir apie 

labai aktyviai kažką dirbančius 
jėzuitus, marijonus ir pranciš
konus. Tik niekas nepasakys, 
kas. jie tokie per vieni, feagal 
vieną šaltinį išeitų, kad tai būta 
kažkokių “suidiotėj usių klerika
lų” (Bimbos mėgstama frazė), 
-) pagal kitą — kažkokių "por
nografinės” literatūros ir komu
nistinės propagandos skleidėjų”. 
Taip rašo M.Dr.

Koks puikus šių trijų vienuo
lynų nuveiktų darbų sintezes 
šedevras. Nors, mano giliu įsi
tikinimu, jie kai ką ir daugiau 
padaro, karką ir labai gero. Gal 
už tai ir į dangų nueis. 'Bet aš 
tik stebiuosi redaktoriumi, ku
ris leido tokį išsamų jų darbų 
visumos kompleksą išspausdinti 
/‘Drauge”.

Gi garsiajam rašytojui patar
čiau evangelijos mintimi: Tamsi’ 
tele išsimesk iš Savo akies ras
ta, tada -turėsi teise iš savo ar- 
timo akies išmesti krislą. Ir kai 
tai- padarysi, tada galėsime pri
siminti Lietuvos himno žodžius: 
“Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius 
telydi”. Tik žodį tiesą' reikėtų 
ne artimui už kalnieriaus už
mesti, bet sau į širdį įsidėti, ir 
visokių nesąmonių nerašinėti. Ir 
tada melas, kaip rašai tamstele, 
rėkdamas nesiofišuos tiesos var
du. Tikroji tiesa dažniausiai ty
li ir ją reikia išsikovoti per 

■skausmus ir ašaras. .
Matai, tamstelė esi garsus pa

mokslininkas. Tik gaila, kad tie 
garsūs pamokslininkai pamoks
lus sako ne sau, o kitiems. Ka

da jie išmoks savų pamokslų 
žodžius prisitaikyti sau, tada ir 
teisybė bus neužrištomis akimis.

Jis toliau samprotauja:
“Ne tik diklatorinėje, bet ir 

.kmc.'kratinėje sistemoje žinių 
iekėjų tarpe neišvengiamai pa- 
ūtaiko blogos valios, ar .menkos 
.šntinties asmenų. Geriau už 
mūsiškę spaudą šią negražią tik
rovę liudija kad ir Amerikos 
tižioji spauda”.

Būtų įdomu sužinoti, kiek tos 
didžiosios spaudas, tamstele, 
įkaitai.

“Kiek ten nežmoniškumo, ne
išmanymo, apsileidimo, buka
protiškume, šarlatanerijos, kal- 
zuliuoto manipuliavimo, rafi
nuotos apgavystės. Mes kartais 
mėgstame pasijuokti iš tų, kurie 
Lietuvoje buvę pienininkai ar 
policininkai, išeivijoje tapo žur
nalistais. Bet jie ir prie geriau
sių norų nepridaro tiek žalos, 
kiek kartais šimtus milijonų 
aukų kamuojantys masinės 
spaudos arogantiški ignorantai 
ai televizijos tinklo funkciniai 
beraščiai. Nereikia nei aiškinti, 
kaip visa tai kliudo, Kudirkos 
minėtai šviesai ir tiesai prasi
skverbti.”

Šitos pacituotos makalynės, 
tikiuosi, nei vienas Lietuvoj bu
vęs pienininkas ar policininkas 
tikrai jau neparašys. Reikia tik 
didžiuotis, turint tokius “jaunus 
mokytus” žurnalistus, kurie pa
tys pasirašę nesupras ką jie tuo 
norėjo .pasakyti. į j'.u-,

Toliaiu' i’aSo':
j. “šiems ir: kitiems sunkumams 
nugalėti, retkarčiais pasigirsta, 
balselis gundantis: reikia grą-' 
žinti cenzūrą”. d /

Iš visos širdies pritariu-tams
telei, kad reikia grąžinti cen
zūrą tokįęi^-.-“iB.ęišseiniamos iš
minties”' straipsniams, kaip ’ 
tamstelės Spaudos laisvė ir blo
gam ir geram, kad tokiais nie
kais neterštom baltąjį popierių 
ir nedarytum jam gėdos.

Žilagalvis Patriotas
P.S. Patria, Patria, atkreipk 

svetimųjų kruvinamą veidą, 
žvilgtelėk ką tavo vaikai su ta
vimi daro... būk jiems gailes
tinga ir neprisek jiems to bai
saus tautos išgamų vardo. ž.P.

daryti, ir sakinio pabaigoje užsimena, kad tas sumany
mas išira, bet skelbia, kad ALTo vadovybės susitarimo 
nebesilaikė. Tai buvo frontininkų sumanymas, bet jie 
skelbia, kad tai buvo jau susitarimas. Tai buvo pasiūly
mas, dėl kurio niekad nebuvo susitarta, bet jie prieš 12 
metų pradėtą darbą nutraukė, jo nebesilaiko.

Tai naujas melas. Tokio susitarimo nebuvo, tai ne
buvo ko ardyti.

Ardomas darbas yra melagingi Raugo ir Stonio tvir
tinimai Jis aiškinamas ir keliamas viešumon. Tokiais 
rašiniais jie tiktai pakenks lietuvių veiklai. Jie privalo 
žinoti, kad melas turi trumpas kojas.

ŽMONĖS REMIA PREZ.
REAGANO PLANĄ

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Reaganas pradėjo vesti 
kampaniją už jo- revoliucinio 
plano patvirtinimą, pareikšda
mas, kari “žmonės yra pasiruošę 
jį priimti”.

Sesijoje, sušauktoje Baltuo
siuose Rūmuose, prez. Reaganas 
pareiškė, kad jis nenustebo 
AFL-CIO pasisakymu prieš jo 
programą. Jis tikisi, kad išsiaiš
kinus smulkiau plano detales, 
jie pakeis savo nuomonę.

MYKOLAS BIRŽIŠKA

PROF. MYKOLAS ROEMERIS
(1881-1945)

. (Tęsinys)

Kuriant Lietuvos universitetą ir trūkstant 
jam lietuvių mokslininkų, teko kviestis profeso
rių iš svetur ar statytis savuosius moksle dar ne
pasireiškusios, bet vienas ar kitas specialybes 
išėjusius profesionalus. Be kelių pasirodžiusių 
jau su šiokiu ir tokiu mokslo darbu ar mokslo 
darbui pastskyrusių lietuvių profesorių, šiaip 
Medicinos fakulteto profesoriais statė senesnius 
ar labiau prityrusius Liettuvos gydytojus, Tech
nikos fakultetas — inžinierius, Humanitarinių 

Mokslų fakultetas — gimnazijų mokytojus, Tei
sių fakultetas — teisėjus ir advokatus. Ne visi 
ir kviestieji svetimšaliai pasirodė geri profeso
riai, kiti net ir visokių darbelių pridirbo, — tad 
dalim jų nusikratyta, čia geruoju, čia piktuoju 
atsisveikinta. Lietuvių profesorių tarpe taip pat 
kiti apvylė pareikštą jiems pasitikėjimą, ir taip 
pa’ v eitas po kito gavo pasitraukti. Tačiau dau
gumai jaunos, lietuviškosios profesūros pasiro- 

kiškai tinkamoje aukštumoje, pasireikšda- 
ui k -i dėstytoja* ar rimti mokslo darbinin- 

.• ai ‘ h iiici iai. Ji tatai išauklėjo kelis tūkstan
čius s r- Km ų Nepriklausomosios Lietuvos 
.-rc.-’aJrtų, kum pąkėlč jos ūkinį, visuomeninį 

ir kultūrini gyvenimą tokion aūkštumon, kad 
nustebino kaimynus ir
moji profesorių karta parengė sau ir pavaduoto
jų, kurie sustiprina gautuosius Kaune mokslus 
specialiomis studijomis užsienio universitetuose, 
grįžę i lietuviškąjį universitetą mažpomaž apėmė 
vyresniųjų profesorių apleidžiamas dėl mirties 
ar senatvės katedras ir dar aukščiau pakėlė jo 
mokslini lygį, leidžiantį jam jau sėkmingai var
žytis mokslo srityje su kitų šalių aukštosiomis 
mokyklomis.

Drauge su kitais teisininkais ir Roemeris 
buvo pakviestas profesoriauti Teisių fakultete 
ir tuojau, nuo pat pirmųjų paskaitų, -pasireiškė 
vienu iš geriausiųjų to fakulteto dėstytojų. Rim
tai rengdamasis paskaitoms, dėstydamas jas ra
miai gražia kalba, vykusiai sudarytais teisiniais 
terminais, jis rūpestingai taip pat, nesigailėda
mas laiko, priiminėjo studentų Įskaitas, juos eg
zaminavo, dirbo su jais seminaruose. Jo santy
kiai su studentais nusistatė rimti, bet bičiuliški, 

įlyg gerojo dėdės su savo jaunais giminaičiais.. 
I Garsūs buvo vasariniai egzaminai tolimame 
Bagdoniškyje, kur atvykę egzaminuotis studen
tai gaudavo su juo skaniai papietauti (jis mėgo 
gardžiai, dvarminkiškai pavalgyti), bet tik eg
zaminus išlaikę tegaudavo iš jo ten ir atgal ge
ležinkelio bilietui apmokėti, o neišlaikę — grįž
davo sotūs, bet neapmokėti.

Jis buvo ne t’k vienas iš geriausių dėstyto- 

i1 ijų 
platesnį pasaulį. Toji pir- [kulteto

ir egzaminatorių, bet ir rimčiausias savo fa- 
mokslininkas. Savo specialybei — valsty

binei teisei — tvirtus pagrindus gavęs Petrapily 
ir Paryžiaus studijose, plačiai apsiskaitęs ir uo
liai sekęs mokslinę jos pažangą, šviesių laisvinių 
pažiūrų, jis čia reiškėsi ne tik gausiomis žinio
mis, bet kitąm tos specialybės dalyku* ir origina
liu, savarankišku ir moksliniu nusistatymu. Jo 
išleistoji valstybinė teisė yra ne tik geras uni
versitetinis vadovėlis, bet ir rimtas indėlis mok- 

Fslinėn Hteratūron. Pats buvo dar linkęs Į admini
stracinę ir tarptautinę teisę, kas buvo taip svar
bu jam einant teisėjo pareigas ir turint pasireik
šti tarptautiniuose santykiuose, o baudžiamoji 
ir civilinė teisės taip pat jam buvo labai artimos, 
kaip praktiniam advokatui ir ypač rimtam tei
gėjui. Taigi ji snebuvo siauras specialistas, bet 
giliai ir plačiai, teoretiškai ir praktiškai apimąs 
išsišakojusius teisės mokslus, valstybiškai ir vi
suomeniškai rimtai susipratęs juristas pilnu to 
žodžio svoriu.

Jis *r toliau liko masoniškos krypties lais- 
vininkas. Reikšmingas ir objektyvus “Lietuviš
kosios Enciklopedijos” bendradarbis, jis čia iš
spausdino kel*s naudingus ir universiteto moks
lui straipsnius, bet pavyzdžiui, straipsnyje Baž
nyčia ir Valstybė savo laisvinę poziciją taip aiš
kiai pabrėžė, jog katal’kų atstovas redakcij'oje 
prof. Pranas Dovydaitis turėjo pareikšti vyriau
siajam redaktoriui prof. Vaclovui Biršiškai, kad 

jis ir gėrisis gražiu Roemerio straipsniu, tik tu
rįs čia pirmą kartą pasinaudoti savo teise — pa
teikt* dar savo straipsnį tąja pat tema, bet priešpa
statant roemeriniam katalikiškąjį nusistatymą.*

* Retkarčiais pasirodydavo “Liet. Encik
lopedijoje” po du tuo pat reikalu straipsiu, kai 
negalima buvo priešingų nusistatymų suderinti, 
pvz., prof. Ig. Jonyno ir prof. Aug. Janulaičio 
straipsniai apie Birutę Kęstutienę.

Vengdamas viešo pasaulėžiūrų kirtimosi in
formaciniame leidinyje, redaktorius ne tiek ra
do išeitį, kiek šiam kartui išsisuko iš painios pa
dėties, neduodamas nei vieno šiuo klausimu 
straipsnio, tik trumpą pastabėlę: “Bažnyčia ir 
Valstybė ž. (žiūrėk) Valstybė ir Bažnyčia”. Kol 
leidinys prieis raidę V, daug laiko praeis, daug 
kas pasikeis, ir tie patys dalykai kitaip atrodys, 
bus galima tuomet ir vienu bendru straipsniu 
pasirodyti...

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS'-



ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA 
surinko Juos | vietą, kuri hebreUkai vedinama Armagedou~ 

r (Apreiškimo 16:16)

33. Izaijas yra parašęs: “Susirinkite, tautos, ir būkite nugalė
tos” (Izaijo 8:9,10). Kita pranašystė, kuri kalba apie tautų su
rinkimų, yra Joelio 3; 1, 2, ir čia tautų susijungimas turėjo įvyk.i 
tuo pačiu laiku, kuriuo Izraelis surenkamas į pažadėtąją salį. 
Pranašystėje parodyta, kad apie tą šalį bus ginčų, ir Kad tuo ' 
metu Viešpats gins savo tautą ir priešinsis tiems, Kurie stengsis ' 
atimti iš jų jiems prigulintį paveldėjimą.

Kitąs tų pačių įvykių apibūdinimas parašyta Ezckielio pra-1 
našystėje 38 ir 39 skyriuose. Trumpai sakant, šitos pranasysiės 
parodo, kad tuomet, kai izraelitai jau bus apsigyvenę raiesunoje 
ir susilaukę sau šiek tiek ramybės ir saugumo, Lada is "šiąurėa 
ateis užpuolikų tautos “grobio imti”.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5241 So. Mozart, Chicago, IL S0632
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VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

i ■f.9

y ' . - __________ _______ ~ _ ... _ ___

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS^ IR CHIRURGAS 

Community klinikai 
Medicinos direktoriui

i>38 S. Mtnteeun Rd^ Wort Chester, IL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienoznU u

j® ‘‘Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTe 

Programos vedėja

T«l.: 542-2727 «rU 542-272?

T1U — B* 3-54*3

DK Ae Be GLEVECKAb 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEClALYBt AKIŲ LIGO*

3907 West IWrd Streei 
Valandoj pasu lunurtni*.

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. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.
•' 2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

v

Dli. FRANK PtECKAS 
OPTOMBTRISTaž 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2411 W. 71 St. T«L 737-5)4$ 

liKnai \ friuiko akinius 
“contact lenaes" 

VaL asai su&tannx. Jtdaryu
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SUSIRINKU! U

Laidotuvių Direktoriai
Nes toks yra jaunimas. Jau

nimas visuose pasviečiuose, vi
sose tautose. Toks buvo jauni- z 
mas ir Lietuvos kaime pokario 
meįais.

Ant senųjų pečių buvo palik
ta rūpesčiai, nepasisekimai, gy
venimo sunkumai, trūkumai. 
Neramios abejonės, sunkios min
tys buvo kasdieninis senųjų už
siėmimas. Senieji prieš daugelį 
metų buvo atsisveikinę su jau
nyste ir matė gyvenimą tokį, 
koks jis iš tikrųjų buvo. Senie
ji buvo su praktika, perėję gy
venimą ir daug ko išmokę. Se
nieji matė tik realybę.

Gerai buvo jaunimui turėti 
tokį užnugarį, ir jie tai žinojo. 
Jie gerbė senųjų autoritetą ir 
suprato savo paskyrimą. Jiems 
buvo skirta ne tik išnešti ant sa-

KATĄS

JAUNIMAS SENIAU IR DAEaR
(Tęsinys) atskiriami, nepamainomi.

r, .. > - j ' . i O jaunimas aplinkui, jo visurDąr vaiku bųdąniąs Albinas I - '
buvo' sirgęs kažkokia liga. Kaip ■ 
tos ligos pasėka — jo dešinioji . 
koja liko trumpesnė, eidamas 
šlubavo. Jeigu mergina būtų 
jį išplūdusi kitais žodžiais, gal 
jis būtų jai dovanojęs. Bet pa
vadinimas šlubiu — atrodė per
daug didelis įžeidimas.

Nes toks buvo Albinas, tas i - 
našlės grytelninkės vienturtis. 
Jis nenorėjo būti žeminamas. 

* 3=
Mes, vaikai, ’nebuvom visiš

kai išskirsti iš jaunųjų tarpo. Jie 
mus priimdavo Į žaidynes sek
madienio vakarais, kai kaimy? 
nu jaunimas ateidavo’ vakaroti.: 
Kartu su jais dalydavom žiedą, 
žaizdavom ratelius, spėjome 
mįsles. Tada tikrai pasijusda- 
vom lygūs draugijos dalyviai ir 
dar labiau patenkinti. Niekas leis senatvė, kartu su ja įvairūs

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

Ir kas jaunimui. Jo ir kalbos 
jaunatviškos, ir juokas, ir dai
nos, ir žaidynės. Iš jų spindu
liavo pats gyvenimas. Gyveni
mas toks skaidrus, toks vilio
jantis; gyvenimas be rūpesčių. 
Jaunime buvo susikaupęs visas 
grožis, entuziazmas ir viltys. Jis 
malė pasaulį per ružavus aki- 

' nrųs.
Į Reikia būti labai jaunam, nie- 
“ ko nemačiusiam, nepatyrusiam, 

kad matytum gyvenimą tokioje 
vilionėje,' kdkį matė jaunimas. 
Ir toks jis buvo: žalias, visišką!

ĘUDEIK1S
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
—Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau- 
___ ‘ gijos metinis narių susirinkimas įvyks 

. - va-
Karo, Vyčių salėje, Z455 \V. 4/th St. 
Nariai kviečiami -atsilankyti, nes yxa 
daug svarbių reikalų aptarti. 

Po susirinkimo bus vaisęs.
E. Strungys, rast.

Dr. 1JEONAS SEIBUTIS penktadieni, vasario 27 d., d vai.
inkstų, pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos telcf^ 448-5545

žalias? jis pergyveno tą “Sturm Į vo tai’ ka- buvo sukū’
und'Drang” periodą, kada, juos rę seniej1’ *** ir tęsti -lų prade’ 
užvąįdęs toks smagus įsitikini-, 
mąs, jog jis sudaro geriausią 
pasaulio dalį; o mintis, kad at-

re senieji,( bet ir tęsti jų pradėĮ 5 
tą larbą. Jie įsipareigojo dirbti 
ir siekti gerovės sau asmeniškai; 
savo apylinkei, savo kraštui; 
puošti savo kaimą naujais tro
besiais, kultivuojamais laukais,

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

nedraudė mums maišytis tarne1 rūpesčiai — buvo’ visiškai sve-. ; •tima jaunais sodais, trąšiomis pievo-

Aparaui - Proteli. Uc-d. 'nuo pajamų mokesčių;
(Arch Support!) Ir t t

1855 Wa*t 43rd

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVK

St. Petersburg, Fla. 33718
TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽE/AA KAINA 

Priimam Master Charge 
_ ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
Tol. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos is WOP A, 

1490 kiL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

ST. CATHARINES, ONT.
Atkelta iš 3 psj.

pakvitavimo knygučių ir todėl 
negalėjo aukotojams išduoti 
kvitų. Tokios aukos nurašomos 

antra,
tie, kurie aukoja po $25 ir dau
giau, T.F. įgaliotiniams prane
šus aukotojų adresus, gauna ne
mokamai VLIKo biuletenį, ku
ris supažindina aukotoją su 
VLIKo veikla Lietuvos laisvini-

I mo byloje.
A. Firavičius yra reto", darbš

tumo ir didelio pasišventimo as
menybė, telkiant lėšas paverg
tos Lietuvos laisvės kovai. Jo

• darbas vra kelis kartus sunki s-t * .

1 nis už darba fabrike.
A. Firavičius nėra užsidaręs 

savo rašomajame kambaryje,
• vien aplinkraščius rašydamas ir 

siuntinėdamas Tautos Fondo
i atstovams, bet jis yra ir didžių
jų darbų atlikėjas, nes pats su
renka stambiausias aukų sumas 
Lietuvos ląisvinimuį, šis darbas 
kartais yra nedėkingas ir iš kai 
kurių labai užgaulus. Deja. A. 
Firavičius yra didelis idealistas 
ir patriotas, pas šventęs dirbti 
ir aukoti savo jėgas dėl bran
gios Lietuves išlaisvinimo.

Šventės minėjimas buvo baig
tas vasario 15 d. 10 vai. vienuo-

• lyno šventovėje pamaldomis. Or
ganizacijos dalyvavo su vėlia
vomis. Mišias atnašavo už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės karius, 
šaulius, partizanus ir už Sibiro 
tremtinius, šventei pritaikintą 
patriotinį pamokslą pasakė ku
nigas Juvenalis'Liauba, OFM.

Pamaldoms pasibaigus, buvo
sugiedotas Lietuvos himnas, o puokštė žuvusioms už Lietuvos1 
vienuolyno sodelyje, prie pj- laisvę j pagerbti.
ininklo, buvo padėta gėlių J. šąrapnickas

jų talkose, kai jie dirbo išsijuo
sę, žinoma, neužmiršdavo ir pa
juokauti. Mes juos stebėjome, 
kai jie šoko vestuvėse, ar paibg- 

. tuvėse, kai dainavo, pasakojo 
linksmus nutikimus, juokavo, 
šnosavo.

mis, naujų miškų atžalynais. Jie 
Toks buvo jaunimas aplinkui, suprato, kad jų pareiga ginti sa- 

toks gyvenimu spinduliuojąs, be i Vo kaimą, savo kraštą nuo pasi- 
jokių kasdienybės drumzlių. Jis kėsinusių į jo laisvę. Valandai 
gyveno iliuzijų--pasaulyje ir ti- į išmušus tą savo įsipareigojimą 
kėjo, kad buvo tas taškas,_ apie j įvykdė: jaunimas kovojo ir žu- 
kurį sukasi viskas: jų šeimos 
darbai, kaimo įvykiai, parapijos 
nutikimai. Jie tikėjo: jie buvo 
svarbiausi gyvenimo dalyviai, 

ką stebėti pirmuosius žiedus | buvo pasaulio centre. Jų žino- 
pisvose pavasarį: tas pats, ką, mo pasaulio — kaimo’. Miestas 
vaikščioti ežiomis laukuose ya- i buvo jiems svetimas ir tik tiek 
sąrą, kur vienoje pusėje matei ’ reikalingas, kiek retkarčiais tie- 
mėlynoje žiemių jūroje skęstan- [ sioginiai susidurdavo, -kai mi
elus linus, kitoje — žaliuojantį veždavo į turgų grūdų, 
vasarojų, o' toliau 
jaučius laukus, 1 
tu net neįžiūrėjai, kokie javai 
ten auga. Eet tau buvo vistiek, 
kas ten bangavo; labai gražiai 
atrodė tie laukai, ir visas tas 
vaizdas pripildė tavo jauną šir
dį pasitenkinimu.

Ir to jaunimo artumas, arba 
nors nujautimas, kad jis ten 
yra, kaip kokie burtai veikė vai
kiškus protus, nes tas jaunimas 
a (rodė toks laimingas, toks 
puošnus, ir tiek daug jo buvo. | 

Mačiau aplinkui lik jaunystę. 
Abi seserys ir du broliai; jie 
nuo pat ryto iki vėlaus vakaro 
po akimis maišėsi. Ir kaimynų 
sodybose vyravo jaunimas; ir 
sekmadieniais bažnyčioje, ir 
laukuose prie darbo’, ir vakaro
nėse. Vienas, kitas senesnis, ku
ris maišėsi tarp jaunųjų, atro
dė tarytum koks ramstis stato
mam pastatui; lyg koks kertinis 
akmuo riunųi — jie taip deri
nosi prie jaunimo. Jie buvo ne-

4330-34 SO. CALIFOENIA AVENUE
Telefonas 523-0440

toks gyvenimu .spinduliuojąs, be į

WINTER ■ 
OVERCOAT

Bendrauti su jaunimu, nors ir 
iš tolo,. tik tiek, kiek leido am
žiaus skirtumas, buvo tas pats,

vo Lietuvos nepriklausomybės 
kovose, nes jie puikiai suprato: 
garbė, yra būti nariu tautos, ku-: 
ri yra garsi savo didvyriais ir ga- • 
Ii didžiuotis tokiu narsiu vadu— j 
kaip Vytautas Didysis.

(Bus daugiau)

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS-

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

prisiminimus.

SKAITYK IR DAR KL 
PARAGINK SKAITYTI

PATS
TUS
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

*

i

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

g 
*r

i

j 
į

TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE,

Į 
z

Chioųpof

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 Sa UTUAN1CA AVE. TeL: TArd, 7-M01

versj, 
_ i banguo- kartais malkų vežimą parduoti; 

kai reikėjo nusipirkti reikalingų 
ūkiui padargų, rūbų, batų. Tik 
tiek jiems buvo reikalingas 
miestas.

Kaimas buvo jų namai, jų 
tvirtovė, jų ateitis. Kaimas bu
vo jų gyvenimas.

kur p.er tolumą j '

— Buvęs prez. Jimmy Carte- 
ris ruošiasi rašyti prisiminimus. * 
Už teise tų prisiminimų išleidi
mo jam siūlo milijoną dolerių.' 
Ir jo žmona Rosalynn ruošiasi 
rašyti TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKžTeS automobiliams pastatyti

--------------- ---- -------------- -—. _., ■ „ ,

v

*11
I

VANCE FUNERAL HOME

Aikštės automobiliams pastatyti

Don't Go Out Without It
0>*

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tel: 652-5245
TIULI V KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Si

$ t
C

♦

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad( 
vasario 22 dieną mirė mūsų mylimas vyras, levas ir dėdukas,

UODAS STAŠAITIS ]
sulaukęs 71 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kaune.

Omerikoje išgyveno 22 metus. Atvykęs iš Argentinos, 
gyv. Marquette Parko apylinkėje.

Paliko nuliūdę: žmona Maria, dvi dukterys — Irutė Bor- 
gogni. žentas Geraldas, ir Danutė Borgogni, žentas Gastonas, 
ir penki anūkai. Lietuvdje, Kaune, liko brolis Simas su šeima 
ir sesuo Anastazija šerkšnienė su šeima. Vakarų Berlyne 
liko sesuo Sofiją Gildė su šeima bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami Lietuvoje ir Amerikoje.

j Priklausė Inžinierių ir Arch. Sąjungai ir BALl’ui.
Kūnas bus pašarvotas antradienį 1 vai. popiet Petkaus 

IMarqucttc kcąrjyčiojc, 2533 W. “1st Si.’ ,
Ketvirtadieni, vasario 2fi d., 9 vai. ryto bus lydimas iš 

[ koplyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po 
į gedulingų pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a.a. JJūdo Šlamučio giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, dukterys, žentai, anūkai, brolis, seserys.

Lauktuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. !7(>-2345.

BUTKUS - VASARIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA ‘AVE. TeL: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel-: YArds 7-1138 - 1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubhc 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, I1L 974-4411

3354 So. HALSTED STREET TeL YArdi 7-1911
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI IR MES M’

Gamtovaizdis (Aliejus)Juczas Paulienius

(Atkelta iš pirmo puslapio) j įtemptos. Reikia būti 

mename taip pat 1941 motų su
kilimo herojus, nacių Štuthofo 
kalinius ir priešgolševikinio veik 
dešimtmetį trukusio partizanų f 
karo dvidešimtį tūkstančių kari 
zygiy- ir paskutinių dešimt 
mečių aukos pagimdė kraštotyri
ninkus, Kalanta^ ir Stonius, o 
šie pagimdė ir parodė kelią šių 
dienų pogrindininkams — slap
tos raštijos leidėjams, memeran 
dūmų įteikėjams, protestuoto-, 
tojams priešr neteisėtumą, prieš 
tautos ir žmonių teisių pąžeidi- ‘ 
Inus. j
V Ši Lietuva yra kita, negu mes 
mątome pasinaudoję penkių die-1 
-nų kelionės* lejdhnu. Ji yra ki-' . , —--------- _ ---- -- -------------- ------ -. k - j l .ii; mos bodimės nuo sa- —ta, negu mes patiriame is leidi- * . ' . I . . , . , . ,‘ vo vi>uomemsko gyvenimo,; nes nines kovojančios Lietuvos lais-, davo iš Prūsu uždraustas kny- 
ruduose pasitobulinti atsiustu kaulo ( vės kankinių prasme, bet jie yra : gas: prisimename tūkstančius už
' < «>.« ir nuolatinės ' 'A no

1 «l i fent-1
rasymi^ęser^* Cįnatajamę " Kras- į 
te’f daili-!
nių^ųA^nų-pariodas leikesi su-į 
reiĮgti^Lietuvoje.sTai yra Lietu-1 
va,! kuri dar moka išauginti he- ’ 
rojusį kurie,-nęlyg tautinio at-;

1 ‘ - - J yra ir j TUVIŲ DRAUGIJOS nariais!
Lietuvos reikalai t’ožtėl neturėtu j Tebūne todėl vasario 16 viso 

pasaulio Lietuvių susimąstymo 
ir asmeniškos tautiškos sąžinės 
atskaitos diena, nes atsakomybė 
už mūsų pačių pastangas padėti 
savo broliams ir seserims, atsa
komybė pagal savo pajėgumą 
prisidėti prie kovos už Lietuvą

i nepapras
tai tvirto pasiryžimo, kad lietu
vis išeivis nepalūžtų šiame gy
venime ar savo lietuviško dar
bo prasmingumu nesuabejotų. 
Negano to, dešimtmečio ar dvie
ju bėgo je Lietuvos ir savųjų gi
minių ilgesys, kaip vėžys jsis- 
kvt rbė savo vil onėmis mažin
dama^ musu ryžtą dirbti laisvai 
ir demokratiškai, bet jokiu bū
du r.e kamunisrinei Lietuvai. Tai 
jau yra dvi kliūtys.

ir kitomis ligomis.'Viena jt| yra 
dvasinis nuosmukis, šumerikeji- I 
mas ir suabejojimas idealais, ku-'

• rie švietė anksčiąu. Žiūrėdami į ’ T * - • 'ii1
! šiuos savo aplinkos, ręiškimus

mrf' gavus'ų atostogautojų ar

da lietuviško gyvenimo žinias be 
propagandos. 4

— M. D am b ros, lietuviškos 
spaudos rėmėja ir veiklos vete
ranė iš Marquette Parko, praus
dama prenumeratą, savo gerus 
linkėjimus atlydėji $11 auka. Dė 
kui. Taip pat dėkui tos apylin
kės tautiečiui už Naujienų ir jų 
platinimo vajaus palaikymą. į

— Matilda Mėlienė iš Brig
hton Parko daugeliu atvejų au
komis ir puošniais rankdarbiais 
yra parėmusi Naujienų leidimą. 
Šį kartą specialiu laišku ji at
siuntė $10 auką kalendoriaus 
proga. Tokiu pat būdu atsiuntė 
po $5: poma Marija Mason iš 
Yucaipos, Cal., Adolfas Švažas 
iš Downers Grove, Ill., taip pat 
A. Pieženis ir K. Plepys iš Hot 
Springs, 
visiems.

Ark. • Dėkui visoms ir

Hwnil, Žam4 — Pardavimui . • Kamai, Žemi — Pardavimai 
t£AL ESTATE FOR SALI | REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGUSIS TERMINAMS 
iR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKXHMAIS. į

UĖL VISŲ LNFORMACUU KREIPTIS l:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-774$

3331

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

* NOTARIATAS • VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRĄ

X BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

verti pagarbos ir pasėkimo. Jų į tikėjimą ir darbą už tautos lais- 
pavyzdžio skatinamas semiuos Vę veikusių, kalintų, 
jėgų tikėdamas, kad yra pras
minga gyventi ir dirbti Lietuvai 
ir lietuviu tautai ir kviečiu vi
sus prie šio darbo jungtis. Bū
kime niekam blogo negeidžian

Ratas, Calimesa, Cal-, 
laišku atsiuntė gerusištremtų; 

pris;mename jaunuolius savano
rius. kurie nepriklausomybės ko
vų nuotaikos pagauti, atsisvei
kindavo mamą, sesę, mylimą 
mergelę ir kaimiškais rūbais ap
sirengę, traukė į savanorių ka
reivių eiles. Prisiminkime, kad 
jie ėjo pėsti, važiavo arklių trau
kiamais vežimais ar, kareiviais 
pasidarę, buvo vežami dundan
čiais ratais geležinkelio bėgiais. 
Ir jie važiavo su noru ir kariavo 
drąsiai prie Širvintų ir Molėtų, 
prie Alytaus ir Švenčionių, prie 
Klaipėdos ir Vilniaus... Ne vi
si iš jųjų grįžo. Dundėjo trauki
nio ratai grįžtantiems. Sniego 

vist ik matome sų pačių. Jeigu mes šiandien sa-; apklota žemė virpėjo nuo trau-

i dėl darbo.
j roliuQli/ šie reiškinjai cįąrbi> ne- 
atliekot'|et ti^’i^igelitmioilpen- 
drb pastangų atstumia. O d^rbų, 
tkrųmotei kįekvįęrįlm rj<|rin-,

t čkųn dūb;i. Ąa^aXjįų,^^andant, čiu, bet gero Lietuvai ir savo tau-
* skverbtis j tai siekiančiu PADORIŲ LIE-

y . i j., -i -j +-i •! gos yra. vykdęįn^’^i^ivSų ir . TUVIŲ DRAUGIJOS nariais!
neįygion kovon todėl, kad tiki į J i
savo taufok^nemarurhu ir savoj J J ; į' i
aukos prą&mįngumu.*

± X ' ė v ,
NegaJįįj tačiau, su tuo pačiu pavimo ir i

įsitikinimu "kalbėti apie lietuvių j Dieve, tokių pastar^ų , mes f pa- 
taųta svetur. Mes laisvi. Mažai ‘ kankamai sulaukiameėas kbriau- 4 I V—t .

nistų, mums nereikia., pagalbos 
iš savųjų! v r J

šitoje mus graužiančio Vėžio ’ ir lietuvių tautos teises yra mū- 
aplinkoje mes 1 
žmones, kurie ne tik rankų ne
nuleido. bet kurie savo tikslų,

mes J savo idealų neiškeitė į madą, į;

j būt'; daromi organizacinių vątžy- 
į bu objektu, asmeniško -dislįiįedi- 

demagogijos lauku.

mari teko sutikti čionai pasiš- Į 
veritėlių, o apie Skuodžio, Ter-J 
lecko, Sasnausko. a.> a. kun. Ga- j 
rusko tipo herojus neteko net ir 
girdėti nei Jungtinėse Ameri-J 
kos Valstijose, nei Kanadoje, nei į 
Australijoje. -. Nejau čia,
visi- deš’mteriopąi geriau gyve- j bendrininkų spaudimą. Yra mū- į 
name, rūpestis savimi didėja ta 1 su tarpe žmonių, kurie liko išti- j 
pačia proporcija, kaip gyveni- [ 
mo lygis?

Svetur gyvenantys lietuviai, 
be abejo, mato savo aplinką ir 
neatsisako pastangų kovai už sa
vo šeimos ir savo vaikų lietuviš
kumą. Ši ko va nėra taip pat ly- • 
gi, peš aplinka slegia vi>u savu j 
svoriu ne astuonias, bet visas 
aštuoniolika valandų septynias 
dienas savaitėje. Dar blogiau, 
si aplinka nepersekioja, baus
mėmis negrasina, net vilioja. U 
lietuviškos pastangos yra n e tik 
nepcitugior, d. vr, da~n< i ir_ t

vo elgesio nemokėsime pasverti kinio smūgių. Prekinio vagono 
ir įvertinti, gal ateities kartos grindyse gulė;o amžinai užmigę 
čionais ar Lietuvoj, ras reikalą 
bent vien eilute .paminėti, kad 
gyvenome patogiai užmiršę sa
vo atsakomybę tautai, bet tik ne 
savo tautos vardą...

Švęsdami vasario 16 mes di- 
džiuojamiės, kad esame lietuviai 
ar lietuvių tėvų, lietuvių sene
lių vaikai. Iš tikro, vasario 16 
yra minėtina kas dieną: kai tė
vas ir motina išgirsta vaiko iš
tartus pirmus lietuviškus žo- 

nera įvertinami, džius, kai vaikas prieina pirmą

kimi Lietuvai ir tautai, kurie li-| 
ko moralūs ir etiški savo elgesy-;
;e kitiems, kurie nepasimetė sa- Į 
vo meilėje lietuviui ir Lietuvai, į 
bet liko žmonėmis pilnoje hu- i 
monistinėje prasmėje. Tie žmo
nės, kaip ir mūsų tautinio atgi
mimo pranašai. : 
nėra gerai . suprant 
bendraamžių
nes jų darbas iš meilės ir tfieji-J Komuniją lietuviškai, tardamas, 
mu lietuvių tautus nemarumu .maldos žodžius, kai? susirenka 
negali būti praKtiŠKals ir pinigi- jaunimo būrelis santykiaudamas 

t todėl, kad yra lietuvių vaikai, 
norį ką gero savo tautai, atlikti 
— yra vasario 16.

Švęsdami šią šventę mes su 
pagarba pprisimename knygne
šius, kurie slapta per sieną nes-

gal ir šiandien 
rantam! ir-savo

specialiu 
linkėjimus ir $20 auką. Pratęs
dami prenumeratas po $5 atsiun 
tė: Ada Juškienė, Jurgis Gepne- 
ris ir Ida Pilmonienė iš Mar
quette Parko, taip pat A. Sta
ras iš Gulfport apylinkės, St. 
Petersburg, Fla.

— Jurgis Tomkevičius iš Ha
miltono tapo ne tik Naujienų 
skaitytoju, bet ir rėmėju. Jo kai
mynas St. Žioba, atsiųsdamas 
metinę prenumeratą ir $5 auką,! 
rašo, kad Naujienos žmonėmsV. I patinka, nes duoda teisingas ži
nias ir kovoja prieš komunistus! 
ir jų agentus. Dėkui už prenu-: 
meratą, už auką ir už laišką. Vi- į 
si skaitytojai prašomi remti Nau; 
jienas ir jas platinti. Visi lietu-! 
viai kviečiami atkreipti į jas sa- ‘ 
vb asmenišką dėmesį gerai su . 
jomis susipažinti ir pareikšti sa: 
vo asmenišką nuomonę jas užsi- j 
sakant. ’

— Pakilus susidomėjimui Ma-Į 
žąja Lietuva, jos pažinimui daug <

Į padės 6 plačios studijos prof. M. j 
į Brako paruoštoje 304 puslapių 
Į LITHUANIA MINOR knygoje ’ 
su 50-čių žemėlapių. Kaina $15,7 
persiuntimui pridėti 81c. Kreip-’ 
tis į. knygų platintojus arba lei-’ 
deją —. Lithuanian Research; 

—S. J. Monchis, Dengias^ Ari- Institute, Ine., 149-31 120lh St.,! 
zona, tapo Naupienų skaitytoju, So. Ozone Park, 11420. (Pr.) j 
užsisakydamas jas vieneriems 
metams. Dėkui. Malonų ta pro
ga pastebėti, kad vis daugiau 
Amerikos ir Kanados lietuvių} 
užsisako Naujienas, nes jos duo-

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.

• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metii. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas

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

* *?

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

Lietuvos vaikai. Jų nesutiko pa
radai, nebuvo orkestrų, gėlių, o 
tik skausmo sukaustytos tėvų, 
motinų, brolių ir draugų širdys. 
Taip buvo laimėta vasario 16- 
tosios šventė, kuriai paminėti ir 
jėgų pasisemti mes šiandien čia 
susirinkome.

f

Juozo šmotelio J
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

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

f GENERAL REMODELING
į ♦ Alumin, langai, durys, medžio 
^apmušimai. « Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai.
ir visa kita

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenua 

Tel. 776-8505

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

Knygos, kaina — 5 doleriai.

DAŽYMAS IR REMODE- 
Uh, LIAVIMAS

Nėra darbo pėrmažo. Visus paimu 
Iš lauko- ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

&

isskaicia»miais ir
‘i a’-: < n i -

V/TST CERMAX ROAD

OUR SAVING3
CERTIFICATES

EARN U? TO

CHICAGO, ILLINOIS 

rhana: 7-7747
Thur.9-S

SERVING CHICJGO AND SUBURBS SINCE 1905

<?»

the tsst vst/ to save^gulariy!

^Ptid azd 
Coūiyovaded

LGu

MARIJA xVOREIKENS

2533 Wast St, 2L I632J $ let WA 5-3W
Dldčdlr pwidnkimii geros rūifes ivtirių prekių

tflutuaŪFederab
SayinąsandLoan

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTA S 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 —__ 
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

$8.00

$4.00
$3.00

ii u a v u,

1735 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

Cosmos Parcels Express Corp, 
S4AKQUT7ITE GIFT PARCELS SEBYICB 

?M1 W. Stth St, Chieteo, EL S0625. — TeL WA 1-27J7

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausi*, didžiausia ir turtingiausia lietuviu EratemaDnė or- 

ganiLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metusi

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

SLA — išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudy savo nariams.

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

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

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

«sLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudoa sumą temoka tik $3.00 metams.

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

Galite kreiptis Ir tiestai į SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Naw York, M. Y. 10001 

W W. XX> p.
TM. (Ill) SA3.ni>

— šv. Kazimiero Lietuvių ka-' 
pinių vadovybė praneša, kad 
nuo ko'vo 1 d. prasidės pavasa-- 
rinis kapinių valymas. Kas neri. 
kapų papuošalus susitaupyti,;

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug

prašome nusiimti iki kovo 1 d. Jpadėti teisininko Prano ŠULO
— Kenoshos ALTo skyrius 

Vasario 16-osios minėjimą ruo
šia kovo mėn. 1 d., sekmadieni, 
3 vai. popiet Šv. Petro parapijos 
salėje. Bus paskaita, meninė 
dalis ir pasirodys tautinių šokių 
“Bijūnas” šokėjai. Po minėjimo 
bus užkandžiai su kavute. Pra
šome vietos ir kaimyninių apy
linkių lietuvius dalyvauti.

ALTo skyriaus v-ba

Viktoras Šimaitis pildo

paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, ’‘Sūduvos’’- 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

F

%

Laikrodžiai Ir brangenybė® 
Pardavimas Ir Taisymu 

2646 West S’Hh Street 
Tel. REpubHc 7-1941

*
Siuntiniai į Lietuva 

ir kitus kraštus
P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

J

AR ĮGYJAMAS IŠGELBĖ
JIMAS PER KRIKŠTĄ?

Ar gali žmogus išgelbėti kitą 
INCOME TAX Šimaitis Realty žmogų nuo jo nuodėmių savo at- 
Įstaigoje, 2951 W. 63rd Street, liekamu darbu: per krikštą, 
Darbo valandos kasdien nua konfirmaciją ir kitaip?...
10 vai. ryto. Tel.: 436-7878 arba Ar žmogus turėtų pasitikėti 
763-0337. (Pr ) savo išgelbėjimui jau Dievo at

liktu darbu ant kryžiaus Jė
zaus Kristaus asmenyje?

Pasiklausykite šio taip svar
baus klausime? atsakymo iš šv. 

. Rasto šiandien 8:45 vai. vak. ra- 
■ dijo banga 1150 AM.

Pentkadienį 4:23 vai. popiet 
! per Sophia Barčus radiją išgir
site “Teisinga diagnozė”.

Į Parašykite mums, pareika
laudami šios programojs kopi
jos. Atsiųsime dovanai.

Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries,
P.O. Box 321,
Oak T^awn, Ill. 60151

— Dengiame ir taisome visu 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA, 434-9655Mūsų spaudoje

(Atkelta iš 2 psi.)

centrą Pasaulio Lietuvių Ben
druomenėje- Kalti yra laikraš
čių redaktorių, kurie savo reda
guojamų laikraščių skiltyse lei
džia pasireikšti rėksnių asmeniš
kiems bei jų puseudopolitikos ti
kslams. K. Petrokaitis

BIUDŽETO APKARPYMAS 
PALIES CHICAGĄ

CHICAGO, Ill. — Pre*. Rea- 
įjano biudžeto apkarpymas pa
lies numatytą planą statyti 
greitkelį pietvakarinėje Chica- 
gos dalyje. Buvo numatytas 
biudžetas šiam reikalui 2.4 bili- 

j jono dolerių ir tą sumą turėjo 
' gauti ii federalinės valdžios.

M. t I M K U 5

Motary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. TvI. 254-7453 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokį blankai.

homeownerspouct
_ ~ r • ' ~ ----- --------------------------a——

F. Zapolia, Agent 
32CS54 W. 95th St <6. 
Evarg. Park, III. 
W642, - 424-B654

rtm

State faan Ftre^ CMlMity

i
ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS
2458 W. 69th St.

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

k

Advokatai

GINTARAS P. CEP4NAS
Darbo valandoc nuo 9 vaL ryt* 

iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 
0 vai. ryto Dd 12 vaL d.

Ir pagal susitarimą.
TeS. 776-5162 arba 776-5161

2645 West 63rd Street
Chicago, III. 60620

6 — Na-:jienot, Cbteaga, 8, Hl. Tuesday, February 24, 1981




