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IS OKUP. LIETUVOS
disidentas Mart Nikius sekiojimai — dažnas reiškinys, 

savo įspūdžius iš gausių Nikius tikisi kada nors para- 
apsilankymų okup. Lietuvoje, šyli apie Lietuvą daug objekty- 
Paskųtinį sykį jis Lietuvojeviau ir išsamiau. Lietuvių tau- 
lankėsi 1979 m. rudenį. Praėju
sių melų balandžio 28 d. jis bu
vo suimtas, o šių metų sausio 
9.d. Taline nuleistas 10-čiai me-" 
tų lagerių ir 5ūems metams iš
trėmimo. Nikius, kaip ir 2-iems 
metams nuteistas Juri Kukk, 
neprisipažino esą kaltais. Tarp 
kitko, jiedu buvo^apkaltinti pa
sirašę protestą prieš MolotoVo- 
Riebntropo paktą. . .

Lietuva paliko Niklusui gilų 
įspūdį jau pirmojo apsilankymo 
metu 1957 .m. Netrukus po. to 
jis buvo 8-riems melams ištrem
tas Į Mordovijos lagerius, kur 
susitiko daug lietuvių. Iš kitų 
kalinių lietuviai skyrėsi savo 
‘‘drąsa ir. vienybe”, 
vienas kito, nepadėjo lagerio 
administracijai. turėjo daug 
lietuvių draugų, su kuriai^ san
tykiai neatvėsirlki šiandien. Bet 
tokia “tautų draugystė” nepa
tinką valdžiai, ypąč KGB.

Nikius vėl lankėsi Vilniuje 
1979 m. birželio ir liepos mė
nesiais; Vilnių jis vadina “tik
ruoju tautinių centru”,, o Kau
nas jam: pjlnas karjeristų, ir spe
kuliantų. Vilniuje plačiai skam
ba lietuvių kalba, lietimai; su
daro aiškią daugumą^ .^~§įria 
lietuvių architįefetus^ri proj.ek- 
tuoloj us, kurie i nėriųši leido, biu
rokratams,' bet-?, apgailestaują, 
kad lietuviai permažai domisi 
savo gamta. .c. . \
č. Nikius, pabendravo ir.su stu
dentais, 'kurie pasakojo’ jam 
apie; Romą Kalantą’. Valakam
pių pliaže prie jo iššaukiančiai 
prisėdo KGB pulkininkas Cėsna- 
vičius. Kai (kurie buvę politkali
niai vengė su juo susitikti. Kiti 
nudavė veikiantys “giliame po
grindyje” ar besilaikanfys “sub
tilios politikos”, kurią Nikius

Estų 
aprašė

ta, sako jis, verta geresnės da
barties bei ateities ir ją pasieks 
anksčiau negu estų tauta.

(Elta)

I i 
i

ŽADA IŠLEISTI DISIDENTĄ 
ANATOLIJŲ ŠČARANSKĮ

JOHANNESBURG (AP) — 
Sovietų Sąjunga sutiko išleisti į 
užsienį disientą Anatolijų šča 
ranskį mainais su m'r. Alexei 
Kozlovu, suimtu už šnipinėjimą 
Pietų Afrikoje. Pasikeitimas 
įvyks dviejų savaičių neutralio
je valstybėje, ščaranskis, 33 mė 
tų, apsigyvens IzraeĮyjeųTtery- 
bas dėl pasikeitimo vedė New 
Yorko rabinas Ronald Green
wald. 1978 m. ščarans-kis buvo 
nubaustas 13 metų į .darbo sto
vyklą. Jis buvo kaltinamas išda
vyste, šn pinėjimu ir priešsovie- 
tine agitacija bei propaganda-

EUROPOJE KYLA 
NEDARBAS

■ Vis labiau auga bedarbių ska 
čius dešimtyje Europos valsty- ! 
bių, sudarančių Europos Bend-1 
rają Rinką. Tas skaičius jau pa- j 
siekė 8.5 milijono asmenų, arba I 
7;5%'' darbininkų randasi be 
darbo. Tai didžiausias bedarbių
skaičius nuo Bendrosios Rinkos. Sen. William V. Roth Jr. (R — 

Del.) šeštadienį pareiškė spau- 
linant atskirai'Europos vals- dos draugijai, kad Kongresas tu

štybes, nedarbo padidėjimas pro-j retų patvirtinti visą prez. Rea- 
neskundė t centais atrodo šitaip (rodomas Į gano ekonominį planą. Jis ma- 

padidėjimąs nuo-, pernai gruo
džio' mėn. iki dabar): Įrlandijo
ję-yra nuo .10.8 iki 11 %^ terĮar- 

-t.31 
iki 5.1%; Prancūzijoje — nuo
7.3 iki 7.5%; Italijoje — nuo
8.4 iki 8,6 %, Liuksemburge —į 
riuo. 0.9 iki 1 %; Didž. Britani
joje — nuo 8.6 iki 9.3%; Dani
joje niro 8, 
dijoj ' 
Graikijoje n 
Belgijoje pasiliko%pepakitėjes [ mažintų oro taršą, ypač anglies 
10.6 procento. Bet ^augiausia viepdeginį- Manoma, kad 1987 
nedarbas palietė asmenį iki 25 mgapie 60% mašinų naudos ga-

' zoholį. Pagal apskačiavimą žy
miai sumažėtu svarbiausias. oro 
teršalas — ozonas.

įsikūrimo.

no, kad planas bus patvirtintas 
iki. gegužės, pabaigos. Jo nuomo 
ne dauguma . įstatymų leidėjų 
■pritaria''prez.;- RcagSnd Ekonomi
niam planui ir mokesčių suma
žinimui.

RAGINA PRIIMTI PREZI
DENTO REAGANO PLANĄ

CALVERTON, Md. (UPI) -

Erdvėms tvrtnėtr Įstaiga baigia- ruošti-naujausią 
raketą, kuri ne tik greičiau pakils, 

bet ir žymiai lengviau nusileis.

- GRIEŽTAI REIKALAUJA SENA TORIUS JESSE A. HELMS
VYRIAUSYBĖ NUTARĖ SUSTABDYTI VISA 

NIKARAGVAI TEIKIAMA PARAMA
WASHINGTON, D.C. — Se- 

į natorius Jesse Helms reikalau
ja, kad komunistinių ginklų 
siuntimas į Salvadoru būtų tuo
jau sustabdytas. Senatorius ne
nori, kad butų siunčiami Ame
rikos kareiviai ginklų siuntimui 
sustabdyti, bet JAV privalo im 
tis visų priemonių tam ginklų 

Į transportui sustabdyti.
Salvadoro vyriausybė turi ži- 

j nių, kad ginklų pervežimas eina 
į lėktuvais, malūnsparniais, auto
mobiliais ir pėsčiomis per sieną 
ir per pasienio kalnus. Ginklai j 
Salvadora eina iš Gvatemalos, 
Nikaragvos ir Hondūro valsty
bių. Iš Gvatemalos ir Nikarag
vos ginklai eina su vietos vy
riausybių žinia, o vandenimis 
ginklai atvežami ir be tų vyriau 
sybių žinių.

JAV vyriausybė pirmadieniu 
rytą paskelbė, kad* ji nuo pirma 
dienio SušTa^čTė visokeriopa pa

REIKIA TARTIS SU 
SOVIETŲ SĄJUNGA

NEW YORK, N,Y. — E 
nijos premjerė Margaret 1 
cher šeštadieni kalbėjo Stra 
nės tarnybos veteranams- J 
reiškė, kad šis dešimtmetis 
labai pavojingas. Sovietų S; 
gos pavojus yra laikomas 
daug dideliu. Reikia tik jarr 
ningai pasipriešinti. Dabar 
nuotaikos veikia vakariečiu 
dai. Pasaulis pradeda suj 
Sovietų Sąjungos gyvenim 
alybę. Vakarų valstybėse 
naujas pasiryžimas. Ne 
Amerikos vadovybė tam c 
gerų vilčių.

New Yorke ji matėsi su . 
tinių Tautų Gen. sekrete 
Kurt Waldheimu ir David 

' kefelleriu. Valstybės dep 
mento pareškimu, visais k 
maiš ji ir prez. Reaganas

GAZOHOLIS SUMAŽINTŲ
taršą- ’

6.3 ik^^^^^Įį^jagos transporto studija ro-
nudįį.8 iki 2.1 I do, kad gazolino naudojimas su-

melų. To ąmžiaus. žmoižų kai 
kur yra net. 38% bedarbių.%

SUMAŽĖJO MAISTO KAINOS 
WASHINGTONAS. (AR) —

(Maisto kainos vasario mėnesį 
sumažėjo • 1,5 procento.; Tai di
džiausias sumažėjimas laike virš
4 pastarųjų metų. Bendra sta- J venų
tistika rodo, kad laike 8 metų nams iki gyvo kaulo įgriso er- 
maisto kainos pakilo dvigubai, zclio' kėlėjai.
Pakilo vaisių sulčių kainos Se
attle mieste net 23%, gi cukrus ' 
ten nukrito 12%. Čikagoje su
mažėjo kiaušinių kainos 23%.

TRIUKŽMAVĘS J. GAIŽUTIS 
NEIŠRINKTAS

CHICAGO, Ill.— Praeitą sek
madienį Chicagoje įvyko ramo- 

susirinkimas. Ramovė-

LENKIJOJE ĮVEDAMOS MAISTO KORTELĖS MĖSAI IR CUKRUI ,
PASKELBTA KOVA PRIEŠ BESAIKI GIRTAVDIĄ-;

VARŠUVA (UP) — Lenkijos 
valdžia nutarė pradėti mėsos ir 
cukraus normavimą. Sekančius 
septynis mėnesius kiekvienas 
gyventojas galės pirkti 2.2 sva
rus cukraus per mėnesį. Mėsos 
normavimas pradedamas balan- (

jerizmu. .Pareigūnai viskuo per
tekę, naudojasi specialiomis par
duotuvėmis, ligoninėmis. Eili
niams vilniečiams daug sun
kiau: dirba vyras ir žmona, ieš
koma papildomų uždarbių.

Tikroji šiandieninės Lietuvo's 
vyriausybė yra KGB, rašo Nik
ius. Vilniuje jis pajuto daug ne
rimo dėl rusų kalbos ir kultūros 
įtakos: daugumoj valdžios įstai
gų lietuvių kalba teveik išstum
ta. Daug lietuvių jam minėjo 
Molotovo-Ribentropo paktą. Lie
tuvoje tebeveikia Helsinkio gru
pė, bet jos narė Ona Lukaus- 
kaitė-Pdškienė silpnos sveikatos 
ir pesimistiškai vertina grupės 
ateitį. Religinės laisvės Lietu
voje, Niklaus nuomone, paly
ginti, nemaža, bet kunigų per-

Išrinkta naują valdyba, kun 
šiomis dienomis bus paskelbta. 
Šiandien pranešame, kad į vai 
dybą neišrinktas buvęs kap. Jo
nas Gaižutis, Kostas Juškai lis 

v _ _ , . . i ir Kazvs Leknickas. Nariai ra-gvs išplėšė telefonu dėžutes ir • \ i i‘ . _ imiau atsikvėpė, sės mano, kadpavogė apie v 100. Ten pareigu-1 « .... ... . i.-.,, ‘ - ’ ramovenu orgamzacna ir vėl
nai skundžiasi, kad pastaruoju, dirbti ^nat.ding, darba. 
taiku vaayk ne tik telefonus.,;hramOTėnu t'„pc b(.rep 
grobia, bet .«• telefonų būdeles, crzeliai jau pas!baigį.
Greičiausiai jie jas parduoda j ___ _______
kaip laužą. Apie 50 telefono
būdelių dingo per paskutiniuo- — Pirmadienį aukso uncija 
sius šešis mėnesius. kainavo $473. . ,

— Denver mieste, Cold., va-

informuoja ALTo 
išlaidas.

Juozas Skorubskas, ALTd iždinink;
■ę.j.'konTerėhciją apie pajamas
£>.:■. 'si . t, (Martyno^Nagio nuotrauka)?

KALENDORfiLIS
Kovo 3; Kunigunda, Toleinė, 

Uosis, Barkandįs, ., . j.

Saulė teka iėftttiasl 5:43. ;
Oras vėsiM, gali^jnigM T*

džio 1 d. ir tęsis iki birželio pa
baigos. Kiekvienas gyventojas 
galės pirkti nuo 4.4 iki 10 svarų 
mėsos per mėnesį- Norma įvai
ruoja atsižvelgiant į pirkėjo am
žių ir dirbamą darbą bei profesi
ją. Premjeras gen. Vojciech 
Jaruzelski pareiškė viltį, kad 
ekonomija pagerės ir maisto ter 
tolių nereikės. Maisto kortelėj 
ivėstos II Pasaulinio karo metu, 
buvo panaikintos 1050 m.

Kartu su maisto kortelių jv? 
dimu, pradėta akcija prieš alko- 
cholio vartojimą. Oficiali žinių 
agentūra P AP paskelbė valdžios 
statistiką. J: rodo, kad Lenkijo
je iš 36 milijonų gyventojų 4.5 
milijonai yra alkocholikaf, 1.2 
milinų jau nepajėgia dirbti, gi 
12 milijonų būna kiekvieną die
ną girĮi. Apie 10 procenaų dar
bininkų ateiha į darbą išgėrę ar
ba geria darge. kurie ir Polski 
laikraščio žiniomis, per paskuti
nius 10 metų nuolat išgeriančių 
skaičius dvigubai padidėjo. Per 
metus lenkai degtinei išleidžia 
$5.5 bilijonus.

Prem:ero pavaduotojas Jerzy 
Ozdowsk sekmadienį turėjo 
spaudos konfereniją. Jis pareiš
kė, kad pradais metais kiekvie
nam lenkui teko 8 litrai degti
nės. Jei tokiu tempu kils degti
nės vartoijimas, tai 2000 metais 
kiekvienam lenkui teks 21 lit
ras degtinės. Litre yra 3 4 unci
jos. Ozdovski įspėjo, kad lenkų 
tautai gresia degeneracija.

Lenkų policija paskelbė kovą 
nąmlųės -■ dagtinės gamintoj ams,

ramą Nikaragvai, kai paaiškėjo vienodos nuomonės. Savo 
kad Nikaragvos vyriausybė lei- boję ji pageidavo, kad tarp 
džia komunistams naudotis Ni
karagvos teritorija ginklams pa

••siusti.'
• Va 1 st ybės d ep a r t a n i enf e k y 1 a 

miniis>/ar nepareikalauti iš Ni 
karagyos grąžinti iki šio meto 
duotas sumas. Wa'shingtonan 
•atvykusi gausi Nikaragvos vy 

_ , riaW^lics delegacija prašė para-
tojams. Valdžia planuoja žymiai moį*.iš Amerikos ir pasižadėje 

nepadėti kitoms valstybėms ves- 
ti^gitacijos, bet dabar aiškėja 
kar^ęikaragvos vyriausybė pa 
žado nesilaiko. Ji padeda komu 
nįstąms, pasiryžusįerns padėt: 
Salvadoro sukilėliams.

Salvadoro užsienio reikalų m i 
•nis|enš Ruhen Zamora buvo nu- 

NVĄgHĮ^GTON. — Į^e^ęn4 fį Nikaragvą ir tarėsi su 
to Reagano administracija pareigūnais, bet jie
neša, kad specialiais pasiūly
mais ir nurodymais bus prade
dama apsiginkluoti, išleidžiant 
dideles pinigų sumas taip vadi-, 
namam projektui Peace through , mano» kad 
Strength. Krašto apsaugos sek-! 
kretorius (’asper Weinberger 
numato prašyti Kongreso dar 33 t 
bilijonų dol. popildymui prez. 
Carterio numatyto taro išlai
doms biudžeto.

šie pasiūlymai kariuomenės 
biudžetą pakels iki 177,7 bil. do
lerių fiskaliams 1!)&1 metams ir 
iki 222.2 bil. dol, fisk. me
tams. Dauguma šio biudžeto pi
nigų bus išleista ateityje sta
tant laivus, lėktuvus ir kitus 
karo reikmenis.

Ypatingas dėmesys bus krei
piamas paruošimui naujų dali
nių Persų įlankos rajone,' kad, 
reikalui esant, trumpiausiu lai
ku būtų galima juos panaudoti

neoficialiems degtinės pardavi 
nėtojams ir išgėrusiems. vairuo

pakelti degtinės kainą- Ši savait- 
galį buvo išpirkta iš krautuvių 
visa degtinė. Dabar jos- litras 
kainuo:a-$3.20, ovyno bonkaapie 
$3,50. ' :

■: -S —-'-rįį------- :■ '

REAGANAS APIPAVIDALINO 
GINKLAVIMOSI SIEKIUS

MIRĖ APSKRITIES PROKU 
RORO DALEY SŪNUS

CHICAGO, Ill. — Kevin Da
ley, 2% metų amžiaus sūnus 
Cook apskrities prokuroro R. M. 
Daley, mirė sekmadienį, kovo 
1 d. Vaikų ligoninėje jam buvo 
padaryta operacija. Nuo gimi
mo vaikas sirgo kažkokia nugar
kaulio anomalija.

ir Sov. Sąjungos prasidėti 
logas.

DERWINSKIS APIE RA1
STOTIEŠSPROGDIND

WASHINGTON, D.C. — 
greso atstovas E. Derwins’ 
gailestauja, kad Miunehen 
vo išsprogdinta Laisvos 
pos radijo stotis.

Vokietijoje, Miunchene, 
rio 21 d. buvo įnešta g; 
bomba. Buvo sužeisti 7 
nys: keturi radijo stotie; 
nau tojai -ir trys sprogimo 
name buvusieji žmonės.

Radijo stočiai padaryt; 
tuojau buvo pataisyta, 
kus stotis vėl pradėjo šių 
nias j Sovietų ąjungą, L( 
Čekoslovakiją, Vengriją, 1 
niją ir Bulgariją.

Atstovas Derwinskis vi 
ką rūpinasi, kad teisybės 
'uitų siunčiamas į Soviet) 
jėgų ir policijos pai 
tautas.

paneigė žinias, kad bent kuris 
Nikaragvos pareigūnas būtų | 

į įveltas į ginklų siuntimą i Sal 
j vadom. Nikaragvos ministers

I ginklų pristatymi 
\ rūpinasi patys Salvadoro komu 
nistai. Jie naudoja jūros pa 
kraščius ir kulnų kelius. Salva-

■ doro kariuomenės vadovybė, ta 
čiau, nemano, kad be Nikarag 
vos vyriausybės žinios komu
nistai galėtų šių ti i Salvadorą 
ginklus.

Sekmadieni Sovietų Sąjungos 
; užsienio reikalų ministerijos at 
stovas Zamiatinas paneigė ži 
nias, kad Sovietų ginklai būtų 
vežami į Salvadorą. Jis patarė 
JAV Valstybės (L pai tamentui 
niKdngniai ištirti ši klausimą ir 
ne sti ginklų siuntinio j Salva
dor; su prez. Reagano pasima 
tymu su Brežnevu. Zamiatinas 
mano, kad Salvadoro maištinin- 

’.kai ginklus gali nusipirkti gink
lų rinkoje, rusams visai neve-

. žant ginklų į Salvadorą.
I Valstybės departamentas ne
kreipia dėmesio į Nikaragvos 
atsakingų pareigūnų paneigi 
mus. bet sustabdė visą ekono-! 
minę parama Nikaragvai. Gali- ■ 
mas daiktas, kad pareikalaus ja naikina iš Nikaragvos 
grąžinti jau įteiktą paramą, nes žusius ir kalnuose įsistip: 
Valstybės departamentas priėjo maištininkus, atvykusiu 
įsitikinimo, kad Nikarafvoi kitų vAlat^btų.

Japonijos pareigūna 
įėjo 7 nuošimčiais sur 
mtomobilių pristatymą 
iieti.jai, imant pagrindu 
notų eksportą į tą kraštą

— Pietų Korėjos valdž 
nestavo 5,221 kalėjime 
politinį kalini. Naujas pi 
tas yra pasiryžęs duoti žn 
daugiau lasivės.

reigūnais negalima pisit
Va 1st yl k s depą r t n m e n t 

'arė siųsti kelis marinu 
padėtų Salvadoro vyri 
didžiau sekti Pacifiko 
čiua, kad komunistai n 
įvežti ginklų. Salvadoro ] 
čių sargybos nariai tui 
džian sekti ne tik pak 
bet ir Salvadoro vandei

Salvadoro artilerija ir

ir.su


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

Aiiūpastų mokslo žinių populiarus perteikimas 
TONAS ADOMAVIČIUS, M. D.PENSININKO ODOS NEGEROVĖS

Ilgiau gyvenant oda darosi liguistesnė: 
visiems reikia atsakančiai tvarkyti savo 
oda, tada gyvenimas pensininkams bus 
malonesnis.Mirtingumo statistikos tvirtina, kad vidutinio amerikiečio gyvenimas žymiai pailgėjo per paskutinį pusšimtį metų, šitokia laiminga padėtis gavosi daugumoje dėl sėkmingos kovos su užkrečiamomis ligomis ir kitomis jaunesnių žmonių negerovėmis. Pailgėjęs žmonių amžius iškėlė naujos medicinos šakos būtinumą: atsirado medicinoje nauja mokslo šaka pensininku negerovių reikalus tvarkantis nieksiąs, vadinamas GERONTOLOGIJA. Pensininkų negalių mediciniškas tyrimas ir dabar dar yra. palyginti, labai jaunas. Pradedama atpažinti paslaptingus žmogaus kūno pakitimus, kurie pasireiškia žmogui ilgiau gyvenant. Atsirado nauja medicinos mokslo dalis pensininkų odos negerumai — PERMA- TOGERONTOLOGIJA. Iki šiol pensininkų reikalais besirūpiną gydytojai kreipė daugiausia dėmesio Į pagyvenusiųjų proto ap-

tu-dė-

(Gyvenimo tiesa) temimą, kūno nusilpimą ir mir- :inas ligas.Odos negerumai būdavo apleisti. Tai žiaurus elgesys, nes ! pensininko ode’s pakitimai esti į dažni ir labai žmogų varginan-! lys. Jie nemarina žmogų, bet sugadina visą pensininko gyvenimą. Todėl pensininkų odos reikalai (dermalogerontologija) ri būti kiekvieno gydytojo mesio centre.Odos sausumas (xerosis)Dažniausias pensininko oda nusiskundimas yra jo odos sausumas ir niežulys. Sausa, pleiskanomis radengta oda yra beveik neišvengiamas negerumas žmogui sulaukus pensininko amžiaus. Kuo ilgiau gyveni, tuo daugiau jda sausėja, pleiskanomis pasb dengia ir niežti. Mat, raginis )dcš sluoksnis (pal.s paviršutinis) išdžiūsta, ima trupėti amžiui slenkant, nes tokio žmogaus

Į oda nepajėgia vandens savyje ;i užlaikyti. Oda sausėja dėl van- | degs stokos joje, o ne dėl riebalų trūkumo odoje. Todėl visas ir taip pakitusios orios i gydymas sausos ir niežtinčios Sausa, pleiskanomis odos remiasi ant odos sudrėki- nime ir neleidimo vandeniui šalintis iš odos.Vartotini odą tepantieji muilai (emollient soaps) ar muilo pakaitalai. Reikia rūpintis odos sudrėkinimu. Tuojau po vonios pensininkas turi išsitepti odą. riebalais (lubricant arba emollient). Tepalai, kurię turi savyje
7Marquette Parko Namų Savininkų draugijos valdybos atsišaukimas
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Mieli Marquette Parko lietuviai,Mes manoma, jog daugelis iš jūsų jau girdėjo, kad 1980 metais gruodžio mėn. 2 d. rytą nežinomas juodos spalvos piktadarys užmušė šios apylinkės gyventoją, lietuvi ALEKSĄ ŠILIŪNĄ, einanti Į darbą.Toks smurtas be provokacijos atimant gyvybę nekaltam žmogui yra didžiausia tragedija šiame krašte ir gąsdinantis veiksmas visiems Marquette Parko gyventojams.Dabar yra laikas čia gyvenantiems lietuviams reaguoti j ši žmogžudystės Įvyki ir Į visus padažnėjusius kriminalinius nusikaltimus, kol pagaliau tas žmogžudys bus surastas ir pasodintas už grotų.Juk visi žinote, kad Marquette Parko lietuvių kolonija yra viena iš didžiausių visoje Amerikoje, o taip pat ir visame pasaulyje.Čia turime centrus beveik visų lietuviškų organizacijų ir sąjungų, spaudos ir kitų institucijų, čia yra dvi bažnyčios (Įskaitant ir St. Adrian), šv. Kryžiaus ligoninė. Maria High School, Šv. Kazimiero Seserų vienuolynas. pradž;os mokyklos; netoliese turime Jaunimo Centrą ir kitokių lietuviškų Įstaigų bei visokeriopų biznio Įmonių. Be to, turime grąžų parką poilsiui.Todėl Marquette Parko Lietuvių Namų Sav ninku Organizacija duoda l,0Q0 dolerių atlyginimą bet kuriam asmeniui ar asmenims už informaciją policijai areštuoti nusikaltėli ir perduoti teismo bausmei už žmogžudystę (felony).Šiam reikalui Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų Organizacijos iniciatyva Marquette National P>nnk, 6316 So. Western Ave., Chicago, Illinois 606%, atidarytas 1.000 dolerių fondas — Trust No. 9818. Organizacijos bei pavieniai asmenys, norintieji padidinti atlyginimo fondą, gali siųsti savo Įnašus sumoje $50 ar daugiau Į virš minėtą fondą.Š s atlyginimas yra duodamas šešių mėnesių termi- ’•ui. pradedant 1981 m. sausio mėn. 15 d. Jeigu šiame ’M- kotarpyje. žm<\gžudyš nebus surastas, valdybos nuožiųra !'\000 atlyginimo terminas bus pratęstas dar šešiems mėnesiams ir vienai dienai. Jeigu per šiuos terminus žmogžudys nebus suimtas, suaukoti pinigai bus grąžinti aukotojams.M<s sudarėme šį atlyginimo fondą, nes mums rūpi • š os apylinkės ateitis ir gyventojų saugumas.K irtų prašome visus biznierius ir profesionalus, kurie čia turi Įstaigas ir biznius, prisidėti.
I 1i Ala r quel parkp Lietuviu Namų Savininkų Organizacijos Valdyba
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Šiame paveiksle matome Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų draugijos valdy- ■ bą ir Marquette National banko pareigūnus Įteikiant $1,000 čekį žmogžudžiui surasti. Iš kaires į dešinę: Stasys Pa(laba — kasos globėjas, Juozas Skeivys — 2-ras vicepirmininkas, Angelė Katelienė — sekretorė, Juozas Bacevičius — pirmininkas, Thomas ‘v angim — Marquette National banko prezidentas, Charles P. Kai LNS draugijos advokatas, Robert Kempton — Marquette National banko viceprezidentas, Aleksandras Patackas — 1-mas LNS draugijos vicepirmininkas.
vieną iš sekančių medžiagų:; UREA, LACTIC ACID ar GLY- i CERIN, yra naudotini. Mat, jie sulėtina vandens išgaravimą per paviršutinį odos sluoksnį, kuris esti suplonėjęs ir permirkęs drėgme. Minėti tepalai apgaubia odą ir neleidžia taip sparčiai vandeniui išgaruoti per odą.

Pensininkas turi tvarkyti 
savo aplinkąBaisi nelaimė žmogui, jkai jis nekreipia dėmesio i būtinus reikalus, o viliasi apturėsiąs pagalbos iš ten, iš kur jis niekada pagalbos nesulaukia. Turint senatvišką odą: sausą ir - nęžtinčią, reikia ne piliulės nuo niežėjimo iš gydytojo prašyti, bet visapusiškai tvarkytis. Apię tokį reikalą čia ir eipa kalba.Tvarkant sausą odą, reikia artimiausią prie žmogaus aplin-

lark savo medicinišką žodį apie nėščias girtaujančias motinas. Mano duktė neklauso manės —
' ■ v-

Vladas RasčiauskasAmerikoje visi uostai panašūs. Visur įvestas muitas ir tas muitas visur vienodas. Bet pasaulyje yra uostai be muito. Nedaug tokių uostų yra, bet pasitaiko.

kepenų uždegimas (hepatitas), 
mažakraujystė, pakeltas kraujo- 

j spūdis, mažakraujystė dėl gir
tavimo, akies baltymų uždegi- 

! mas, dvylikpirštės žarnos žaiz
da, rožė kairioje kojoje, traukuliai, dešinės kojos plono kaulo 

į lūžimas, kraujo plokštelių su- ’ mažėjimas, plaučiuose auglys, Į stovis po alkoholinio kepenų už- l degimo, stovis po kasos uždegimo, staigus kasos uždegimas dėl girtavimo, baltoji šiltinė (delirium tremens) dėl girtavimo, stovis po plaučių voties, šir- | dies apvalkalo’ sustorėjimas, alkoholinis gastritas, virusinis kepenų uždegimas...Ir taip keli puslapiai ligonio girtuoklio ligos istorijoje nužymėti kelis kartus pakartotinais • susirgimais įvairiomis negalėmis. Baisios išlaidos, o naudos .jokios: tas 26 metų vyras yra Į gyvas ląvonas. Jis tokia našta mums visiems mokesčių mokėtojams bus tol, kol dar gyvens.O mes, ar kitokius žmones rengiame savu apsileidimu susitvarkant asmenybes — savus smegenis neparuošiant žmoniškam, be alkoholio gyvenimui ?- Už tai pats laikas visiems mū- i siškiams imtis vyskupo Valan-lenkia burnelę ir viena būdama, rčiaus veiklos, kol dar mūsiškiai ir ieško progos pas kaimynus j galutinai nepaskendo alkoholiz- savo blogą Įprotį patenkinti. Aš ■ mo jūroje, tiesiog iš proto einu, matau'} kaip ji savo negimusiam vaikui sveikatą ardo, o’ ji tik ranka numoja ir savo daro. Ačiū iš J anksto. » Atsakymas: Per vėlai, motin, Į eini iš proto: reikėjo turimą 1 protą naudoti tada, kai dukters Į protą prisiėjo žmogįnti. Dabar Į jau šaukštai po pietų. Nusiteikimas yra žmogaus gyvenimo variklis — ir pats stipriausias. Nusiteikę žmonės net miršta dėl menkniekio, o vis vien nesiryž- i ta eiti sveiku keliu. Reikia bristi < iš alkoholio balos per nuo ma- j ’ žens vaikų auginimą savo'žnio-j- - , niškų pavyzdžiu.(ką gerinti. Kambario ir viso na-; žinoma, kad nėščių motinų * 1 mo oras turi būti VĖSL’S, bet girtavimas menkina negimusio-1 patogus žiemą. .Pečiai mažina, jo protą. Toks gimęs bus nelai-Į : oro drėgmę ir tuo būdu didina mingaš vien per alkoholikės nejuntamą vandens išgaravimą motinos kaltę. Žino'ma, niekas j per odą. Drėgmę palaikantys j tokios motinos nesodins kalėji- į taisai gali padidinti-kambario’man. Kai vaikas toks paaugs, oro drėgmę .>0/<. ; greičiausiai, jo girtuoklė motinaOdos niežėjimui sumažinti ne- ^us m’rus’ “ .Ds na nežinos, prašykit vaistininko vaistų: jis, M?1 taip nelaiminga jam gy- visada jums ką nors duos, bet t ven‘-mo ^ali3 teko.jokie vaistai neveiks, jei žmo- ’ Ųž tai mes visi dar nenusilei- gus pats savos odos neprižiūrės.’ J? taip giliai Į padugnes, stoki- Odos niežėjimui gali būti dau- me kovon prieš žmogaus nuo gelis priežasčių. Viena tokių yra ’ mažens nežmonišką auginimą, kepenų susirgimas, ypač odai Dirbkime kurdami blaivu savo pageltus dėl tulžies rūgščių odo- ir aplinkos gyvenimą. Tik žmo- ' je prisirinkimo. liet odos nię- »aus normaliu išauginimas už- žulio, atsiradusio dėl čia kalba-. tikrins mums negimusiųjų nemo odes sausumo, geriausias ’ žaloj imą. jtvarkymas yra tokios odos kas-į Suaugusio žmogaus blaivini- dieninė priežiūra. Nelaikyk odą' mas yra baisiai sunkus darbas, sausą, visada išsitepk jį riebiais, tai beveik niekas tarp sunkiai glycerine turinčiais, skysčiais, dirbti nesiryžta.Būtinai palaikyk kambario drėg-hię, jame laikydamas gėles ir atsisako, jei tik jis i.š to žaliuko jas laistydamas; orą vėdinda- į susilaukti tikisi. Tai ką norėti mas, vandens indus kambaryje {j311 iš kitų?!laikydamas, ar paklodes drėgnas kambaryje iškabindamas.
Išvada: Kreipkime dėmesį į

Tuo tarpu Karibų jūroje yra daug Įvairenybių. Dauguma uostų turi muitą, ir tas muitas yra gaus normaliu išauginimas už- vienodas, bet ten yra uostas’ ir . be muito.£ Gruodžio II dienos rytą ekskursinis mūsų laivas artėjo prie Santo Tomas uosto. 8 vai. ryto laivas jau manevravo uoste, o 9:30 vai. jau pasiekė uostą be muitų.Net Jaunimo Centras, ir tas nuo stikliuko ne-
Kokią baisią nelaimę girtaujantieji daro' šiam kraštui, piums ir visai žmonijai — sun-

v į kinio. Prie vėsesnio (bet pato-

ko mąrijuaną. Tąi jpu 63 sun- 
kenyį>ė£ f troubles J. Iš tiesų, jo 
ligos Istorija neretai, nęgirdėUi 
baisi sąsu liguistumu. Kadangi 
jis yrą našta man ir kiekvienam 
kitam mokesčių mokėtojui, o

sveikos odos išlaikymą: ją nuoįku ir Įsivaizduoti. Iliustracijai išdžiūvimo saugokime. Per daug I prisiniinsiu praeitą savaitę tirtą r., neshuuiluokime. Po vo’nios gly-J^b metų girtuoklį, kuris po gir- i’įr cerinu išsitepkime. Lanolino I tavimo tą pačią dieną buvo at- Į qį(avię.s \'Jųų riebalas) muilą |'ežias ligoninėn. Tyrimui per- iiiji vąrlokiiųe. Perdaug neapsitulo- davęs graikas gydytojas pasakė:
į kinio. Prie vėsesnio (bet pato- “!”■ j gaus) oro gyventi- pralinkimės. | Jis krž“jaY° iš vidurių yjii Būtinai pakankamai drėgmės Į sesuo susegė, kad jis rū- k kambaryje turėkime. O svar-įko tVAriiūaną- Tąi jpu 63 sun- |.»j»biausia: kuo gaubiau naudingų rkinre. šitas skysčių yra visuotinė ir di- įifq džiausią pensininko; mediciniška
• nuodėmė. Jos visi, ypač per šią _

■41 gavėnią, venkime. Daugieu tuo Į P Pat ir Jabaitiniam Šip•h* reikalu kitą kartą. ! kramto prezidentui, suminėsim
ii; Pasiskaityti: Khgihan Albert1 įP turimų negerovių, ku- 

M.: Pei-spektives and Pre.dems ^os gresia kiekvienam girtuok-
j Į' in cutaneous geTobtc'logy. J. In- 
4q vast Dematol 73:39-46, 19791

Šis vyras turi 62 sunkenybes”. _
. Gailės-1 Pamačiau, kaip žmonės gyve

na miesto centre, rinkoje ir apy
linkėse. Visur seni ispaniški ne- 
duleli nameliai. Šoferis atvežė 
į miesto centrą, kur pamačiau 
lietuvius ekskursantus, tai ir aš 
prisijungiau prie jų. Visi kartu
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4 STENKIMĖS GERU PATA
RIMU PASINAUDOTI

Kiek tas girtuoklis visiems 
■ mums kaštavo, galit įsivaizduo

ti iš dalies suminėtų jo-sunke
nybių. štai jų dalis i ’ėįroBiškas 

| alkoholizmas, pagjros, kcjienų 
Į sukietėjimas (cirozė), karštis, 

kairio petikaulio' lūžimas, dėl 
prieš pakeltą kraujospūdį nąu-

I

’ v*'*

Girtuoklė motina daro 
besmegeniu sęivo sūnų
Klausimas: Gerii. Daktare, dojaino Aldomct vaisto gautas

Pavojus nušalusį 
atgaivinant

Klausimas: Girdėjau, kad at
gaivinant nušalusįjį gali atsi
tikti mirtis dėl širdies sunega
lavimo. Kaip tai atsitinka, pra
šau gerb. daktarą paaiškinti.

Atsakymas: Visas ligas geriau 
gydyti jų išvengimu. Todėl visi 
dabar stenkimės išvengti kūąo 
šilimos žymaus sumažėjimo. 
Tvarkingai renkimės, o šalti 
pradėję, tuojau rūpinkimės susi- 
šildvmu. Kito kelio nelaimės iš
vengimui nėra. Sveikas protas 
turi lydėti lietuvį visoje jo 
veikloje.

Nelaimė atšildant sušalusįjį 
pasitaiko tada, kai širdies skil
veliai ima drebėti. Tada širdis 
nepumpuoja kraują, o tik trūk
čioja. Tokiais atvejais nelaimingasis dažnai miršta.

Todėl visi senesnieji stenki
tės saugotis atšalimo. Net na
muose būdami, kai kambario 
temperatūra esti žemiau 65°F, 
reikia šiltai rengtis, priedinius 
apsitiesalus naudoti, gerus, nak
tinius rūbus dėvėti, visada rei
kia tinkamai maitintis ir visa
da kuo nors užsiimti, darbuotis, 
būti aktyviems. Žinoma, reikia 
tartis su gydytoju bet kokį ne
gerumą turint.UOSTAS BE MUITO

Rašo Vladas

Man nieko nereikėjo pirkti ir nesirengiau pirkti, bet išėjau j miestą pasižiūrėti, ką kiti perka. Iš laivo išėjo beveik visi keleiviai. žinojau, kąd ęlaug laiko nebus šiame sename uoste, tai nusisamdžiau taksi ir pasakiau šoferiui, kad pavežiotų p,o įdomės apylinkes. Tai geriausias būdas nežinomoms vietoms pamatyti ir susidaryti bendrą vaizdą.

labai

f

Rasčiauskaspardavėjai pažįsta savo pirkėjus. Jie labai gerai suuodžia, kai krautuvėn įžengia amerikietis. Matyt, kad jam (dąLig ’ padeda išvaizda, drabužiai!Krautuvėje buvo pora pardavėjų, bet prie manęs tuojau priėjo pats vyriausias. Iš kalbos ir elgesio tuojau buvo matyti, kad jis buvo tos krautuvės savininkas. A .Gintaro dirbiniai buvo gražūs. Karoliai, auskarai, mundštukai, dėžutės, Įvairūs ratai ir rateliai, medalikėliai, papuošalai, gražiai pagaminti, kad gražu žiūrėti, negu Maskvoje ir gintarą papuošiančioje Lietuvoje. Paklausiau, kas čia per išdirbinys ir kiek tie papuošalai kainuoja.— Tai gintaras, — aiškino man senas pardavėjas ir krautuvių savininkas. — Jis labai retas, randamas tiktai viename pasaulio krašte. Rytų Vokietijos Baltijos jūros pakraštyje...Pagalvojau, kad apie gintarą mes daugiau žinom, negu pardavėjas. Tuoj lietuviai pradėjo rinktis į senio papuošalų krautuvę, apžiūrėti gintarą ir pirkti jį. Lietuviai ekskursantai tuojau pradėjo lengvinti savo, pinigines ir pirkti įvairius gintaro gaminius. Vieną kitą dalyką nusipirkau ir aš. Bet aš visą laiką vedžiau pasikalbėjimą su senu gintaro ir kitų puošmenų pardavėju. Jis papasakojo, kad šią krautuvę jis laiko 30 metų, bet niekad jis nepardavė liek dąug gintaro, kiek jis pardavė šį karta.
— Tas gintaras pas mane sto

vėjo ilgus melus, o tiktai šian
dien aš tiek daug jo pardaviau, 
— aiškino man pardavėjas. — 
O kas Jūs tokie esate, kad nu- 
pirkote tiek daug gintaro? -__ _
paklausė jis manęs.

— Aš ir visi žmonės, kurie ką 
tik buvo šioje krautuvėje, yra 
Amerikos lietuviai. Jie yra iš 
Gintaro krašto, tai gintaras 
jiems labai patinka, todėl jįe ęiavaikščiojom pd miestą ir pradė-.l . / 

jom landžioti po krautuves. t,ck ‘aus 10

Mums riųiėjo pamatyti vietos 
prekes ir jų kainas. Nustebom, 
kai išsiaiškinom, kad Santo To
mas krautuvėse prekės daug pi 
gesnės negu Chicagojc.

Vienoje krautuvėje pastebėjau ! 
labai didelį pasirnikimą gintaro.; 
Buvo išstatyti įvairiausi gintaro! dirbiniai. Nieko nelaukęs, tuo- į 
jau užėjau į vidų. Santo To'masį

— T ai gerai, atvažiuokite dar 
kartą, pas mane dar yra ginta
ro. — pasukė geras pardavėjas.

Jis buvo labai patenkintas, 
kad padarė gera biznį. Gintaras 
pas jį prastovėjo ilgus metus, 

(Nukelta į penktą puslapį)

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

Naujienos, Chicago, lik Tuesday, March 3, 1981



Berniukams pirmoji taisyklė likti gyviemsSnigo. Naktis buvo labai šalta. Morta sėdėjo gale vežimo. Ji su visa šeima bėgo nuo rusų. Tai buvo sausis, 1945 metai. Šią tamsią naktį Morta su savo lietuviais tėvais ir 11 vaikų, arkliais traukiamame vežime, važiavo per užšalusį ežerą Vokietijoje.Ledas pradėjo aižėti nuo sunkiai apkrauto vežimo. Visi išlipo iš vežimo ir ėjo pėsti. Tėvas vedė arklius, o motina prižiūrėjo mažesnius vaikus. Morta buvo 14.,metų. Ji ėjo paskutinė, nes buvo labai išvargusi ir išsisėmusi,? vos bepavilko kojas; Ji, kitų nepastebėta,. pargriuvo ant ledo ir paliko ten gulėti.Sekančią dieną ją rado kiti pabėgėliai, įsidėjo į vežimą ir vežė toliau. Ji buvo labai sušalusi, nusigandusi ir pasimetusi.Pavėžėję jie paliko ją kaime- Ji tame kaime melžė karves ir dirbo kitokį darbą apie namus. Apsigydė savo sušalusį veidą ir kitas kūno dalis.* Tas tęsėsi neilgai, nes jos šeimininkai, artėjant- frontui, pabėgo palikę ją vieną. Atsiradus kaime daug ka- . rei'vių,’ ji išsigando ir pabėgo į mišką. “Keliauti, keliauti”, .ji kalbėjo. “Aš nepasitikėjau nei vienu. Aš neturėjau jokio palto. Priėjus kelią, aš nežinojau nei kur jis..eina, nei į kokį galą aš turiu bėgti. .. Naktimis aš lįs- davaū į krūmus ir mėgindavau užmigti. Aš verkdavau ir prašydavau Dievo: Neleisk man pražūti, aš labai noriu pamatyti savo tėvelius.”“Aš pabudau visa šlapia. Lietus lijo kaip iš viedro. Pasirinkus daugiau šakų, palindau po jomis, kad išsidžiovinčiau drabužius. O kad riemirciau badu, valgiau žalius lapus, rinkau nuo uogienojų , žalias uogas, gėriau iš balos vandenį, ir kasiau laukuose bulves ir visa tai palaikė mano gyvybę.’3Ją rado amerikiečių ir anglų kareiviai ir ji pirmą kartą valgė

tikrą maistą iš virtuvės- Po kelių metų ji, galų gale, susirado savo šeimą. Septyni iš jos astuonių brolių buvo taip nusilpę dėl maisto trūkumo, kad jie negalėjo paeiti. |Vienas po kito jie pasiekė Amerikos krantus. Morta atvyko į Kansas, ištekėjo ir dabar vadinasi Mrs. Martha Rose ir ■ turi penkis vaikus, keturi iš jų !>erniukai. Ji dabar gyvena čika- j goję ir turi nuosavą restoraną’ vardu -“Martha’s Lithuanian Į Home Cooking Cafe”, kuris ran- , dasi 4100 So. Archer Ave.Nors jos gyvenimas yrą visai i kitoks, negu kad buvo 1945 metais, "bet ji ir dabar negali jo užmiršti. 1“Aš niekad nepamiršiu mano pasiryžimo bet kuria kaina išlikti gyvai. Daviau sau žodį, kad mano vaikų niekados neištiktų toks likimas kaip mane, kad ištiko. Aš nutariau išmokinti savo j vaikus rūpintis savimi visokiose j. situacijose, kaip tai: kaip gelbė-i tis pasilikus be .maisto, be van- dents, šaltyje ir lietuje.”Ji pradėjo vaikus pratinti labai jauname amžiuje. “Mes tau-1 pėme centus, dėjome į krūvą ir mes išvažiuodavome užmiestin. Čia aš juos mokindavau, kaip pa_! sidaryti palapinę, meškerę, kaip | ^as garbės ženklu kaipo pirmas1 kareivis 172 pėstininkų dalinyje”.Generolas tame laiške rašo: “Čia mes turime labai laukinį klimatą ir šaltą orą, mažai lygumų ir aukštus kalnus. Pvt. Rose šiose gamtos sąlygose savo

Dalia Kolbaitė Gamtovaizdisišvyko į Kanadą pirmam bandymui. Aš meldžiausi, kad jam vis- ; kas gerai pavyktų. Po 6 savaičių jis grįžo. Jis gyveno ant ledo kelias savaites. Jis niekada nebuvo alkanas, ar nusvylęs gyvenimu”- Jos sūnus yra kariuomenėje — Aliaskoje. ųPrieš mėnesį ji gavo laišką iš gen. maj. T. J. Jenes, kuris praneša, kad jos’ sūnus apdovano-
pasidaryti lankus ir 1.1. Mano i sūnus, Arnoldas, būdamas 2 metų, pirmas pagavo žuvį. Aš pagalvojau: tas niekad nepražus. Aš juos išmokinau kaip surasti vandenį, kaip jį prašvarinti, kaip surasti šaltinį ir t.t. Taip pat nu-rodžiau kokias žoles valgyti, i uždavinį atliko pasigėrėtinai”, kaip jas atskirti. Išmokinau pa-į žinti mėnulio ir žvaigždžių fa-s zes, pagal kurias galėtų nusta-] tyti laiką jr kelio kryptį.”“Aš išmokiau juos apsirūpinti savimi, ’nebijoti, Teigu Atsidurtų miške ar kitoje vietojo, kur tokjam gyvenimui.

. Ar Morta yra patenkinta savo sūnumi? Ji atsakė: “Kuri, motina būtų nepatenkintai”; — Ar nustebusi?. — Ne, visai ne!* Mat, ji savo vaikus . paruošė' Pr. :nėra jokio maisto”.Kai jos vaikai paūgėjo, ji pa- : siūlė patiems pamėginti vie. nątvės. “Mano sūnus Lee, būda-J 'i. mas 16 metų, pasiėmęs kuprinę. Glasgow© miesto valdyba ško-
MYLĖK SAVO PRIEŠĄ ' • Vykdydama blaivinimo akciją.tijoje iškabinėjo, atsišaukimus,GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS I ?

UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN
ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujiena: 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS. NORINTIEMS

vo skelbiama: ■ 4’ “Alkoholis —didžiausias’: mū- į sų priešas”.• Iš po nakties praeiviai daugelyje tų plakatų rado dar įrašy- . tą: ’I ; “Mylėkime savo priešus”.
i — Generolas Hwan, naujai prisaikdintas prezidentas, prižadėjo įvesti demokratinę santvarką Pietų Kūrėjoje.

ST. MOTUZASKODĖL IR KAIP PASITRAUKIAU IŠ LIETUVOS

grąžinti. Vieną pavakarį, grįžtant namo, gatvėje paveju kooperatyvo vedėją. Įsėdęs vežiman, pasipasakojo, kad rytoj t vyksiąs užpirkti prekių į Šiaulius. Kadangi ir aš turėjau reikalų, sutarėm vykti pas mane, j o rytą mano žemaituku — į Šiaulius.Kol jis pasiruoš, as užėjau į žydo karčiamą nusipirkti cigarečių “Regata”, žydė pasakė, kad tok’ų jau nebegalima gauti, bet ! ji dar truputį turinti ir išėjo at- I nešti. Tuojau, iš gretimo kam- t bario, kuriame linksminosi mies to padaužų, kurpius vokietis (atsisakęs repatrijuoti), atsistojęs , tarpduryje, sako: ’’Ponas Motuzas, tu vėl būsi viršaičiu, nes greitai čia ateis Adolfas”. Mane toks pasakymas net nupurtė.Kiek užtrukus, atėjo žydė su papirosais. Išeinant-.pro duris, sutekau vykdomojo komiteto pir mininką, kuris net nukėlęs skry bėlę, įėjo į karčiamą. Parvažiavę į mano ūkį, užkandžiavom už- į gerdami naminiu alučiu, iki 12 vai., kada nuėjom' gulti? ' ’Dar neužmigus,, išgirdom barš kinant į seklyčios langą. Kai | antrą sykį- pabarškino, priėjęs prie lango paklausiau, kas ir Viršaitis pasisakė, kad rytoj nori- Pasakė, kad esąs mili- vyksiąs į Šiaulius ir paklausė galpj°s viršininkas (nepriklauso ■ ir .aš norėčiau - sutikau. Paša? lalkais mūsxl miestelyje kė, kad paprašysiąs iš žemaitu-| mmvad^ršini^u) įr pa kų žirgyno vienkinkį vežimą be !vežėjo. Taip būsią geriau, galėsime pasikalbėti be liudininkų.Po dviejų savaičių sugrįžau? į ūkį, praleidau žemės reformą^

kalavo, tik visi stengėsi paskolas ti. Kai nuėjau svečio pažadinti, 1

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką! .

Prenumerato* pratęsimo, užsakymų, bei galim? įkaitytųjų 
Reikalai* prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol
Pavardė ir vardai
Adresas-------------------------------------------------------------------------------

• Užsakau Naujiena* kaip dovanų savo - 
yra naujas skaitytoja*. Priede  doL 
Pavardė ir vudaa -----------------------------------
Adresas --------------------------------------------------

kurk

Spomoriam pavardė, vardai Ir vietovė

• Ha tinimo vajau* proga, palaikydamas lietuvišką spaudą b 
Naujienų pastanga*, prašau jas siuntinėti ui pridedamus------ dol.
Pavardė ir vardai - ----------------—------- —--------------------------------
Adresas —- —--------------------------------------—   -----------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir rudai , .............. - . ---------------- --------  ■ -
Adraasjr ------ ———--------- ----------——..................... .............

•Teko slapstytis virš mėnesio. Vieną ankstų rytą, man esant Joniškyje, įėjęs mano dėdė, kuris gyveno irgi Vaidomų kaime sako: “Nenusigąsk, viskas tvar- ( koje, viršaitis per tarpininką pra šė atvykti į valsčių kokių tai raš tų pasirašyti”.Tą pačią dieną nuvažiavau į Gruzdžius. Norą buvo po darbo valandų, vršaitį radau valsčiuje besikrapštantį po popierius. Pasirašiau ant turto ir medžiagų perdavimo aktų. Viršaitis sakė, kad mane' iškvietęs aktams pasirašyti dar ir; dėl kitos priežasties,. būtent: gautas įsakymas na cion'alizuoti turtą tų smenų, kurie slapstosi ar pabėgo į Vokietiją.'. Tada jis paskambino policijos nuovados viršininkui ir paprašė užeiti į valsčių, esąs pas jį buvęs viršaitis. Kai atėjo nuovados viršininkas, išėjom į mies tą ir užsukome į alinę. Išgėrėme po bokalą alaus ir nuovados viršininkas pasuko savo keliais, o mudu sugrįžome įj valsčiuj Vir- . _'šaitis juokdamasis pasakė: “Svėi' rriitetūi buvo paduotas skundas.

prašė Įleisti. Įėjo viršininkas ir' vykdomojo komiteto pirmininkas.Pirmas klausimas buvo kokius svečius turiu. Pasakiau koks sve čias, ir kaip jis pas mane atsirado. Surašęs mano paaiškinimą,kurios dėka gavau 5 sklypinin-ikus. 1941 m- pavasarį mano na-! paklausė; kur yra mano-svečias, muose apsigyveno trys sklypi-ų Kai parodžiau atviras duris, kur ; svečias miegojo,'viršininkas lyg ir susirūpinęs, paklausė mane,

jis niurzgėdamas klausia manęs, * ar jau važiuosime. Svečias įėjo į seklyčią, kur tardytojai sėdė- * jo- Viršininkas paklausė jį ar \ turi ginklą. Svečiui atsakius, kad • neturiu nekratė. Liepė abiems • • apsirengti; nes turėsime vykti f milicijos nuovadą.Išėjus į gatvę, pamačiau sunk vežimį ir 4 raudonarmiečius.j Nuovadoje radome vieną milici-; ninką. Viršininkas įsakė milici-; ninkui pakviesti vachmistrą (gy-J veno tolimame miestelio gale>.* Man ir vykd. kom. pirmininkui! liepė pasilikti ‘laukiamajame^ kambaryje, o jis su mano svečiu.' nuėjo į kabinetą jo apklausinėti.! Supratau, kad viršininkas ly^p gynėjas mane gelbsti. Svečią aj£ klausinėjus, viršininkas pasakė^ “Esate laisvi, bet už dviejų die4?- nu turite ateiti [nuovadą”. • iNuėjus į nuovadą, viršininkas ■ papasakojo man nežinomas pas-- laptis. Kai aš su kooperatyvo vę-*- rdėju išvažiavau į savo ūkį, vie-/ nas iš gaujos girtuoklių vykd. • kom. pirmininką prikalbėjo vyk'- ti patikrinti, neš tikriausiai. ten esąs slaptas susirinkimas. Nors ir nenorom^ paprašęs iš raudom . armiečių- įgulos sunkvežimį !su ; -sargyba ir išvažiavo._Kai priva-t; žiavo mano sodybą, vykd. kom. pirmininkas liepė-kareiviams ei- -ti kartu, turbūt teks areštuotį-Sargybinis paklausė, ar turi;Ąr- . deri areštavimui, kai vykd. kom. . pirmininkas pasakė neturįs,, saj- . .gybiniai atsisakė dalyvauti arešte ir sugrįžo į Gruzdžius. Tada, pirmininkas paprašė ' nuovados ^viršininką vykti į ^nusikaltimo” vietą ir taip jie atvažiavo. Vir-*' šininkas papasakojo, kad jis ;; klausinėjo karčiamoje buvusius ’ TO liudininkų'ir žydę su jos vyru. Nei vienas, išskyrus-:vokietį kurpių, nepatvirtino, kad aš sakęs: “Greitai ateis Adolfas”. / *,'1 (Bus daugiau)
ninkai. .Iki 1940 m: rudens gyvenau ra v - .miai. Viena, rudens ryta atvyksr ^a‘ sve^ias girdėjo mūsų pasikal- ta komisija patikrinti kiek tui dėjimą. Kai pasakiau kad sveriu? malkų. Kas turėjo pakanka? aias’ kaj kr^^o į lovą tai tuoj pratinai malkų, tam vykdomasis ko-į e^° ka^P kreivom girnom mal- 
iš savo? miško, apie 200 metrų. . . - _ ?Tą pat dieną nuvažiavęs į pienių JAY DRUGS VAISTINEne, sutariau su valdyba, kad mal- = e ; ykos buvo parduotos. Per trumpą = 2759 W. 71st S'L, Chicago, HLlaiką jos buvo išvežtos į pieni-'g , SUPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL- nę ir grietinės nugriebimo punk j dUHY-NAI ® KOSMETIKOS REIKMENYStus. Apskrities vykdomajam ko-j^| Atdara šiokiadieniais nuo

ta komisija patikrinti kiek tu- bėjimą. Kai pasakiau, kad sve«
KM

ir buvo pavesta vietos milicijai j Mat buvo paskleidę z juokingų ištirti reikalą. Milicija pasitenį-kinu sugrįžusį iš Vokietijos”.kalbų: vienas miestelio gyvenai tojas mane matęs Kretingoje per kant bilietą -išvykti į Vokietiją. Kitas prasimanymas buvęs dar kvailesnis,, būk man prisilaikant pas gimines Joniškyje atskridęs mažas lėktuvas ir mane išskraidi nęs į Vokietiją.

kino mano paaiškinimu ir tuo byla užsibaigė.Viršaičiaudamas ilgus metus buvau Smulkaus Kredito Bankė lio pirmininku. Grįžus į legalų gyvenimą, tekdavo dažnai ten nuvykti. Paskolos nebebuvo iš- duoddamos, jų niekas ir nereį-

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-

1 vai parašyta ir lengvai skaitoma. 1
Minkšti viršeliai.......... $8.00 ■'

Galima įsigyti Naujienų administracijoje arba 
pasiunčiant S9 čekį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

| TeL 476-2206 |
InHiHiiiiiioiioiniiiHHiiieiminNEBRANGIOS, 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. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, g Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir E M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno I kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.I • DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau- 

| tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 5' tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis g bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja |2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy-.'' 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas? 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ra tūrinė, 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 i 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodamai', 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai' 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?6._

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi<‘ 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir-, 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*,, 
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-'- 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. - 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičiu 
vertima*. 200 p*L knygoje yr» 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienoje, 1730 So. Halsted St., Chicago, • 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį perriuntimo Hlaldom*.

S __Naujienos Chicago, 5, ID. Tuesday, March 3, 1981
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Kongresas pataria rusams 
kraustytis iš Lietuvos

Amerikos Senatas ir Atstovų Rūmai praeitais metais 
priėmė vienbalses rezoliucijas, kuriomis kelia Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pavergimą, liepdamas JAV preziden
tui kelti Europos taikos klausimą ir iškraustymą Sovietų 
karo jėgų ir policijos iš pavergtos Rytų Europos.

Amerikos atstovai Madrido konferencijoje kėlė pa
vergtų Pabaltijo valstybių klausimą, priminė rusams, 
kad Europos tąikos4< klausimas .nebus išspręstas, jeigu 
nebus išspręstas prievartinis Sovietų karo jėgų ir valsty
binės saugumo policijos įsiveržimas į Lietuvą, nepriklau
somybes1 panaikinimas ir Įjungimas trijų Pabaltijo vals-. 
tybių i Sovietų1 Sąjungą.

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo metinės la
bai gražiai buvo paminėtos Kongrese vasario 17 ir 18 die
nomis. Esame išvertę Senato užsienio komiteto pirmi
ninko sen. Charles Percy pasakytą kalbą Senate ir minė
jome, kad demokratų atstovas Frank Annunzio pravedė 
pati didžiausią minėjimą, kuris iki šio meto niekad Atsto
vų Rūmuose nebuvo girdėtas. Atstovas Frank Annunzio, 
be kitų dalykų, tarė:

— Šių iškilmių meru, minint Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukakti ir pagerbiant tuos drąsius 
žmones, aš jungiuosi prie tų Amerikos lietuvių, gyvenan- 
c ų vienuoliktame Illinois distrikte, kurių reikalus man 
tenka garbė ginti ne tik Chicagoje, bet ir visame šiame 
krašte, ir užtikrinu juos, kad JAV ir toliau teberemia 
teisėtus jų reikalavimus laisvės ir nepriklausomybės. Aš. 
reiškiu tikriausią viltį, kad siekimas Lietuvos nepriklau
somybės netolimoje ateityje bus įvykdytas.

Atstovo Frank Annunzio žodžiai, pasakyti vasario 
18 dienos popietį Atstovų Rūmuose, niekad lietuvių ne
bus užmiršti. Visuomeninį gyvenimą sekantieji lietuviai 
turėtų tuojau pasiųsti nuoširdžiausią padėką atstovui F. 
Annunzio už Atstovų Rūmuose pasakytas mintis. Padėka 
įo adresu laiškais ir telegramomis turėtų eiti ir lietuviš
kų organizacijų vardu. Bet ne vienas Annunzio kalbėjo 
Atstovų Rūmuose. Ten istorinę kalbą pasakė ir Pensil
vanijos atstovas Nelligan. Jis tarė:

— Ponas pirmininke, Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvinis minėjimas atėjo kaip tik tuo metu, kai Sovie
tų valdžia vėl gresia Lenkijos pagrobimu, nes netoleran
tiška valdžia bijo mažiausio laisvės suminėjimo.

Kol laikraščių didžiosios raidės tebekalba apie So
vietų tironiją Lenkijoje ir Afganistane, daugelis ameri
kiečių nežino, kokia pasibaisėtina yra kolonialistų prie
spauda Lietuvoje.

Ta priespauda reiškia žodžio suvaržymus. Tą prie
spauda reiškia, kad krašto gyventojai nėra laisvi prakti
kuoti savo tikėjimą. Tai reiškia įkalinimą paprastų pi
liečių už nepadarytus nusikaltimus. Tai reiškia suvar
žymus keliauti.

Šitas rusiškas pavergimas liečia 1795-uosius metus. 
Buvo daug drąsių lietuvių pastangų nusikratyti rusiško 
pavergimo, bet visos tos pastangos buvo sutremptos. De
vynioliktame šimtmetyje rusai stengėsi visiškai 'panai
kinti lietuvių kalbą ir kultūrą ir primesti rusišką kultūrai 
Drąsūs šios nedidelės tautos žmonės priešinosi šiems rusų 
veiksmams ir gynė savo tradicijas bei tikėjimą.

Pirmasis Pasaulinis karas sudarė tokias sąlygas, ku
rios davė Lietuvai seniai lauktą progą ir vėl būti laisva 
bei nepriklausoma tauta. Daugiau negu du dešimtme
čius Lietuva parodė nepaprastą sugebėjimą tvarkyti sa
vo reikalus.

Daug padėta energijos žemės ūkiui pataisyti. Buvo 
pravesta žemės reforma, kuri -sukūrė didelį skaičių ne
didelių ūkių. Krašto industraliząęija darė pažangą. Buvo 
sutvarkyti darbo santykiai, krašte buvo įvesta 8 valandų 
darbo diena. Nauja švietimo programa smarkiai suma
žino beraščių skaičių. Įvairios rūšies dailė klestėjo.

Ši aukso gadynė nelauktai ir tragiškai pasibaigė, kai 
svetimos karo jėgos pagrobė Lietuvą Antrojo Pasaulinio 
karo pradžioje. Ji buvo paskelbta Sovietų Sąjungos res
publika 1940 metais, kai Raudonosios armijos karo jėgos 
pavergė Lietuvą. Vokiečių karo, jėgos užpuolė Sovietų 
Sąjungą dar nepraėjus metams, palikdamos Lietuvą ru
sų rankose, kol Sovietų karo jėgos ją vėl okupavo 1944 m. 
Nuo to laiko, Sovietų Sąjunga laiko prispaudusi kraštą 
po padu su tokiu žiaurumu, kuris prilygsta bet kuriai ki
toje geležinės uždangos pusėje vartojamai prievartai.

Nežiūrint tų trūkumų, viltis dar-ruseną. Lietuvos ne
priklausomybės dienos minėjimas yra vilties simbolis, 
p tuo pačiu metu yra sveikinimas 1918 metų nepriklauso
mybės paskelbimui.

Baigiant, tų lietuvių meilė laisvei mums primena, 
kad mes visą laiką privalome budėti. Amerikos lietuviai 
mums primena, kad žmonės, gyvenantieji Sovietų paverg-

A. SV1LONIS

NAIVUMAS AR PIKTA PROVOKACIJA?Sklaidau Draugo vasario Then- 17 dienos lapus, tikėdamasis rasiu ten platų reportažą apie AL- To suruoštą Chicagoje Vasario 16-sios Šventę, kurios paminėjimas vyko Gimimo Švč. Marijos parapijos bažnyčioje ir Marijos Aukštesnėje mokyklos salėje. De’a, didžausiam nustebimui, apie tai ne žodelio, bet radau atspausdintą dviejų merginų: Aušros Kubiliūtės ir Danutės Račiūnaitės laišką.Jos nerašo, kad dalyvavo Va-; sario 16-sios Šventės didingame paminėjime, bet išrašė su gan ilgoka įžangą pamokymą apie vienybę ir jos kliūtis. Rašė, kad jaunimas yrą tautos ateitis, lyg kas to nežinotų. Ir baigia gąsdinančiu grąsinimu, jei jaunimo passtangos nebus įvertintos, tai išnyks jo noras būti tautos dalimi.Iki šiol, neteko nei išgirsti, nei spaudoje skaityti, kad būtų kas papeikęs ar net neįvertinęs jaunimo pozityvios veiklos. Tiesa, kad jau jaunimo dalis prarado norą būti tautos dalimi, bet ne dėl to, kad kas jo pozityvių pastangų nebūt įvertinęs. Priešingai, mūsų išeivija tokia;s pastangas vertina ir tikisi sulaukti pasišventusių veikėjų bei vadų pavergtai (tautai padėti bei ją vaduoti. O toji dalis, kuri prarado norą, tai tik dėl to, kad ji prarado tautinę sąmonę, pasinėrė gyvenimo gerovėje arba moraliai susmuko.Minėto laiško rasėjos suminį ^„fĮ^vy^F^aip Jaunimas yra atstumiamas. Jos rašo, kad praeitą sekmadienį jos atėjusios į Main jos Aukštesniosios mokyklos fojė, ir norėjusios rinkti parašus panaikinti Ribentropo — Molotovo susitarimą. Tai buvo Jaunimo Sąjungos toks sumanymas rinkti tam tikslui parašus. Bet E. Mikužiūtė parašų šioje vietoje rinkti neleido. Tat,, jos ir klausia savo laiške, kodėl joms neleido? Ir lyg pasišaipy- damos pareiškia, kad jos nenorėjo konkuruoti su aukų rinkėjais ir nenorėjo trukdyti programos. O gal dėl to, jos spėlioja, kad jos priklauso Pasaulio Liee tuvių Jaunimo Sąjungai, kuri priklauso LB-nei?Jei tokį laišką būtų parašiu

sias pradžios mokyklos mokinės, tai sakytume, kad nesubrendusių mergaičių ambicija, kurios dar gyvena vaikišku amžiumi, ir dar vaikiškai galvoja, todėl nevertėtų atkreipti dėmesio į tokį jų nusiskundimą- Bet reik manyti, kad Audra Kubiliūtė ir Da nutė Račiūnaitė jau mažiausiai yra baigusios aukštesniąją mokyklą. Bet dar daugiau reiktų nustebti, jei juodvi būtų aukšJ tesnės mokyklos studentės. Ta-: da toks nusiskundimas liudytų' ių tik menką nusivokimą kada ką galima daryti ko negalima.Skaitau beveik visą lietuviš- kąą išeivijos spaudą, net ir LB- nės oficiazą “Pasaulio lietuvį” bet nepastebėjau tokio pranešimo, kad bus renkami parašai minėtam tikslui. Žinant, kad kiekvienas parašo davėjas yra atsargus, taip sakysim, kad ir šiuo at veju, tikslas, kad ir pagirtinas, bet jis turėjo būti iš anksto spau doje išgarsintas ir mūsų veiksnių VLIKo ar ALTo aprobuotas kad parašų davėjai būtų tikri, < jog jie bus panaudoti tik tam. tikslui, ir kad jie nepateks Į oku panto agentų nagus. O be to, ,ir parašų rinkėjai turėtų būti patikimi mūsų veiksnių, arba organizacijų centrų rekomenduoti. Mes Chicagoje jau turėjome tokį pavyzdį, kai a. a. Pranas Budrytis jų buvo gan daug pririnkęs. Deja vėliau pasigirdovjb aliarmuojantis spaudoje Šauksmas, kur tie parašai dingo? Rodos į šį jo klausimą niekas ir neatsakė. Todėl, man rodos kad šių dviejų laiško rašėjų prieš Ę. Mikužiūtę yra nelemtas išso- kis. Juk ji ADTo žmogus,; turėjo pagrindo uždrausti, kad kokiu nors būdu į nesusipratimus nebūt įveltas ir ALTas.Antras dalykas. Kaip galima pradėti rinkti parašus iš anksto nesusitarus su minėjimo rengėjais? Todėl toks judviejų elgesys nemandagus ir nepateisinamas.Pagaliau, kodėl į Tautos Švęn tęs minėjimą atėjo tik juodvi ir tik parašų rinkti, o ne dalyvauti Tautos šventės minėjime? Nuolat mūsų visuomenėje keliamas nusivylimo klausimas, kur mūsų jaunimas tautinių švenčių minėjimuose?šitoks šių dviejų merginų iši-
tuose kraštuose, patikėjo mums jų laisvės gynimą.

Mes privalome ryžtis, kad pavergtoji tauta vėl taptų 
laisva, — baigė savo kalbą atstovas Nelligan.

Nėra ko stebėtis, kad Brežnevas, patyręs apie JAV 
Kongrese pasakytas sen. Percy ir atstovų Annunzio be' 
Nelligan kalbas, prašė prez. Reaganą organizuoti susiti
kimą tarptautinei padėčiai aptarti.

pusės”.
Po lietuvių kariuomenės įžygiavimo Vilniun, 

rašoma. Rasų kapinėse išstatomos prie Pilsudskio 
mauzoliejaus ir dr. Basanavičiaus kapo garbės sar
gybos. (Ar gi iš tikrųjų buvo išstatyta garbės sar
gyba prie Pilsudskio mauzoliejaus? Keista.)

Lietuviai tapdavo naktimis panašiais anoni
mais į lenkus įr vengė nakvoti savo nuosavose lo
vose, pastebima. Tat išlaisvintojai ir išlaisvintieji 
nebuvo saugūs...

Nepaisant permainos, vis dar buvo jaučia- 
siai rūpėjo kuo greičiausiai užimti Vilnių, negu , VUSI AIŠKIAI PIRMUOJU ŠUOLIU (mano pą-1mąs sovietinis kvapas keletą sekančių savaičių, 

nors mieste buvo atvanga. Iš įvairių landynių pra
dėjo išlįsti besislapstę žmonės, atsargiai besidai
rant, tyrė ar ne per anksti išlindo Švieson.

Įtempta Lietuvos ekonominė struktūra išba
dėjusiam miestui reprezentavo savo organizacinė
mis bendrovėmis — Pienocentras, Maistas ir Liet
ūkis, pasiryžusiomis per pilvą laimėti miesto šir-

, Po to rašoma: “Po eilės klaidinančių ir neiš- 
I pildytų terminų, išnykus nuo teismo rūmų Lukiš- 
kio aikštėj NKVD juodiems limuzinams, kuriuos 
vilniečiai kas rylą skaičiavo, galop lietuvių ka
riuomenė įžengė į Vilnių 1939.X.28 d., šeštadienį’’. 
“Ar su šarvuočiu ar be jo, lietuvių šaunus (schlud- 
ne) pėstininkai, žaliose uniformose, sumirgėjo ant 
Žaliojo Tilto ir įžengė į Vilniaus vidurmiestį. ViL

; niaus ir Mickevičiaus gatvių sankryžose laukę 
juos GAN MENKA, BET AKUSTINIAI 

Iš tikimju lietuviams, anot autoriaus, labiau- TRIUKŠMINGA LIETUVIŲ GRUPĖ, PRIBU-

KŠYŽANOVSKIO BE CENZŪROS 
VILNIAUS “MATEČNIKAS”(Tęsinys)

Autorius klausia: “Ar išskyrus šarvuočio 
buvo daugiau priežasčių?”; pats atsako: “ 
kad buvo ir ne iš litwinu (lietuvių) pusės”.
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bolševikams jį dar nevisiškai apgrobtą apleisti’. 
“Nepaisant, kad įvažiavimui šarvuotis ilgai ne
pasirodė, grobuoniški (szabawnicze) sunkveži
miai siuvo po miestą net tuo metu, kuomet pra
dėjo Kauno valdžios agentai jau atvykti.

Dienomis galima buvo karts nuo karto gat
vėse girdėti, — pastebi autorius, — LIETUVIŲ 
KALBĄ, TOKIĄ EGZOTINĘ, IKI TOL ŠIAME 
MIESTE NEGIRDĖTĄ (mano pabraukta P.L.), 
atsižvelgiant jog Lietuvos istorinės sostinės kal
bą reikštų’’. Be to, autorius toliau sarkastiškai 
dėsto: “Katedros aikštėj, prie Mickęyičiaus gat- 
\ ės p • idžios, atsirado iškilūs triumfo vartai 
(brarna), laukiantys p) o juos ištroškusių (uprag- 
.iiony M karių (vfce) prazygiavimo. Tačiau silp
na var-.ų . nstruKCija, tikriausiai BE TIKRO 
LIETI C1Ų T.' UTA1 SOLIDARUMO ATLIKTA 
, mano unbrauA — P.L.), nešlaikė ištisų savai- 

iauLijyj nugriuvo”, pabrėžė autorius.

braukta — P.L.) ir sukėlė ovacijas. Bėgo gatve 
SU TRANSPARANTAIS LIETUVIŲ KALBA, 
VILNIUJE VISIŠKAI DAR NESUPRANTAMA.- 
Vienas buvo taip pat ir lenkų kalba: “NIECH 
ŽYJE ARMIJA LITEWSKA” (tegu gyvuoja UeT 
tuvos Armija). Raidynas, esą, gerokai apvylė len
kų oitografijos pažinimą. Gatvė stebėjo su nepa
sitikėjimo tyla marširuojančius ir svarstė pašau- dis. Iš tikrųjų aprovizacija turėjo savo svorį. Gy
lio įvykių nepastovumą. Remiantis Dievu ir tei- ventojų reikmenimis aprūpinimas pateisino pil- 
singumu priklausytų tai kariuomenei, bent jau numoję pastangas ir atsiekė, atrodo, net politinių 
pradžioje, tikra nuoširdumo skalė, žodis “išlais- įtiksiu. Anot autoriaus, “Aprovizacija turėjo savo 
vintojai”, gal būt, būtų virš normos, nes tikrai’iškalbą”.
MŪSŲ MIESTUI (mano pabraukta — P.L.) ne
atnešė laisvės. Nebent tiktų geriau: “Išlaisvinto
jai iš sunkių makalynių (tarapatow), mums sų- 
suprantamų visuomenės bei ekonominės santvar
kos pabruktų.

Kiti kariuomenės daliniai žygiavo nuo Vilko 
’Pėdos (Wilczej Lapy) arba Kowno (Kauno)

Atsivėrė geležinkelių kelias į vakarus, į Kau
ną ir toliau pasaulin. Galima buvo susirašinėti su 
tūkstančiais lenkų, kurie pasislėpė nuo karo veiks
mų Lietuvoje, o taip pat ir su internuotais kariais 
stovyklose. Nepaisant karo, paštas normaliai funk
cionavo su Vakarų Europa. Zlotai keičiami į li
tus santykiu 1 litas lygu 2 zlotam. Iš tikrųjų tai

kis mmėtų h^ku yra nenaudin
gas, nes tai kelia erzelį. Tat, ten- 
ką klausti, ar jos pačios sugal- 
vovo tokią nelemtą provokaci
ją, šios mums taip brangios 
proga, ar jas kas kitas insipira- 
vo?

PRIVATUS PENSIJŲ 
PLANASWASHINGTON, D.C. — Prezidentinė komisija studijuoja pensijų politiką, įspėdama Kongresą, kad pastarasis paruoštų planą įvesti privatinę pensijų sistemą. Toji sistema būtų finansuojama darbdavių mokesčiais ir ji būtų prieinama visiems dirbantiesiems, sulaukusiems 2.5 metų, ar senesniems, kurie išdirbo nemažiau 1,000 valandų.Komisija taip pat rekomendavo pakelti amžių iš 65 iki 68 metų visiems, kurie išeis į pensiją pagal Social Security aktą.

NEDARBAS PADIDĖSASHINGTON. — Federalinė Rezervų komisija savo 1981 metų ekonominėje apžvalgoje žada ir toliau si^irinti išleidžiamą emisiją. Nedarbas ir nuošimčiai bus didesni, negu buvo numatyta'Reagano administracijos. Numatoma, kad nedarbas pakils iki 8.5 procento. Infliacija pasieks 10 procentų ir nuošimčiai, greičiausiai, pasiliks dabartiniame lygyje...^,;’ .
PAPILDOMAI PADIDINTI 

1982 METŲ BIUDŽETĄWASHINGTON. — Reagan^ administracijos biudžeto tvarkytojai pranešė prezidentui, kad 19p2 .m. jbių^ętaę^. turėtų būti pa’didintaš 6 Lili jonais dolerių: Administracija šitokiam biudžeto padidinimui susilaukė kritikos iš Wall Street eko'noniisto Henry ''Kaufman. Jis' nurodo, kad tokia administracijos"‘programa yrą infliacinė.
. SUTEIKS LENKIJAI 

PASKOLĄWASHINGTON. — Vakariečiai nutarė patenkinti Lenkijos prašymą, Suteikiant jai trumpa- aikę paskolą. Lenkijos valdžia yra skolinga vakariečiams 25 bilijonų dolerių plius 10 bilijonų skolų ir nuošimčių, mokėtinų 1981 metais. Penkiolika vakariečių kreditorių (pinigų skolintojų) taip pat nutarė kreiptis į savo kraštų vyriausybes, prašant finansavime pagalbos.
— Nauja Anglijos Darbo partijos vadčvybė planuoja išmesti iš partijos bent 20 narių, kuris neklauso partijos vadovybes.

skriauda, skundžiasi autorius (Kuo vertas buvo 
tada lenkiškas zlotas?). Keitimui nustatyta riba
— viengungiui 50 zlotų, gi šeimai — 100 zlotų. 
Vėliau pakeista iki 300 zlotų, santykiu 1 zlotas 
lygu 0,4 lito.

Pasijudino ir vietinė spauda. Nuo lapkričio 
2 d. pradėjo eiti prieškarinis “Kurjer Wilenski”.’ 
Šalia to naujas laikraštis — “Gazeta Codzienna”. 
vietoj “Slowa”. Vėliau “Gazeta Codzienna” nu
slydo nuo savo bėgių ir pakrypo į lietuviškumą 

i (litwinofilstwa), buvusiose aplinkybėse lenkų vi- 
isuomenei sunkiai suvirškinamą. Pradėjo veikti ir 
mokyklos. Pradėjo akademinius metus “Stefano 
Batorego” (Stepono Batoros) universitetas, nors 
iš pradžių buvo jaučiamas esamos padėties netik
rumas, pastebi autorius. Leidiny Vilniaus univer- 

įsitetą autorius vadina “naszy universitet” (mūsų 
universitetas). Universitetas neteko trijų profe
sorių ir kelių kitų mokslinio personalo. Sovietų 
buvo areštuoti ir du maršalkos Pilsudskio broliai
— Kazimierz ir Jan.

Baimę keliantis faktas, kad, kiek yra žino
ma, areštuotieji laikomi jau morituri (lot mir
čiai pasmerkti). Lietuvos valdžia su tikru esamos 
sėkmingos padėties aspektu žadėjo prieiti prie 
areštuotųjų grąžinimo.

(Bus daugiau)

1 — Naujienos. Chicago, 111., luuday, March 3, 1981



ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų rddyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji maną”, 200 psl., kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 puslapių.Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 5421 So. Mozart Avenue, Chicago, IL 60632

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 
SPECIALYBS AKIŲ LIGO< 

3907 West 103rd Street 
Valandoe pagal luntariin*.

DR, PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

We^cheeter Community k tin Ike.
Medtdnoe direktoriui

938 ♦. Manheim Rdu Woetcheater, IL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 6r

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

Visos laidos is 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
Telet 778-5374

jį ‘‘Lietuvos Aidai’
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

DR FTŽANK FLECK A S
3PT0MRTRISTAA

KALBA UETUVIfiKAl 
2618 W. 71 St. T«L 737-5145 

rikrins ikii. Pritaiko akiniu* u
“contact iansM" 

/1L agai Euaitarinu. Jžčaryu tnc

SUSlKlNikiMŲ

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—1 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telafu 448-5545

Upytės Draugiško klubo susirinki
mas įvyks penktadieni, kovo 6 d., 
Aneies Kojax saieje, 4uu0 S. Talman 
Ave. Praazia 1 vai. popiet. JNanai 
prašomi arsilankyu, nes bus daug 
svaroių pasitarimų ateities veikios . 
reikalais, r o susirinkamo dus vaisęs.

A. Kaiys

t SU JidLtkib, u. r.
jETHOFEB as-PBOTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. ban
SveeUH metiką teOleae 

Areh Supports) !r t t

Eržvilką Draugiško klubo svarbus 
susirinkimas įvyKs trečiacLem, kovo 

j 4 cL, 7:30. vai. vaK. Aneies saieje, 
j 45uu So. Taiman Avė. bus švaistomi 
7 liKviduoti klubą, ar dar laiKyti. Jūsų 
j balsavimas yra svarbus. Po susirin
kimo bus vaišės.

Bernice, Žemgulis, fin. rast.

UOSTAS BE MUITO

050 «rd St„ CSca®*. HL 
. ? J PilMĮMC?

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

5025 CENTRAL AVK
• St. Petersburg, Fla. 33716 

TeL (813) 321-4200

ANUPRAS TAMULYNAS

Kalba, daina, muziką, tapyba ir jų 
išraiškingumas bei santykis(Tęsinys)Daina išlieka mūsų tautoj tik todėl, kad ji yra vertingą mūšų gyvenimo džiaugsmų ir vargų palydovė, lyg tai būtų mūsų gy-1 venimo neskiriamoji dalis. Liaudies dainose yra-daug lietuvių tautos išminties ir jų reikšmė mūsų tautai yra labai- svarbi. Be to, daina, kaip yra sakoma, turi magiškos galios: ji veikia yra kūrinid-daines pagrindas, į klausytojus, švelnina žmogaus tai gaida, kurią gali padainuoti jausmus, žadina ilgesį, meilę, ir vienas balsas, be pritariamų- grožį, palengvina sunkų darbą,. jų balsų, ar be pritariamųjų padeda užmiršti sunkius pergy-. muzikos instrumentų, veninius. ! ,Dar prie damų priklauso an- čįa noriu nors trumpai pa- ja. Bet ne kiekvieną dainą va- vaizduoti, kaip žmogus gali iš- diname arija, o tik operoj atlie- rąįškingai išsakyti savo vidinius karną, juk niekas nesako: jis pergyvenimus dainoje, štai kaip padainavo ariją “Ant kalno kųn. Vienužis savo sukurtoj karklai siūbavo”. ■?7 dainoj “Sudiev, kVietkeli” iš

pradedant piemenėliais, apima visų klasių ir visų laikotarpių gyvenimą. Turim daug dainų, Sujungtų su šokiais, žaidimais, darbų.Dainos, kaip ir muzikos kūrinio, svarbiausioji dalis yra melodija — jį mus žavi ir nugirdę tą melodiją, pradedame ją kartoti, ją grožėtis, nors ir žodžių neprisimename. Taigi melodija

i .... - e. 5 Arija yra sudėtingesnė už eili-rą’škįngąi išsako savo gyvenimo nęs dainas, tai viena svarbiau- tragįzmą tarp kunigo pareigų šių ir gražiausi operos sudėti- ir. meilės: nių dalių. Ją damųoja kas norsllo t . . 1 iš operos herojų. Arijos muziki-
Suaiev, kvietkeli, tu brangiausias,- . f ' .„ . .

Sudiev ir laimė man biednam. ’ Į nė forma išbaigta. Operoj auja, 
Matau—paskyrė taip Aukščiausias, < dramoj monologas vra lygios 
Jog vargt ant svieto reiks vienam.. ....... ' ■

■ Štai diena jau ir ta adyna,
Kurioj man reikia atsiskirt —
O širdis’alpstaDievas'žino, t
Kaip reiks gyvent ir kur numirt!” 1

balsi! skaityti, pasakoti). Bella-: macinį dainavimą — pamėgdžiojantį šnekamosios kalbos intonacijas, vadiname rečitaty- viniu dainavimu. Liaudies dainose retai praktikuojamas, o operoj sutinkamas dažnai.Dąbar liaudies dainas noriai dainuoja ir žymūs dainininkai. Dainose slypi dvasinis tautos turtas. Daintfs — įkvėpimo šalimis kompozitoriams bei rašyto- _,ams naujiems kūriniams kurti. Dainose slypi mūsų tautos išgyvenimai, vargai, džiaugsmai, tautos kovos, tautos istorijos bruožai ir net atsispindi tautos charakteris. Lietuviai, nors ir sunkiai gyveno, bet mokėjo įvertinti savo krašto grožį — mylėjo savo gimtą kraštą, apipynė jį gražiausiomis dainomis.
Muzikos išraiškingumasYra žmonių, kurie teigia, kad muzika, kaip ir kalba, gali išreikšti žmogaus mintis, jausmus, kuriais žmogus gyvena. Muzikoj atsispindi žmogaus džiaugsmas, sielvartas ir kiti pergyvenimai.Muzikos kūrėjai savo kūriniuose nori išsakyti įvairius žmogaus pergyvenimus, gamtos vaizdus, banguojaničas jūras, banguojančius javų laukus ir kit. jie neprabyla į mus mūsų įprasta kalba, bet vadinamąja muzikine kalba. Muzikus kalba nereiškia žodinės kalbos. Ji negali išreikšti atskirų sąvokų, minčių, sakinių, o tik savo išraiškingumu turėti pranašumo. Taigi muzikine kalba suprantamas muzikos išraiškingumas (ką nors atvaizduoti), o ne kaip mūsų žodinė kalba. Kada klausomės muzikos kūrinių — muzi- . kine" kalba nepasako, ką tie garsai vaizduoja — mes turime įsivaizduoti, ką ko'mpozitorius norėjo savo kūriniu pasakyti, iš- į. reikšti jausmus, ar vaizdus, tai yra, turime suprasti be žodžių, ką norima ta muzika pavaizduoti. (Bus daugiau)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

vėsinama laidotuvių koplyčia

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

GENIAUSI >

1605-07

4330-34

G? DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 827-1741 —1742

SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

PERKRAUSTYMAį

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063
y

Apdraustas perkraustyma* 
iš įvairiu atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-5996

(Atkelta iš antro puslapio) niekas gintaro pas jį nepirko, o kai užėjo lietuviai, tai gana daug’išpirko'. • -> - ' --Pasakiau jam, kad labai senais laikais gintaras buvo pinigas. Pirkliai Afganistano keliais vežė į Lietuvą šilKines skaras, o iš Lietuvos vežė gintarą. Jis to nežinojo. Jam tas buvo nesvarbu. Jis norėjo', kad ekskursantai iš jo išpirktų turimą gintarą.Laikas greitai prabėgo. Ture-' j ome išskubėti Į uostą, nes 5-tą valandą turėjome išplaukti iš Santo Tomas ir grįžti į Miami.Laivui pradėjus judėti, suėjom ant denio ir atsisveikindm su gražia Santo Tomas sala. Išgėrėm po stiklą ispaniškos saiigri- jos, saloje gaminamo juodai • rauddnb vyno. Dar porą atsisvei-; kinimo'dainų užtraukėm.Mato, kad ir uosle buvo Į<un Vienužiogrupė v,etos gyventojų, kūne S[al,skai,ei j dėjovėliavėlėmis atsisveikino isplau- • . ™ ‘ ’ * -’*■, . . , . f. ,.5. per visa jo gyvenimą:kiančius laivus. Jiems liūdna, x ~kai žmonių pilni laivai išplau-!kia. (Bus daugiau) 1

vertės.Dar tęnka paminėti vieną dainavimo atmainą, tai rečitatyvi- nis dainavimas (lot. recitare,
le, nes jam, kaip kunigui, ji draus tina, o kaip žmogui įgim-' tą. Meilė jam lieką visą gyvę-, nimą gaivinantį paskatą, be jos i jis jaučiasi lyg pakirstas, medis: t

“Ir medis pakirstas svyruoja, — 
Kaip mano širdis' bepagis!” iKova tarp jausmų ir valios su-

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 IdL A. M.

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

Vedėja — Aldone Daukus 
FeleL: HEmlock 4-2413

*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

APKARPYS PAGALBĄ 
MIESTAMSWASHINGTON. — Preziden- I to patarėjas ekonominiams reikalams Murray Weidenbaum pareiškė susirinkusiems j konferenciją miestų burmistrams, kad miestų l iudžetų apkarpymas nepalies neturtingųjų, liau jis paorėžė, kad tik tie aprūpinti, kuriems pagalba būtinai reikalinga.Burmistrai nutarė paremti prez*. Reagano ekonominį planą su kai kuriais rezervais.✓

I¥

e

f

To- bus yra

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINIAikštės automobiliams pastatyti

*

s
a 
y

iš-

“Mylėjau tave ir mylėsiu,
Kol mane žemėm, nęužkas, 
Sparnuotom mintimis atlėksiu, » 
Ir krašte' svieto širdis ras.

Ir tavęs niekur neužmiršiu.
Jog siela mano čia paliks. 
Tegul iš'meiles ir numirsiu — 
Mirtis dėl meilės Dievui tiks.’ čia žmogiškas tragizmaskeltas dainoje, kuris yra bend-! ras žmonėms, išlieka neribotą I laiką dainoje — daina mėgia-1 mai dainuojama, šioj dainoj at- ( vaizduoti žmogaus vidiniai per-' gyvenimai, turi visuotinumo požymi būdingi visiems žmd- ■ nėms, nežiūrint laiko eigos.Kun. A. Vienužio gyvenimo tragizmą dar didino nepagydo^ i 3" V • <1 • • T*Yi • Y vma vėžio liga. Ir štai kaip, jis išraiškingai dainos žodžiais tai pavaizduoja mums:
Jau žvaigždė vilties žibėti nustojo^ 
Viskas pasauly man juoda!
Ar kas grožybes po koja kloja;
Ar karčią tulžį gert duoda, —

Man vistiek pat, man vistiek pat tTaigi mūsų kalba yra išraišr kingiausia priemonė visokius mūsų pergyvenimus perduoti kitiems, o ypač tas išraiškingu-. mas dar padidėja (dainoje), ka- Į da žodžius tariame ir dar dainos melodiją dainuojame.
Dainos savo turinio įvairumu.

NESUPRATO AR TYČIAVienas rašytojas kokteilio partijoje nusibodo beatsiprašinėda- j mas, esą jis turi skubėti namo. “Tikrai aš turiu baigti savo knygą”. šeimininkas pagaliau paklausė: “O kokią knygą tamsta skaitote?’"

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

i

p

i

*

TeL YArdi 7-1911 s

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

Naujienos, Chicago, 8t m Tuesday, March 3, 1981

)

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVĖ. Tel: Y Arda 7-3401

P. J. RIDIKAS
1354 So. HALSTED STREET

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1x38 -1138STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hills HL 974-4411

BUTKUS - VASAIUS
1446 So. 50tfa Avė, Cicero, I1L TeL: OLympic 2-1003

2533 W. 7ist Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

Pranešame giininėins, draugams ir pažįstamiems, kad mūsų tėvas, senelis, brolis ir dėdė
JUOZAS KONDRATAS

Chieagoa

Lietuvių 

>aidotuvių 

Direktorių 

Aaociacijoamirė 1Ū81 m. kovo 1 <1. vakare, sulaukęs 87 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Tytuvėnos par., Tolučių kaime. Gyveno Gage Parko apylinkėje, Chicagoje.Amerikoje išgyveno 31 metus.Paliko nuliūdę: duktė Gražina Brown, trys anūkai — Juozas, jo žmona Nancy, Alan, jo žmona Nora, ir Viktoras, sesuo Ona Juodišienė, gj^v. Toronto; Ont, sesuo Stasė šivic- kienė ir jos duktė Regina, gyv. Montevideo, Urugvajuje; sūnėnas Alfredas Stanevičius, gyv. Montevideo, Urugvajuje; dvi dukterėčios — Birutė Čepaitienė su šeima ir Danutė Jan- kienė su šeima, bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko sesuo Kazė Čeledinienė su šeima ir brolienė Pet- rutė su šeima.Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6815 So. Western Ave., Chicago, Ill,Trečiadienį, koVo 1 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios į šv. M Marijos Ųųnyno parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Liet, kapinėse.Visi a.a. Juozo Kondrato giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą bei atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka;

•. Duktė, anūkai, seserys, giminės.

Laidotuvių direktoriai Jonas G. Evans, .Ir., 
Evans. Tel. 737-8600.
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
e Žemuogė yra viemntdh 

vaisius, kurie sėklos yra pavir
šiuje*.

> Prez. Bonald Beagano vy- 
r i ausybė susirūpino gy v e n t o j u 
saugumu. FBI statistikos duo
menimis, Amerikoje didysis nu
sikaltimas įvyksta kas 27 sekim 
dės: žmogžudystė įvyksta kas 
24 minutės, prievartavimas 
kas 7 minutės, piešimas — k:is 
C8 sekundės, muštynės — kas 
51 sekundė, mašinų vagystė — 
kas 2 sekundės, įsilaužimas i bu
tus būna kas 10 sekundžių.

šeinių, iš jų trims milijc-
• ras Ii? čekiai vra vienintelis

žąja Lietuva, jos pažinimui daug 
padės 6 plačios studijos prof. M. 
Brako paruoštoje 391 puslapių 
LITHUANIA MINOR knygoje 
su 50-ėių žemėlapių. Kaina $15,, 
persiuntimui pridėti 81c. Kreip
tis j knygų platintojus arba lei
dėją — Lithuanian Research 
Institute, Ine., 14931 120th St., 
So. Ozone Park, NY 11420. (Pr.) i

Šimaitis pildo
INCOME TAX Šimaitis Realty 
Įstaigoje, 2951 W. C3rd Street. 
Darbo valandos kasdien nuo 
10 vai. ryto. Tel.: 436-7878 arba 
763-0337. (Fr.)

Namai, — Pardavimui * Namai, tam! — Pirda*l?mri
Jt£AL ESTATE FOR SALI | St AL f STATI FOR SALI

inis

\'dalinė amerikiečių šei-1 
12'i energijos sunaudoja ’ 
automobiliui, 10% — šib 
i ir vėsinimui, 6% — van-

b us pašildymui, 4/7
F r šaldytuvams, 1% šviesai, ir 

lelev'z.ijai, radijui, skal- 
džiuvinimo mašinoms.

*— virimui,

urmo

O JAV-se vienam šimtui; gy- 
vcnlcju tinka 70 telefonų. $’‘.7? 
šeinm turi mažiausiai vieną 
telefoną. M. Miškinytė

Viktoras

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
iŠ ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKKJIMAIS. , 

jRL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: <

PETRAS KAZAXAUSKAS, Prezidentas

22'2 W. Cermak Road Chicago, BL Tel. Virgin** 7-7745

3 Prez. Lyndon B. Johnsonas 
pralaimėjo karą prieš neturtą, 
nes neturtingųjų pagalbos pini
gai- jų nepasiekdavo. Sakysim, 
viena Nz\v Yorko aegnlūra, su
daryta jiadėti vargšams, s: 
konferencijai pasamdė stalą 
keletą kėdžių, kurių nuomai 
leido $3,275 arba po $5b0 
kiekviena kėde.

Apaštalo Povilo 
atgimimas iš naujo

“Bet kurie Jį (Kristų) tik pri
ėmė, tiems .Jis davė galią patapti 
Dievo vaikais; tiems, kurie tiki 
Jo vardą, kurie užgimė ne iš 
kraujo, ir ne kūno valia, ir ne 
vyro- valia, liet iš Dievo.” Jono

BUTU NUOMAVIMAS 
® NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ir

u

kad ir valtlž
vienas iš svar- kuris žmogui.

S Daugelis amerikiečių išlei 
džia mažiau, negu uždirba. J it 
turėtų reikalauti, 
taip darytų.

O Vanduo yra 
biausių dalykų,
duoda sveikatą. Žmogaus kūnas 
susideda iš 70 nuošimčių svorio 
vandens. Pieikia kasdien vartot 
bent šešis stiklus vandens. Tas 
nereiškia, kad tai turi būti vien 
tik vanduo. Galime naudoti ar
batos, kavos ir kitu gėrimu for
moje. Gerkite stikią šalto van
dens atsikėlus ir stiklą šilto van 
dens einant gulti. Tas užlaikys 
kūno sistemą geroje ir švarioje 
sveikatoje.

• Iš 100 amerikiečių šeimų, 
14 gauna reguliarius mėnesinius 
valdžios čekius, kaip lai sociali
nio draudimo, pašalpos, vetera
nų, nedarbo ar valdžios pensijų. 
Tokius čekius gauna 25 milijo-

SAVINGS.., 
the best way to saveregulartyj 
C“CZ. o/ ^z<\

<*P*M įsi 
Compete ded

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO

• 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 metų. Reikia skubiai par 
duoti. Neaukšta karna.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garęntuotąi ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

Išgirsite apie šį mums visiems 
taip svarbų atgimimą iš naujo 
šiandien 8:45 vai. vak. radijo 
banga 1450 AM per “Lietuvos 
Aidus”.

Penktadienį 4:23 vai. popiet; 
per Sophie Barčus radiją išgir
site “Dangiškasis drabužis”.

Parašykite = laiškutį, pareika- • 
latidami knygelės “Kaip atgimti f 
iš naujo”. Prisiusime dovanai.

Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries, 
P.O. Box 321, 
Oak Lawn, Ill. 60154

Danielius Degėsys nuo sausio 1 ( kieme ir salėse. Pradžia tuoj po 
Sumos, 11:30 vai. Čia rasite vi
sokių įdomybių: žaidimų, rank
darbių, įvairių valgių ir gėrimų.

— Los Angeles parapijos ir 
lietuvių tautos patronas Šv. Ka
zimieras išpuola kovo 4 dieną. 
Iškilmės nukeliamos į sekantį 
sekmadienį, kovo 8 dieną. 10:30 
vai. bus iškilmingos pamaldos su 
pritaikintu pamokslu.

— Dalilės Mackialienės pager
bimas įvyksta kovo 15 dieną, sek 
madienį, 12 vai. parapijos viršu
tinėje salėje. Visi kviečiami da
lyvauti ir pagerbti nepailstamą 
ir kūrybingą lietuviško teatro 
ugdytoją.

— Zigmas Duseika iš Brighton! 
Parko įteikė ŠIO auką kalendo-j 
riaus proga. Juozas Jasiūnas įtei| 
kė $5, o Jonas Gelumbauskas 
įteikė $3. Aleksandra Stulgaitie- 
nė iš Marquette Parko ęteikė 
$15, o M. Žilinskienė įteikė dole
rį. Dėkui.

— Illinois valstijos loterijoje 
vasario 26 d. Pot of Gold lošime 
laimėjo 019762. Bingo’ lošime 
laimėjo 06, 18, 35, 48 ir 72.

— Pakilus susidomėjimui Ma-|

J . 7.. • - I pasitraukė is Pasaulio Lietuviu— Detroito Xibuno lituanisti-l r , .... -j Gydytojų Dr.os leidžiamo žur
nalo Medicina redaktoriaus 
reigų, jas perduodamas dr. 
mui Giedraičiui, 1980 No. 
Fox St., Elgin, Ill. 60177.

— 36-tos- Vyčiu kuopjos Chi- 
cagoje valdybą 1981-miems me- 

j tams sudaro: pirmininkė — Rū- 
j ta Kazlauskienė, vicepirmininkai 
— Liucija Kilkuvienė, Ona Nau- 
reckienė ir Juozapas Martikonis, 
protokolų sekretorė — Ann e 
Casperson, iždininkas — Pranas 

sekretorė —

nės mokyklos Tėvų komitetas 
ruošia madų paredą kovo 28 d- 
7:30 vai. vak. vak.. Kultūros 
centre.

pa-
Di- 
La i ŠIMAITIS REALTY

— Kuri. Jonas Vysniauskas iš
Šv. Kryžiaus parapijos paskir
tas Sv. Jurgio parapijos klebo
nu. Anksčiau jis buvo kitose lie-j 
tuviškose parapijose Čikagoje ir 
Cicero, III.

— L. Mažeikienė perrinkta
Lietuvių respublikonų Los An
geles klubo pirmininke, A. Mar- j Švelnys, finansų 
kevičius V. Vidugiris-vicepirm į Bemice Pupinik, iždo globėjai 
B. Skir’enė — sekr., ir S- K ve- xr. . o e ....v ... , ... , ... — Vincentas Samoska ir Sofijacas— izd. Revizijos komisija su-« . . . _ . ... ... .A „ v._ . Zukiene. Paskirti veiklos komisaro. A. Baj alien e, V. Pažiūra ir 1 . ..... . .T . . rn. .i tetų pirmininkai yra: Ann ManeJ. Petronis. Skvnus efektingai | . T • . -vii Kassel — Lietuvos reikalu, Ona parėmė prez. Ronald Reagano ’ 
išrinkimą.

— Vasario 16 gimnazija šiemet 
paminės 30 m. sukaktį. Ta* pro
ga rengiamas visų gimnaziją 
lankiusi ir joje dirbusių suva
žiavimas liepos 3-5 d.

— SLA Daktaras Kvotėjas dr. .

see us for 
financing 

“ AT OUR 10W RATŪ

Naureckienė — Kultūros, Bemi 
ce Pupinik — Apeingų. “Vyčio” 
korespondentė yra Ann Marie 
Kassel, korespondentė lietuviš
kai spaudai — Salomėja Daulie- 
nė. Ryšiasi su visuomene rūpina
si Sabina Klatt.

— Los Angeles skautiškasis 
jaunimas kviečia kovo 8 dieną 
daliyvauti jų rengiamoje Kaziu- 

, ko mugėje. Mugė bus parapijos 
j — ---  -------  ----- :—:

flEPAVMENT, 
infcgiūėj’..

.yry»Ummt-MVtyCt

22" —— jnsuiRjd.

ilutuaLFe^^l 
avingsand Loagl

2212 WEST CERMAK ROAD

Psra KiWf AV JXAS, Prrstfesr

DOOTSt Mon.Tue.Fr 1.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, ILLINOIS &)£3

Fhonat Vlrgiri* 7-7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTY’S IB DARBAI, 259 psi., 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 čeki arba 

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

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

1739 So. H AUSTE D ST., CHICAGO, IL 60608

Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 West 6 3rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
Tel. 523-8775

DETROIT, MICH.
SUSIRINKIMAI IR JŲ 

VALDYBOS

Lietuvių Namų Draugijos me
tiniame susirinkime vasario 8 d. 
1981 m. išrinkta sekanti valdy
ba: Jonas Gaižutis-pirmininkas,

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 

: paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’' 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FET1NGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kidzie Aveniu 

Tel. 776-8505

[Eduardas Milkus — vicepirm., Naujienų administracijoje 
} finansų sekretorius ir iždinin- 1739 South Halsted St., Chica

kas — Juozas Lesčinskas, prot. ILJ-« 60608. Kama $3.00.
; sekretorius — Alfonsas Lukas. 
Revizijos Komisiją sudarė: Pet 
ras Bliūdžius, S. Mattevs ir Jo 
nas Atkučaitis. 

aje 3?r £

DARIAUS GIRĖNO
KLUBO VALDYBA

SIUNTINIAI I LIETUVA
MAHUA N0RKIK1KNS

2EŪ5 Stt> St, Chtaųr*, CL 1862? t TtL WA
DideUr pssirinkimo veroi rū£et Įvairių prekių i

MA1STAS B EUROPOS SANDELIŲ

Cosraog Parcels Express Corp* į
&ARQUETTE GIFT PARCELS SEXVICfi
L S5ti St, Chicago, EL M629. — TsL WA 1-9717 j

Dariaus Grėno Klubo meti
niame narių susirinkime vasario 
I d. išrinkta 1981 m. sekanti val
dyba: Eduardas Milkus — pir
mininkas, Albinas Bliūdžius — 
vicepirm., Jonas Gaižutis — fi
nansų sekret. Vladas Jomantas 
— pavaduotojas, Vytautas Ogil- 
vis — sekretorius, Antanas Mi- 
kalkėnas — kasininkas, Alfon- 
cas Lukas — ūkvedys ir Anta
nas Vaitiekus — maršalka ir vė
liavnešys- Revizijos Komisija: 
Juozas Kinčius, S. Mattews ir 
Bronius Tatarūnas.

* * *

SMUIKO KONCERTAS

Juozo šmotelio
ATSIMINIMU 
SKIRSNELIAI

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

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

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Avė.

DA2YMAS IR REMODE- 
liavimas

I Nėra darbo permažo. Visus paimu
| Iš lauko ir vidaus. ’

I Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenu» 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai Ir brangenybė#
Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West 69fh Strs*i 
Tel. REpuhHe 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

SUSIATENIJIMaS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausią didžiausia Ir turtingiausia lieti’vitj fratemaUnė or- 

CAnriacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuc* 
darbus dirba,

SLA — išmokėle daugiau kaip ASTUGNIS MILIJONUS dolerit 
apdraudų savo nariams.

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

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

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

KLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metarox-

SLA — kuopp vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuopu veikėjus^ jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite krelptb Ir tleaiai 1 SLA Centrą: •

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
York, N. Y. 10001

W W. ft.
T*L (111) M-lllt

Smuikininko virtuozo Izido
riaus Vasiliūno iš Bostono kon
certas įvyko Dievo Apvaizdos 
Parapijos salėje kovo mėn. 7 d,: 
pradžia 7 vai. vakaro. Akompa
niatorius — smuikininko I. Va- s ■ isiliuno sūnus. I

Visi Detroito ir apylinkių bei 
kaimyninio Windsor© lietuviai 
kviečiami nepaprastan koncer- 
tan atsilankyt. Rengėjai — ALB, 
Radijo Klubo valdyba, 

z!:
Detroito Lietuvių Organizaci

jų Centro valdybos prieš — mc 
tinis posėdis įvyks kovo mėn. 
11 d. Sv. Antano Parapijos pa
talpose. Pradžia 6 vai. vakaro. 
Visi valdybos nariai kviečiami 
posėdyje dalyvauti.

Kviečia Dloc valdyba.
Ant. Sukauskas į

— Sakoma, kad britų prem
jerė Margaret Thatchėr patarė 
prez. Reaganui neskubėti susi- 

. tikti su Brežnevu. Ji patarė 
jam geriau susipažinti su dabar
tine padėtimi, susipažinti su ru
sų taktika ir neleisti Brežnevui 
primesti sovietinės politikos.

— Mula Chomeini sekmadie-' 
nį pareiškė atvykusiai 12 arabų 
delegacijai, kad jeigu Irako pre
zidentas atšauks savo ginkluo
tąsias pajėgas iš Irano, tai bus 
taika. 1

ENERGY
WISE .

L Wn?t um of dlswasher 
to once a day, after the 
avenlng meal, and cut 
excessive use of water 
sod Mectrictty.

M. I 1 M X V 1
Notary Public

INCOME FAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tai. 2^4-7455 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokį blankai.
Vi _M —!■ Ilgi ■■■——EV

J{0ME6WNERS:CTUCt Į
F. lapalia, Agent ~ 
2208 vį W. 95th St ' 
Everg. Pfrk, III, 
40642, - 424-1654 V

Farm and CaSoany Company;

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai :
GINTARAS P. CEPtNAS į

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryte I
Iki 6 vaL vak. Šeštadienį nuo

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

TcA 776-5162 arba 776-5161
2649 We*t 63rd Street

Chicago, Ill- 6062?

SHnos owAdfiVJ. AVT B1IN¥M 8 ~ Naijlenot, Chicago, 8, Bi. Tuesday, March 3, 1981

Mon.Tue.Fr



