
Chicago, Ill. — Antradienis, Tuesday, April 28, 1981

The Lithuanian Daily News
Published by The Luhuanun New* Fuolishing Co., Toe.

Price 25c

1739 So. Hakted Street, Chicago, 111. 60608 
H Ay market 1-6100

VOL. XXVIII

I SUSLOVAKINU RADIJAS PERDAVĖ ESTU PROTESTĄ PRIEŠ RUSINIMĄ 
C

Vasario 10 d. Pekino radijas narna įbauginti lietuvius, ypač 
rusų kalba perdavė agentūros dvasiški ją”.
Sinčhua pranešimą iš Helsinkio 
apie Estijoje augantį nepasiten
kinimą dėl respublikos rusini
mo. Pranešimas rėmėsi suomiu 
laikraščio llelsingin Šanomat in
formacija ir paminėjo 40-ties 
estų kultūros veikėjų protesto 
laišką. Šį estų kultūrininkų pa
reiškimą plačiai aprašė Vakarų 
Vokietijos,. Šveicarijos, Anglijos 
ir kitų šalių spauda.

Vasario mėn. apie jį atsiliepė 
įtakingas Stockholm© dienraštis 
Svėnska Dagbladet. Rašoma, 
kad ėstai yra susirūpinę savo 
kalbos teisių*siaurinimu ir padi
dėjusiu rusinimu. KGB tardė 
kai kuriuos estų'kultūrininkus, 
pasirašiusius - Atvirą -laišką, ir 
vertė juos atšaukti savo parašus.

Kunigų užpuldinėjimai Latvi
joje duoda pagrindo manyti, kad 
čia turima reikalo su planinga 
akcija. Pernai rugsėjo mėnesį 
“nežinomi piktadariai” nužudė 
kunigą Andriejų Turlajs. Lap
kričio 11 d. Rygoje buvo suim
tas ir uždarytas į psichiatrinę 
ligoninę Latvijoje seminarą, bai
gęs it įšventintas ukrainiečių- 
lenkų kilmės kunigas Vladislav 
Zavalniuk. (Elta)

KRITIKAVO MAO TSE-TUNGO 
EKONOMINĘ PROGRAMĄ

PEKINAS. — Pekino Ekono 
mijos žurnalas vėliausioje lai
doje paskelbė Mao Tse-tungo 
ekoliominės politikos kritiką. 
Ten jašoma, kad jo pradėto ir

• • ♦ *' *

. Stockholm© estų transliacijos 
pasiekia Estiją ”

Stockholm©' estui- draugija 
transliuoja -programas estų Kal
ba, pasinaudodama švedijosypi- 
lietinės gynybos vietiniais įren
gimais. Teoriškai tos laidos te
girdimos 50 km. spinduliu, da
riau rengėjąį'-igaupa laiškų iš 
Estijos, lįirijųjse MŠHępiama 
apie kultūrinės ir - informacines 
programas. ■ Įl v; c

* * * < į "
Lageryje numarintas estų 

patriotas Juri Kukk;

Estų informacijos centras 
Stockholme koVo 28 d. pranaše,

: propaguojamo “Didžiojo šuolio 
pirmyn” pasekmės buvo labai 
žiaurios. Laike fcrijų blogųjų 
metų nuo 1959 iki 1961 m. ba
du mirė apie 26 milijoną-^asme
nų. Blogiausi metai buvo 1960, 
nes tada nuo bado mirė 11 mili-

, jonu asmenų.

Minima pro’grama buvo nu- 
matyįįj.'induštralizuoti Myiniją. 
C k minkaiĮMNfe:. vežam fe

bai nukentėjo, o gaa^įnių kokybė 
buvo bloga. Sakysfi^Į, plienas 
buvodiek’tdogąš, kad nętiko jo
kiai gainybąi?:*-' .y i ■

kad kovo 28 d. estų veikėjas | 
Juri'Kukk mirė lageryje netoli 
Murmansko po keturis mėnesius 
užtrukusio bado streiko.

Kukk žmona SilvvĄelefonir 
pranešė Stockholm© centrui, kad 
ji gaVo telegramą iš Sovietų val
džios apie savo vyro mirtį.

Kukk buvo’ suimtas 1980 metų 
vasario mėnesį už “antisovieti- 
nę agitaciją ir propagandą”.

• w

Kunigi! užpuldinėjimai 
Lietuvoje ir Latvijoje

Apie Lietuvoje padažnėjusius 
kunigų užpuldinėjimus, kuriuos 
aprašė Tikinčiųjų Teisėms Ginti 
Katalikų Komitetas, taip komen
tuoja Frankfurter Allgemeinc 
Zeitung (1981 m. kovo 3 d.):

“Pastaruoju metu Vakaruose 
gauta žinių apie tam tikrą Baž
nyčios padėties Lietuvoje pa
lengvėjimą;- spėliota, kad tai 
siejasi su padėtimi Lenkijoje. 
Pranešimai apie kunigų užpuldi
nėjimą sudaro grubų kontrastą 
tokioms žinioms. Stebėtojai Va
karuose mano, kad tuomi mėgi-

—— Slaptosios policijos virši
ninkas Stuirt Knight pareiškė, 
kad jo vadovaujama policija 
saugo ištisą parą, ištisus metus 
20 asmenų, jų tarpe buvusius 
prezidentus, viceprezidentus ir 
jų nepilnamečius šeimos narius.

— Buv. gubernatorius George 
Wallace yra vienodos nuomonės 
su buvusiu . prezidentu Geraldu 
Fordu dėl ginklų kontrolės: jei 
asmuo nesilaiko įstatymo ir šau
na į prezidentą, tai jis nesilaikys 
ir įstatymų prieš rankinius 
ginklus.

L ’Howard Baker (R) .
I

KALENDORfiLIS

Balandžio 28: Valerija, Jauni- 
lė, Rimgailė, Vytolis, Kantenis.

Saulė teka 4:52, leidžiasi 6:45.
... 'B

Oras šiltas, vakare lis.

Senatorius Howard Baker 
sekmadienį pareiškė, kad 
ginklų aprdavimas S. Ara
bijai atidėtas iki rudens. 
Prezidentas turi įtikinti de

mokratus, kad arabams 
reikia parduoti ginklus.

'Prancūzijos prezidentas Giscard gavb klaūgiaūsaa 
balsų, bet negavo pakankamai. Jis ture dar kartą 

persiimti su, socialistu Francois Miterrand 
gegužės 10 d. rinkimuose.

PREZ. GISCARD GAVO 28%, 
MITTERRAND — 26%

PARYŽIUS, Prancūzija.. — 
Suskaičiavus sekmadienio rinki 
mų balsus, paaiškėjo, kad prezi 
dentas Valery Giscard surinko 
28% visų paduotų balsų, o so
cialistų demokratų atstovas I*'. 
Mitterrand surinko 26%. Nė 
vienas jų negavo pakankamai 
balsų tapti prezdientu. Prancū 
zijos gyventojai turės dar kartą 
balsuoti. Kuris gegužės H) dieną 
gaus daugiau balsų antro balsa
vimo metu, tai tas eis Prancūzi
jos prezidento pareigas.

—Berlyno britų sektoriuje ne
žinomi asmenys išdaužė Aero 
Goto atstovybės langus.

LENKAI IŠKLAUSĖ M. SUSLOVO, BET UŽPYLĖ DAUG ŠALTO VANDENS
SUVALKUOSE LEIDO ŽMONĖMS NAUDOTIS 

NAUJAI PASTATYTU KOMUNISTU NAMU

VARŠUVA, Lenkija-.— Nlichail 
Suslovas, rusų komunistų parti 
jos sekretoriaus Rusakovo lydi
mas, dvi dienas bandė įsakinėti 
Lenkijos komunistų partijos na
riams, ką jie turi daryti ir ko 
neturėtų daryli. Lenkų komu
nistų partijos sekretorius" Sta 
nislovas Kania užpylė gerokai 
šalto vandens ant Suslovo. Jis 
prie to buvo nepripratęs, bet ap
rimo ir išmoko klausyti, ką len-

NUMATOMI CERI METAI

NEW YORKAS (AP). — 43 
korporacijų vadovai sudaro Kon
ferencijos tarybą, kuri susiren
ka du kartus metuose aptarti 
ekonominę padėtį. Savo raporte 
taryba .numato šiuos dalykus:

~ 1981 m. ekonomija pakils 
1.7 procento, gi sekančiais me
tais — 3.7% ; *

kai jam norėjo pasakyti. Jam ~ Infliacija šįmet bus 10.2%, 
buvo pasakyta, kad Lenkijos gi sekančiais metais—tik 9.2%,; 
komunistai turi savo instrukci- ~ Sįmetiniai mokesčiai už pi

AMERIKA VĖL EKSPORTUOS JAVUS Į SOVIETU SĄJUNGĄ
DĖL UŽDRAUDIMO DAUGIAUSIA NIKENTĖJO 

ŪKININKAI

kijos. Taip pi buvo vengiama, 
kad Sovietai tai nepalaikytų 
silpnumo žemiu.

Prekybos sikratorius Malcolm 
Baldridge sekmadienį kalbėjo 
per per AB(T’r Klausimai ir 
atsakymai pjogįamą. Jis gyrė 
penktadienio nusprendi panai
kinti embargo ii Sovietai nega
lės įžiūrėti silpniiho ženklų, nes 
prez. Reagaiaj ir 
sekretorius A.
pasiuntę aiškiui ir griežtus sig
nalus. Tačiau aiosprcndis nesi
riša su prez. Rngano ekonomi
niu planu. F.njargo panaikini
mas yra išjurps iš politikos ir 
bet kokių pažaų Lš Sovietų Są
jungos.

Kalbant Pre

AMERIKOS

WASHINGTON, D C. — Pre
zidentas Reaganas savo rinki
minėje kampanijoje pažadėjo 
Amerikos ūkininkams panaikin
ti grūdų eksporto j Sovietų Są
jungą draudimą; žinomą embar
go vardu. Embargo įvedė prezi
dentas Carteris kaip represiją 
Sovietų Sąjungai dėl Afganistaz- 
no okupacijos.

Embargo efektyvumas buvo 
viešai diskutuojamas. Vieni jį 
gyrė, tvirtindami, kad Sovietai, 
neturėdami kukurūzų bei kitų 
pašarinių javų, yra priversti 
masiniai naikinti gyvulius mė
sai Jie buvo’ priversti ieškoti ja
vų kituose kraštuose ir mokėti 
aukštesnes kainas bei prisitai
kinti prie kitų nepalankių sąly-
gų. Bet gi buvo balsų, kad dėl prez. Reagana 

lokinnoini YinlronEAiA » viri iT YMIUrto-1embargo labiausiai nukentėjo 
Amerikos ūkininkai. Jie balsavo 
už Reagana dėl pažado panai
kinti embargo'. Už jo panaikini
mą buvo ne tik prez. Reaganas. 
bet ir Žemės ūkio bei Prekybos 
sekretoriai, taip pat dauguma 
kabineto narių. Buvo sakoma, 
kad JAV administracija panai
kins embargo, jei Sovietų Są
junga pažadės neokupuoti Len

Valstybės 
. Haig Jr. yra

bos sekretoriui, 
buvo Camp Da-

vid ir ruošė I ngresui praneši
mą ekonomin is reikalais. Jis 
juos išdėstys Indroje senatorių 
ir atstovų sesiųe. Keletas pro
gramų yra už

•Atstovų Rūmų komitetuose. Ne
žiūrint to', ei n 
toriaus pareigi 
pareiškė, kad i 
geros žinios.

iuvę Senato bei

spaudos sekre- 
Larry Speakes 

Kongreso ateina

CHICAGOS TARYBOS KONFRENCIJA
Balandžio 26 d. 2 vai. popiet Karazija, J. ši itelis, dr. Z. Da- 

Lict. Tautiniuose namuose susi- nilevičius ir k .
Prie garbės stalo sėdėjo D. 

Tridienė, J. B'džius, generali
nė konšulė J.
Gudelis. Sekr^nys. 
kus.

Generalinė 
vardienė sveiko nuvažiavimo 
dalyviu# ir llr jo sėkmės ir su-

rinkimą pradėjo pirm. E. Miku- 
žiūlė. Sugiedotas Amerikos him
nas. Kadangi kąri. V. Zakaraus
kas dėl įsipareigojimų parapijoj 
negalėjo dalyvauti, tai malda 
nebuvo sukalbėta.

Vienos minutės atsistojimu 
pagerbti mirusieji nariai: inž. K;

auįįvardienė, M:
p. Mon-

nsulė J. Dauž-

aktyvinti ALTos veikla.
ALTos pirmininkas dr. K. 

Šidlauskas sveikino ALTos var
du ir nusakė artimiausius veik
los uždavinius.

Paskirtos komisijos: registrą 
cijos, rezoliucijų, nominacijų.

Chicagos Liet, t-bos pirminin
kė E. Mikūžiūtė davė gan smulT 
Idą*' veiklos : apyskaitą, pranešė 
ir apie Vasario 16-psio’s minė
jimą bei kitus darbus. Visi bu 
vo sužavėti duotomis detalėmis 
Plojo. •

Ir. Šankus patiekė pinigine 
apyskaitą, kurią gavo kiek,vfeį: 
nas suvažiavimo dalyvis. IšiVi^ė 
•pajamų buvo $17,-988.-15, išlaidų 
$14,168.10; saldo $3,890.35: -*■’

Trumpą pranešimą padarė fi
nansų sekretorė J. Jasiūnienė.

Vicepirm. V. Samaška irgi 
padarė veiklos pranešimą.

St. Monkus pranešė, kad iš 
siuntęs net 4,000 laiškų.

Po dr. V. Dargio pranešimo 
Osk. Kremeris kalbėjo iždo glo
bėjų vardu.

B. Brazdžionis pasiūlė prisi
minti žuvusius partizanus.

R. Liet. B nės vardu sveikino 
Ig. Serapinas. Lietuvos Vyčio 
vardu .— V. Samaška, Spaudos 
klubo vardu_— A. Pleškys, Miš
kininku S-gos vardu — inž. V. 
Žemaitis. Dar sveikino M. Gu 
delis Naujienų vardu, ir J. Bal
čiūnas, marijampoliečių vardu 
— p. Abraitis, Anglijos lietuvių 
klubo vardu sveikino J. Jokubka

Ir. Šankus įteikė dr. K. 8id 
lauskui $9,000 čekį. Dr. K. šid 
lauskas nuoširdžiai dėkojo. Visi 
plojo.

P. Abraitis ir dar vienas kitas 
prašė reaguoti dėl Liet. B-nės 
socialio skyr. išleistos anketos, 
apie kurią Naujienos buvo pasi
sakę neigiamai — nepildytinų 
118 klausimų.

J. Jasiūnienė pranešė, kad da
lyvauja 29 organizacijų atstovai 
ir 51 svečias. Aukų surinkta 
$308. Kvietė kavutei. Pyragai
čius aukojo “Baltic” kepykla. 
Jie verti padėkos.

Dr. V. Dargis perskaitė rezo
liuciją. Ji buvo vienbalsiai pi i 
imta.

E. Mikūžiūtė visiems nuošir
džiai padėkojo už gausų ir ak
tyvų dalyvavimą.

Pabaigai sugiedotas Tautos 
himnas.

Rikiavomės prie kavutės. Dė 
kojome už šaunias vaišes.

K. Paulius
» \ e 4

jąs ir kad privalo jų laikytis. Jie ; skolas iš 15.9 nuoš. nukris iki 
priminė Suslovui, kad instrukci j 13.7 nuoš.;
jas jiems davęs pats Brežnevas ” Korporacijų bonai nukris iš 
ir jie nesirengią jų keisti. 113% iki 12.1 nuoš.

Lenkų spauda pranešė apie j Taryba numato, kad doleris 
Suslovo atvykimą. Lenkijos ko-j sustiprės tarptautinėje rinkoje.
munistai žinojo apie Suslovo f 
žiaurią laikyseną Stalino laikais | 
jr Pabaltijo valstybėse.

Įdomu, kai!Suslovo viešėjimo j 
metu buvo paskelbtas pram Ši
mas apie premjero susitarimą 
su Lešek Valensos vadovajij.ama 
Solidarumo unija. Tai reiškia, 
kad Lenkijos komunistai laiky
kis. Solidarumo unijai duotų pa 

■ ■V/ * * ’J- ‘V ' • * • • r • -

Liefuviįpis Įdomiausias daly - 
kaš <jra oficialus pranešimas 
apie-ilgus,ginčus tarp komunis
tu ir unijos atstovu dėl Įvairiu j 
Suvalkų reikalų. Oficialus pra 
nešimas sako, kad vyriausyl>er 
'r naujos unijos atstovai pasira 
ie -šusitarima naują Suvalkų 
miesto'' savivaldybės namą pa
versti^ sveikatos* centru. .Buvo 
pastatyti nauji namai savivaldy
bei,. i>et .savivaldybės įstaigos 
neturėjo progos persikelti i nau
ją namą. Abi pusės priėjo išva
dos, kad vadinamos savivaldy
bės įstaigos gali pasilikti tuje*^ 
pačioje vietoje, kur buvo iki šio
meto. Jiems taip pat aišku, kad i 
gera ligoninė žmonėms labiau 
reikalinga, negu vadinama savi 
valdybė*

Antras pasirašytas dokumen
tas liečia dar svarbesnį klausi 
mą. Ciiereko valdžia Suvalkuose 
pastatė didelį centrą Suvalkų

Tvirtinama, kad M. Suslovas 
nepajėgęs įtikinti Lenkijos 
komtiTtrs(ų. Prieš skrisdamas 

į Maskvą, jis dar užsuko
5 į Vengriją

KALIFORNIJOJE DRE-
Į , BĖJO ŽEMĖ

vWSTMOKLAND, Čal.— Pra
eito sekmadienio rylą, 5:09 vai., 
Westmorland apylinkėje tiek su
drebėjo žemė, kad visus prikėlė 
ir padarė daug žalos pastatams, 
vandentiekiui, elektros laidams 
ir tiltams. Laimė, kad žmonės 
nenukentėjo. Sukrėtimas buvo 
stiprus, Riclderio skalė rodė 
net 5.6. Krautuvėse prekės, su
krautos lentynose, nusirito ant 
grindų. Teko Kalifornijos vieš
keliu 86 sulaikyti susisiekimą: /

— Sekmadienį ivariemis pro
gramomis buvo pagerbti Viet
namo karo veteranai. Prez. Rsa- 
ganas išleido specialų atsišau
kimą.

— Kongresas išleido rezoliuci
ją, kad balandžio 26-oji būtų 
skirta Vietnamo karo vetera
nams paminėti diena.

komunistų partijai. Paaiškėjo, 
kad Suvalkuose komunistai tu
rėjo didelį naują namą, bet ne
turėjo komunistų. Abi pusės 
nutarė leisti naudoti komunistų 
c.ntrą kitoms organizacijoms, 
įskaitant ir naujai organizuoja
mą Solidarumo uniją.

Svarbiausia, šilas nutarimas 
lenkų spaudoje paskelbtas Sus
lovui dar neišskridus iš Varšu
vos. Suslovas atvyko su instruk
cijomis komunistų partijos na
riams nedaryti jokių nuolaidų 
komunistų sąskaitom o čia pat 
paskelbtas susitarimas atiduoti 
naujai komunistams pastatytą 
centrą Solidarumo’ unijai. Byd- 
gošeio mieste buvo sudegintas 
komunistų centras ir iki šio me
to dar niekas nepatrauktas teis
man, o kiti komunistų centrai 
užimti, bet partija dėl užimtų 
e ntry neprotestuoja, nes Soli
darumo unija šiandien yra daug 
gausesnė, negu komunistų par
tija. Valensa leido priimti ko
munistus į Solidarumo uniją, nes 
jie yra mažumoje. Dauguma jų 
pritaria SolidarumJ unijos nu
tarimui, kad komunistai negali 
užimti atsakingų unijos pareigų.
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Šerdies ataka atsiranda dėl sklerozės (užsi
kimšimo) širdies raumenis maitinančios ar
terijos. Todėl kova su skleroze yra žmogaus 
apsaugojimas nuo ankstyvos mirties.

Nuolat lietuviai susilaukia di- susikaupimas ramiai sėdint ir 
džios nelaimės: jauni lietuviai i ramiai alsuojant, apie naudin- 
krenta po širdies arterijų skle- gus dalykus galvojant. Reikia 
yozės giltinės dalgio. Mums lie- i liesinti kraują, mažinti jame 
ka atsisveikinimas, maldos, rau- pergausų cukrų ir rūgštumą 
dos... ir toliau tuo pačiu ne-1 (uric acid). Reikia normuoti j 
sveiku keliu žygiavimas tol, kol ’ pakeltą kraujospūdį. Reikia 
kita širdies sklerozės auka išsi-Į tvarkyli visas kitas turimas ne
skiria iš mūsų tarpo. Pats lai-į gales. Būtina liautis rūkius ir 
kas šiame pavasaryje sulaikyti, svaigalus vartojus.
tokį nesveiką mūsų elgesį. Sir I lik šitaip besielgiant, priedi- 
dies atakos lietuvis gali išveng- 1 nis maistas bus vietoje apsišau
ti. Tik jis turi nusiteikti I 
savo nesveiką gyvenimo kelią į <ės 
sveikesniu.

Medicina žino daugelį žmonių, 
kurie pagijo nuo širdies kraują-1 
gyslių sklerozės ir laimingai į 
gyveno daugelį metų po to. kai j 
jie pagerino savo mitybą. Šaky- \ 
sim. toks jaunas chemikas tvar- į 
kihgai maitinosi, bet vis vien j komplikacijų: širdies 
gavo širdies ataką, 
priiminėti naudingus maisto 
priedus prie geros mitybos ir 
pajėgė sveiku būdamas susi
laukti senyvo amžiaus. Jis ap-t 
rašė savo patirtį 1973 m. liepos 
mėnesio laidoje žurnalo AMERI
CAN LABORATORY. Čia pa
duodame jo patarimą.

Atliktini darbai saugojan
tis širdies atakos ;

r;

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

SĖKMINGESNĖ KOVA SU SKLEROZE

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

Montessori mokykla

šaukštą šafrano (safflower) ar įniršimas, žinoma, reikia kovą 
sojos pupelių (soybean) alie- su skleroze vesti iš visų jėgų ir 
jaus. į būtinai esant gydytojo priežiū-

Pridėk pieno cukrui ištirpti ir roję. Dar reikia sveiką galvą 
mielių. Pridėk jogurto (ar rūgu-ant pečių turėti ir kvailysčių neAjo inuuiuo nuo vxtwjv apoiciių- *■ •’ \—----- , .! .

keisti j gc'jant nuo perankstvvos, sklero- s*° pieno) tamprumo padidini-j Išdarinėti, pradėjus virš minėtai
_ _ _____ • n* .i • i * i. -___ • - / t -___atneštos mirties. Sklerozė 

sėkmingai su ja kovojant, gerė
ja ne lik širdyje, bet ir visame 
kūne, ypač arterijų užsikimši
mas kojose, sprande, galvoje, 
rankose, inkstuose. Tokios kovos 
oasėkoja žmogus esti 
mas nuo sunkiausių

pradėjo paralyžiaus (siroko).

ANTANAS RAKŠTELĖ

PREMIJA AR NESUSIPRATIMAS?
Viktoras Vizgirdas ir kas po jo.. .

daryti pavedė jury komisijai, 
kuri buvo sudaryta iš neįtikeu- 
no sąstato: — vienas kerami
kas, vienas vitražistas, vienas 
grafikas ir tik viena, abejotinos

Mūsų vaizduotėje ir realiame 
mūsų gyvenime, atrodo, viskas 
vyksta puikiai ir gražiai, kol 
neparblokškia nelauktas, netikė
tas paradoksas, nesusipratimas.
Nesusipratimas pagimdytas tų ! vertės> ^pytoja. Šios komisijos

. - . QQctQtac rrwin Ir a H Rpn^rnnmp-

gvdvtis. 
Mat, atsin

mo. Galima naudoti ir karštus į čiu”, kurie, j asigydę mėnesį ki- 
javainius (oatmeal). Jei pagei-! tą. meta kova su skleroze. Jiems 
daujania, pridedama džiovintų Į geriau, rūkyti
vynuogių (razinkų). l valgyli ir kitokius niekus daryti,

Sergant toli pažengusia skle- Į taLlutes iį

tnui. Pridėk šaltų javainių (ce
reals) padidinimui maistingu-

išgelbėja-1 __  __ t_____
sklerozės I rože, lecitino kiekis padvigubi- 
a takos ir

Priedinis maistas, 
j antis sklerozės

saugo-

1 namas. Sakysim, žmogus nesi- 
tvarkė, gyveno-valgė kas jam

j patiko’. Tik kai paeiti bloką be
i skausmų kojose i
‘kreipiasi pas gydytoją. Tas • veriu,

, Pasigamink tekį maistui prie
dą (Mintinai išmokime kiekvie
nas sekanti maistinį receptą):

1) Sumaišyk po vieną arbatinį 
| šaukštelį sekančių medžiagų: 
sojos pupelių LECITINO, mie
lių. ŽALIŲ KVIEČIŲ DAIGŲ ir 

į kaulų miltų (pelenų).- Galima
įveikia pildyti visus gydytojo' 

patarimus, kovojant su sklero
ze. Reikia mažinti perdaielį svo-1 
rį, reikia didinti judėjimą už
siėmimą. darbą, mankštą. Rei-|
kia liautis besirūpinus dėl maž-1 šaukštus virš 
možio, čia įtampos atsipalaida vieną valgomą 
vimui labai padeda meditacija: rudo cukraus.

sąstatas rodo, kad Bendruome- 
n ebuvo vyriausia komisija (už
tat neminiu dailininkų pavar
džių, kad jų nekompromituoti).

Kas liečia L. Fondo ir L. Ben
druomenės giminystę — aš juos 
laikau kaip vyrą ir žmoną' vie
noje šeimoje. Abu gyvena ta 
pačia mintimi, abu veikia ta pa
čia kryptimi, abu duosnūs jų 
parinktiems asmenims, abu ati
duoda geros valios žmonių suau
kotą pinigą tiems, kurie gali bū
ti naudingi burliokam^ įsiver
žus į jų namus...

Taip, gal čia yra mano iliuzi
ja, bet leiskite ir man pagyven- 

, ti prielaidomis ir išsakyci į ką 
aš tikiu ir ką matau. Kaip meno 
istorikas, negaliu tylėti apie da
romas klaidas, — kai asmenys 
nesiorientuoja, kur yra kultū
rinis gyvenimas ir kur-gryna ir 
žalinga politika.

Net Kazys Bradūnas, metų 
metais visomis šakėmis kėlęs 
avangardistus, kaip nesusiprati
mą mūsų mene, neturėjo drą
sos jo redaguojamame 
priede paliaupsint! V. 
dą. Tuo jis parodė, kad 
dos reikalas nevertas 
puslapių gadinimo, čia pat noriu 
išreikšti savo pasigėrėjimą Vie
nuolių Pranciškonų Viršininko 
Tėvo Pauliaus supratimu reika
lo ir, taip aš spėju, neleidusiu 
Darbininke bet ką rašyti apie^V. 
Vizgirdą. Ir taip gaunam pilną 
mūsų avangardistų pompuotos 
kultūros vaizdą, kuriame spau
da pirmoji Viktoro Vizgirdos 
premiją paguldė į mirtinos ty- 
ios karstą.

Po V. Vizgirdos “apvainika
vimo”, man kyla šelmiška min
tis su tokiu pat šelmišku klau
simu: kokį kultūrininką, meni
ninką ar politiką yra numačiusi 
L. Bendruomene ir L. Fondas 
paskelbti vertu gauti sekanti tū- 

J kstantį dolerių, kad mums ne
reikėtų kelti nuodėmių jas pada
rius, o kalbėti prieš tai, kad nuo 
jų apsisaugojus? Labai svarbu 
žinoti ar sekanti premija bus 
paskirta^ asmeniui, žemiausiai 
nusilenkusiam burliokui, ar as
meniui atidavusiam savo išmin
tį ir sugebėjimus išreikšti 'Ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mą ir rodančiam meilę kovojan
tiems broliui ir sesei dėl Lietu
vos laisvės?

asmenų, kurių vyriausias užda
vinys yra rūpintis lietuvių kul
tūriniu gyvenimu, jo rėmimu, 
jo palaikymu, jo puoselėjimu ir 
tautinių vertybių skiepijimu jau 
nąjai kartai. Tartum mūsų pa
juokai, tas paradoksas bruka
mas asmenų, vadovaujančių Lie
tuvių Fondui, kuriems prakil
nūs, idealizmu gyveną Nepri
klausomai Lietuvai ir jos tauti
niams polėkiams atsidavę, asme
nys sudėjo netoli dviejų mili
jonų dolerių, kad Nepriklauso
mos Lietuvos gyvastingumas ne
būtų užgesintas išeivijoje.

Nesinori tikėti, kad dabarti
nės sudėties Lietuvių Fondo 
(kurio pirmoje valdyboje man 
teko būti vice pirmininku) Val
dyba, įteikdama, vieną tūkstan
tį dolerių Lietuvių Bendruome
nės Tarybai, pastaroji, premijos 
formoje, — perduotų Viktorui

kramto, jie pinigų neturi, jie 
neišsigali parsinešti. .. ir taip 
apsieina be apsaugos prieš visus 
mus žudančią sklerozę. Mes visi 
pajėgieji turime be užmokes
čio talkinti kiekvienam savam 
pensininkui. Tai bus mūsų žmo
niškumo, lietuviškumo ir, jeigu 
nori, religiškumo egzaminas.; b^ų'p"aLi7ršusi"Lie-
Mes turime susiorganizuoti sėk- okupaciją bei jos kanči 
mingai pagalbai kiekvienam jos . būtu pamiršusi Jietuvi naikini. 
reikalingam. Čia ir yra užduotis 
mūsų parapijų, bendruomenių 
organizacijų...

Gana mums savo veiklą pra
dėti ir baigti pasižmonėjimu bei 
užkanda su išsigėrimu.

Turime karta ant visados su- i sitvarkyti su savais nusiteiki- j 
mais. Mes turime tapti vertais ’ 
mūsų tėvų-protėvių, kurie buvo . 
žmoniškiausi žmonės savais el
gesiais. Pasikeitė laikai dabar — 
naujas gyvenimas čia draskyte * 
drasko mūsų nervus, ginte gena 
mus sklerozėn per neapsakomą .

°Ja-Į įtampą darbe ir aplinkoje. Vie- 
į nok mes turime atlaikyti visus 
* sunkumus ir išlikti stipriais. I 
j Mus laukia darbai ne tik sau, 
|bel ir tėvų žemei. Paliegėliai* 

zu* * niekam negali teikti reikiamos .
. Tad ir tvarkykimės • 

i visų jėgų, gindamiesi nuo j 
takus švarina. į sklerozės.

operacija, bet ir’i

nda tokių “galvd-

i, girtauti, persi-
mą, Lietuvos laisves kovotojų — 

’ partizanų išžudymą, Lietuvos 
! sistemingą rusinimą, koloniza- 

- ’ vimą ir t. t-
L. Fondas ir L. Bendruome- 

į nė, kaip junginys, pirštais ba- 
i ksėdami į kiekvieno lietuvio 
! krūtinę, parodė, kad jiems rū- 
• pi ne tiek nekaltas bendravimas 
i su tauta, kiek viešai jų pačių 
į pagarbintas V. Vizgirdos ben- 
; dradarbiavimas su komunistais, 

valdančiais pavergtą Lietuvą. 
Šiuo atžymėjimu įvykdytas ne 
kultūrinis, o gėdingas politinis 
veiksmas, atžymėti asmenį, ku- 

į ris pirmas buvo pagautas ant 
; bolševikinės meškerės ir pir- 
\ mas nusilenkė Maskvos agen- 
. tams, pakvietusiems jį, neva, į 
■ jo darbų parodos atidarymą Vil- 
’ niuje. Žinoma, tarp mūsų ne- 
’ pastebėtas ir nemėgstamas dėl 
nešvarių spalvų tapyboje, rado • 
komunistinę skylę, kurioje įžiū- į 

. r ėjo galimybes būti pagarbin- 
Į tam ir tapti “žinomam”. Gimto- 

Tr, . j. .v .. i ,, , ? jo Krašto laikrašpalaikis nepa-Klaidingai žmones kalba, buk« .. - • i v gailėjo jam nei puslapiu, neianas neruke. negere. buvo liesas J , ~ VT. . , ..nrisisnfinp žu-1 "ii i smilkalu. O Vizgirda Jiems atsi-pnsisounę, zu-«— ir mire nuo sklerozes. Tada , v .
■ ‘ lygino propogandimais

į gaiš”.
I Kai rašau šias eilutes, 

veiziais klausimas: —

nli (net tūlo gydy
si, tik jau nesilaiLojo prirašyt 

kyti virš parjoto labui sunkaus 
gvdvmosi. 

čia reikia primygtinai pasa- 
negali, tada j kyti, kad jokius tabletės (papa- 

pavapid ...) neveikia
randa, kad kojos (ar abieju) prieš sklerozė. Tai pinigo eikvo- 
arterijos priskretusius ir dėl to {jias ir savos ligos iki nepagydo-

užtę >imas. Kiekvienas 
:iesą turi gerai įsi- 
pat ir vien chirur-

tab įsiuvimas) ne-

mumo 
lietuvis šitą 
dėmėti. Taip 
ginis gydymas (arterijos kojose 
širdyje pa’kaitab įsiuvimas) n 
gelbsti, jei neidrai nekovojaos išeities. Dar trečia pa

galima: imti zinko sulfatą, ma stipriai su skleroze.

skausmai kojose gaunasi. Išeitis 
iš tokios padėties labai sunki. Ji 
gali būti dvejopa: operacija, 
naują arteriją įtaisant, arba 
laukt gangrenos ir po to labai

• sunk
tokio m’šinio pasigaminti* didės-j dėtis 
nį kiekį, naudojant virš minėtus laikytis virš minėtų darbų ir 
kiekius minėtų medžiagų. j naudoti virš paduotą maisto

2) Sumaišyk dubenyje sekau- priedo receptą. Kadangi sklero- Į 
člas medžiagas: du valgomus t zė esti visame kūne, tik vienoje]

dalyje anksčiau ir stipriau pasi- į dancius po šircįs arterijų ope- J pagalbos.
»«f Ii? l*'O n h . r. z I I ro /»nnc • V*! ■» L-l t D o TT-i r-. * .-W

Mums su savižudžiais 
eliuinepa

Dabar tenka matyti save
minėto mišinio
šaukštą tamsiai reiškianti — šis trečias būdas ji 
viena valgomą ; kovojant su skleroze yra nepa- l širdies giltinei

Tokiems ne tik 
pats Tvėrėjas nqali padėti. Tai j 
savižudžiai pilių 
me. Mat, yra 
džių. Vieni jauiioliai, narkoti- Į 
kų bei svaigalų

valgoma į 1 /ojant su skleroze yra nepa-
racijos: jie ruki, tunka ir visus s įg >Z • 1 • • . . • • ’ . .

to žo’džio pras-! 
visokių savižu-

Liguistas paveldėjimas — 
kiekvienam sunki našta

W the woman
dosi namuose Iri greitkeliuose. į tokie kalboriai nutaria neklau 
Vrn lokiu žmnriii GI u yni o neisi I __ .• .. i .

“pyra-

Draugo 
VlZgxf- 
Vizgir- 
Draugo

V A*

-?• 4'

•< $
■<

■■ ■$>

Vou can’t afford to be wong- 
Because if you're in charge of 
the family budget, you're 
snaking decisions about the 
future, too.

And that’s where Ų-S. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, w hile you’re 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building 
a more secure fvture for your 
family.

U.Š. Savings Bonds. For 
the woman who really know® 
a good bargain-

HKitnntv cf 5 vein th* fint -

Take 
. stock . 
m^yncncHr

j i uvjrvic rvctiLTVi idi liuiaiičl llCMdU- ;

į \ra tokių žnoiių (dažniausiai, SyĮį gydytojo patarimo: vis vien- 
jaunos merginoj, kurios liesos [ nieko nebus — giltinė tave su-’ 
būdamos nevalgi — nori sulie- dor0s 
Sėti. Taip ir pabaigia gyvenimą 
sutrikusios ame lybės pasėkoje, j
Žudosi asmelybei pasilpus ir vi-{mia žmogaus likimą. Gerai, jei,dį L. Fondas? Kodėl kapinių

veržte 
Kodėl 

apie toki “didelį kultūrinį” įvy- 
Paveldėjimas didžia dalimi le- kį neišdrįso tarti kokį nors žo-

si tokie mūdškįai, kurie, žino
dami nuo sMerizės išsigelbėji
mo kelius, j.is tokiu būdu ne
pasinaudoja. Tai] įvairiausių ap
sileidėlių virtusi Su lokiais nė 
vienam dar avįs galvos nepa-

kuris atsinešė tvirtą sveikatą ’ tyloje leido nubėgti keturiems 
gimdamas. Tokiam ir kai kurie 
prasižengimai sveikatos srityje 
nesti katastrofiškai žalingi. 
Priešingai turi elgti tas, kurio 
paveldėjimas yra ydingas, kurio

metusiam miušdui nepakeliui. I tėvai-protėviai anksti mirė šir-

Tolimesnimįisto priedai

Minėtas cheiųtas, išsigelbėjęs

ries ligomis; tie turi būti labai 
atsargūs su prasižengimu, kovo
jant su skleroze. Tokie turi visu

I tuo širdies kjerozės, pataria j1 sekti ir pildyti mediciniš- 
į imli bent po 00 mg. (pusę gra-Į ^us nurodymus.
j mo) vilamin<C|kasdien. Dar iri 
i vitamino E 10 tv kasdien. Dar Į 
vieną tabletę itpminų-mineralų 
(multivitaniiin|ineral).

Įdomu žirnį, Jtaip veikia leci- 
iihas ir vitaiįftfi G ir E, J 
jant su sklerze. Lecilinas ke- j v«dSaryje kelkimės iš apsnūdimo, 
penyse apeisimas ir susijungia 
su cliolesterou2 Tada pastara
sis virsta ki6pijc tirpstančiu 
riebalu. Jis sfi šalinamas per 
inkstus lauks kūno. Tuo būdu 
užkimštos aiirijos darosi praei- 
namesnėmis. .

Vi______ _______________
ginro vykstis kūne. Kitos 
maisto recep <lalys talkina ce- 
l’ų varikliais — enzymams. 
Toks zinka^yria labai svarbi 
DAUGELIO UNZYMU SUDE
DAMOJI DAIS, čia priminti- 
na. kad vaisi ir daržovės yra 
labai geri mfctų enzymų talki
ninkai. Tod visi kovotojai 
prieš skterot jų turi gausiau
siai naudoti.

šioje sritj labai dažnai nu
sikalsta peiiiinkai. Jie nesu-

mėnesiams L. Bendruomerė? 
Juk ji atrodo “tinkamiausį dai
lininką’’ premijuoti. Taip — 
mirties tyla! O mirties darbas 
visada tylus...

Žinoma, L. Fondas gali saky- 
.i, kad pinigus pavedė geram 
tikslui ir pagal priklausomybę 
— Lietuvių Bendruomenei spręs 
Ik O L. Bendruomenė, kaip ir 

į Pilotas, nusiplovusi rankas, ga-
r* j d i .. i- i i ’ ii sakyti, kad ji, sprendimą pa-Isvada: Skloreze esti didele J

dalimi paveldima. Ji padidina- 
! ma maisto nepakankamumu, rū- 
I kymu, nutukimu, užsisėdėjimu 
| ir įtampa. Taip pat minėtos li- 

kovo- į gos greįtina sklerozę, šiame pa-

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Rest Easy \ 
1 With Sleep-Eze. )) 

> The gentle ingredient in Z 
L Sleep Eze helps you get A 
7 a good night’s sleep, and 
I wake up refreshed. Use j 

only as directed.

DR. ANTANO .1. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo. visuomenės veikėjo t’ rašytojo »t»immimua.

iš neveiklumo ir apsileidimo ko
voje su skleroze. Darbas sun
kus, ilgas — todėl tik ryžtingie
ji išeina nugalėtojais šioje ko
voje.

Gana mums gyventi praeitų 
itaminaiir E mažina d?- laikų nusiteikimais ir įsikibus 

laikytis nesveikų įpročių. Gyvu
liai pavasarį šerias, kailius kei
čia — kriskimc ir mes geron 
pusėn: visomis jėgomis pradėki
me kovą su skleroze, nežiūrint 
kaip sunku mums būtų keltis iš 
senovišką liguisto guolio.

Sėkmės visiems!

Dr. A. Gussen - MINTYS IB DARBAI, 
melų.įvykius. Jablonskio ir Tntunihiii 
susirūpinimą — ....    ...

Dr. A. (iusaen *- DANTYS, jų pnežtūfa. .<veiknt?i » 
grožis. Kietais viršeliais . ................... ......

Minkštais viršeliais, tik .................

Dr. A. J. Gussen — AUK? < A KULTCftA - žlAl RC5 
2MONRS. Kelionėn po Europą įspūdžiai Tik.....

Galima taip pat užsakyti paitu. atniunlu» čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainoj pri

dedant $1 persivrttimo tilaldnnr*

«I‘v»uka ir

M. 00 
SvoO

*2.1)0

Pasiskaityti: American labo
ratory, Mav 27, 1973.

PIRKI! 6 JAV tAUPYMO BONUS

173* Mo. H ALLIED ST- CHICAGO. fl, *<*<»«

Naujienos, Chicago. W. I ues<lav, April 28 198-1



VI. BAKCNAS

PASTABOS IŠ TOLO
MENKAS PASAULIS LIETU

VIŠKOSE DIENOSE
Skaitau, jau kiek senstelėju

siame (gaunu vieno mėneso pa
vėlavimu) kanadiškių lietuvių, 
sakyčiau, ganėtinai gerai reda
guojamame savaitraštyje uNepri 
klausoma Lietuva” tokią, gana! 
įdomia, žinutę "Pasaulio Lie* j 
tuvių Dienoms Besiruošiant”, ku
rioje sakoma, kad: “rūpestingai 
planuojama Tl-sios Pasaulio Lie
tuvių Dienos, kurių organizaci-. 
nio komiteto pirmininku sutiko 
būti dr. Antanas Razma ir joj 
pavaduotoju Bronius Juodelis. 
Sudaroma Pasaulio Lietuvių 
Dienų orgąnizacinės taisyklės, 
pasitariant jose dalyvaujan- J 
čiu organizacijų valdybomis:} 
PLB valdyba, JAV LB Krašto' 
valdyba, Kanados LB Krašto’ 
valdyba, PLJS valdyba ir ŠAL- 
FASS valdyba.” Tiek “Nepri
klausoma Lietuva”.

Betgi, rodos, nebuvau numi
ręs: kur diMgo visos kitos lietu
viškos organizacijos, jei “Pasau
lio Lietuvių Dienos” rengia tik 
toje žinutėje paminėtos organi
zacijos, kurios yra nekas kitas 
kaip tik ta pati vienintelė pasau
lio Lietuvių Bendruomenė, pa
gal reikalą suskirstoma į “da
lyvaujančias- organizacijas”.

.-.PAGERBTAS: INF
ANT AN AS MAŽEIKA

S Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos pirmininkas inž. Anta
nas Mažeika š. m. balandžio 8 
d. savo kalendoriuje atžymėjo 
ypatingu ženklu — jo 65-rių me
tų amžiaus sukaktimi. Ta pro
ga, balandžo 12 d., sekmadienį, 
Antano ir Liucijos Mažeikų na
muose, Marina Del Rey — Los 
Angeles pajūryje, susirinko gau
sus, rodos,’virš 50 būrys artimų
jų, draugų ir visuomeninio dar- 
iioį bendradarbių pasveikinti", jį 
tokia amžiaus sukakties praga. 
į' Inž. A. Mažeika visą savo gy
venimą aktyviai dalyvavo visuo- 
Vieniniome darbe, dėl to nestebė 
Įtina, kad jį pagerbti ir pasveikin
ai atvyko kai kurie vadovaujan-

VVi .’ ši

ę s

serious skin problem?- 
expense. (let Velt-rin 
SL LE< »I>EM X .i p.unlr. 
frant ic scratching.

special dog 
kill. (let si 
medical ion 

SULFODEKE DOG SKIN MEDICATION

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel. 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

4 IL OP KN1 INGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

į SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
/ 2501 W. 69th SL, Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel. 925-2737

tys asmenys tų organ.zaciju, ku
riose jis veikė ar net kai ku
rioms ir vadovavo. Sveikinimų 
eilę pravedė jo artimas bendra- 
darbis Amerikos Lietuvių Tary
bos Los Angeles skyriaus pirmi
ninkas Feliksas MASAJTIS, so- ‘ 
len zantą pasveikindamas ALTo' 
vardu. F. Masaitis savo žodyje * 

i 

priminė, kad jis yra lyg ir sole- 
nizanto “įpėdinis”, nes visuome
ninės judviejų pareigos susiklos
tė tokia tvarka: inž. A. Mažeika 
buvo Tautinės S-gos Los Ange-1 
les skyriaus pirmininkas,, kai jį 
(Mažeiką) išrinko Amerikos Lie^! 
tuvių Tarybos Los Angeles sky-1 
riaus pirmininku, kurias parei- > 
gas perėmus — Tautinės S-gos ; 
pirm-nu (skyriaus) buvo išrink-! 
tas F. Masaitis. Vėliau — inž. A. ; 
Mažeiką išrinkus Amerikos Lie- 
tuvių Tautinės S-gos (centro) J 
pirmininku — L. A. ALTos sky-! 
riaus pirmininku buvo išrinktas; 
F. Masaitis. Inž. A. Mažeika ‘ 
Tautinės S-gos pirmininku jau; 
baigia antrą kadenciją, taigi ket-! 
virtus metus, taip pat F. Ma- ’ 
saitis užbaigė antrą kadenciją* 
kaip ALTos pirmininkas ir jau} 
pradėjo, tose pareigose, trečius' 
metus (ALTos susimkimas bus 
balandžio 26 d.). Tautinės S-gos 
Centro Valdybos narys J. Moc- j 
kųs. lyg ir juokaudamas paste-Į 
bėjo, kad ’taip pareigų tvarkai ( 
susiklosčius — F. Masatitį dabar 
jau reikės rinkti Tautinės S-gos j 
pirmininku... (Tautinės S-gos i 
šeimas šaukiamas š. m. gegužės? 
mėn. 23 — 24 d. d. Detroite). j

Iš svečių tarpo sveikinti F. j 
Masaitis pirmiausia pakvietė j 
Lietuvos Generalinį Garbės kon-‘ 
sulą inž. Vytautą ČEKANAUS-į 
KĄ, kuriam net eile metu teko. 
bendradarbiauti su inž. A. Ma-; 
žeika — ALTe, Tautinėje S-je ir! 
kitur. Prieš V. Čekanauską pas-Į 
kiriant generaliniu' garbės kon-Į 
šulu — Čekanauskas buvo net 
arti 10 metų ALTos skyriaus pir
mininku, gi V. Čekanauską pas-j 

-kyrus konsulu — ALTos pirmi-» 
ninku buvo išrinktas inž. A. Ma-! 
žeika. Į

Toliau — sveikino: L:etuvių 
Skau.u Brolijos Vyriausias Skau 
tininkas inž. Vytautas VIDUGI
RIS. Tautinės S-gos Centro sekr. 
Elena Gedgaudienė, Tautirės S- 
gos Los Angeles skyriaus ir Tau
rinių Namų b-vės pirmininkas 
Jonas PETRONIS (jam yra ati
tekę net dvigubos
pareigos), BaLFo Los Angeles 
skyriaus pirmininkas Vladas 
PAŽIŪRA (jis yra ir BALFo 
direktorių Tarybos pirmir.in- 

; kas). Kompozitorė G. GUDAU3 
i soleriizantą pasveikino 

prisimindama mokslo dienas 
Kaune, kur jį pažinojo dar kaip 
“giminazista”, L K. Veteranų' 
S-gos “Ramovė’’ Los Angeles 
skyriaus pirm-kas Vladas ŠI- 
MOLIŪNAS. (inž. A. Mažeika 
yra Lietuvos kariuomenės lei
tenantas, baigęs karo mokyklą 
19.39 m.). .. \

Po sveikinimų ir linkėjimų, 
j kuriuos trumpu žodžiu atsakė 
solenizantas —— jam. sudainuo
ta garsus valio, valio — ilgiau-Į 
siu ir laimingų metų valio. Po > 
to buvo šauniai pasivaišinta ir 
pasišnekučiuota su vairiais sve
čiais — įvairiomis lietuviškomis 
temomis, nes netik inž. A. Ma
žeika, bet ir jo žmona Liucija 
yra labai aktyvi *■ lietuviškame 
darbe; ji ypačiai netik aktyviai 
dalyvauja bet ir vadovauja Ka
lifornijos lietuvių respublikonų

T

i nd
1 h cair t

N"->. i U.:n

404 puslapių. Ksina $8. Persiuntimas $1.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Vasaris (medžio raižinys)Stankūnienė

pirmininko1 taus pobūdžio,

veiklai, pasižymėjusiai nepapras
tu darbštumu prezidento Rea- 
gano rinkiminėje kampanijoje. 
Ponia L. Mažeikienė dėl to užsi
tarnavo pripažinimo ir pagyri
mo netik lietuvių tarpe, bet ir 
Respublikonų partijos centre.

Tiek apie šaunų, kad ir priva- 
pagerbimą ir ■ 

sveikinimus žymaus mūsų išeivi
jos veikėjo inž. A. Mažeikos 65 
metų amžiaus sukakties proga.

. RADIJO VALANDĖLĖS 
BALIUS

Lietuviškoji Los Angeles ra
dijo valandėlė kasmet surengia 
du balių —; pavasarinį ir. dude- 
ninį. Į balius kai kada kviečia 
žymius solistus a r artistus iš ki
tur, net Kanados, bet kai kada 
pasitenkina ir žymiomis vietos- 
meno jėgomis, Šįmet valandėlės 
pavasarinis balius rengiamas 
gegužės 9 d. šv. Kazimiero, pa
rapijos salėje, 'šio baliaus pro
grama bus ypatingai nuotaikin
ga, nes gausią valandėlės klau-

| šytojų publiką pajūokinti pak
viestas humoristas Vitalis ŽU
KAUSKAS iš New York. .Taip 
pat bus geras orkestras, baras, 
gera vakarienė ir kt. Taigi šie
metinis pavasarinis radijo valan
dėlės balius žada būti ypatingai 
šaunus. Kviečiama visi.

MIRĖ ANTANAS DIRŽYS
Savo bute, Elmonte, Calif.

ALL-PRO 
CONSTRUCTION
Call Mike After 6 P.M.

.7848-6341

kaip išpum- socialinei tarybai.
Vykstant į okupuotą Lietu- 

žmogus privalo užpildyti 
________ ‘___s. Atrodo kad

I i ’
okupuota Lietuvą, tai turi su-[ pagal tą pačią komunistų prak 
mokėti bandą, buitų pavida- 

! le. kelis kart didesnę, negu 
prekės - dovanos vertė. Jeigu 

j jis nori jį aplankyti, tai okur 
pantas uždaro svečią Vilniaus 
viešbutyje, bet ir už tą malonę 
apkraunamas įvairiausiais mo 
kesčiais, kuriuos reikia sumo
kėti prieš išvykstant į kelionę. 
Žinoma tas netaikoma oku- 
panto pataikūnams. Jiems ne
reikia mokėti už kelionę, bet 
dažnai ir pragyvenimas nieko 
nekainuoja.

Gerai žinome, kad. okupan
tas nieko nedaro, iš ko jis ne
turi naudos. Jis žino ką kvie
sti ir kam tokias malones da
ryti. VLIKas ir ALTas, oku

J. JONAITIS

Nauja okupantų pataikūnų akcija
Okupantas griebiasi įvairiau- žmones neaukoti Balfui, bet 

šių priemonių,
puoli iš išeivijos lietuvių do-į 
lerius. Jeigu žmogus nori pa- vą, 
siųsti dovanų savo artimui į ilgiausias anketa?

i i y **. •

(22 mylios "į Rytu^iuo Los An-Į pantui yra didžiausias krislas 
gėlės) buvo-.iėM$s£hegyvas An- akyse. \ LIKo ir ALTo pastaii- 
tanas D.ržysj gyyėnęs vienišas gomu;, 
savo namuose.-T&adangi čia gi- kraštų 
minių nebuvo, tai jo lavonas metų kaip vis primenama Lie. 
buvo perimtas miesto įstaigų ži-| tuvos akupacija, ir vis svilina- 
nion ir tik radus testamentą (su-1 okupantui akys.. Argi ne tų ne
rašytas lietuviškai) perduota jo'mokamų kelionių dėka atsi. 

- laidotuvėms testamente nurody-Į r?i(lo LIKo surogatas, antras 
tam testamento vykdytojui VIa-į YLIKas, kad suniekintų , ‘lais-, 
dui GILIUI. Jo rūpesčiu velio-Į vinimo veiksnių vardą ir tuos 
nis per šv. Kazimiero bažnyčią! asmenis amerikiečių akyse. O 
palaidotas šv. Kryžiaus kapuo-.kiek piktų šmeižto straipsnių 
se balandžio 7 d. A. Diržys yra' apie ALTą- ir VLIKą pasipila 
Lietuvos kariuomenės karinin-į prieš Vasario -16 dienos švenr 
kas (rodos kapitono laipsnyje iri te? 
buvęs aukštas Pasienio policijos 
valdininkas). Okupotoje Lietu
voje gyvena trys jo sūnūs duk
tė. Jie apie tėvo mirtį buvo pa
informuoti telegrama, bet iki lai
dotuvių, kurios" buvo ilgokai ati- į 

.-dėtos nei vienas nesuspėjo 
negalėjo Amerikon atvykti.
•—R.juKemič j

' gomis, jų pareiškimais, laisvų 
vyriausybėms jau; 40

ar

• Is tonos bulvių galima gau
ti 170 "kilogramų krakmolo arba 
80 kilogramų gliukozės, arba 112 
litrų spirito. j

Kada Madrido konferencijos 
; metu Pabaltijo atstovai. suva- 
i žiavo, kad iškeltų tarptauti- 
i niame forume Pabaltijo valsty
bių klausimą, tai visuomeni- 

I niu reikalu tarvbos atstovai C jt c *t
i ten nevyko. Savaime aišku — 
• kodėl? Okupanto pataikūnams 
’ ten ne vieta.

Didžiai nusikalto okupantui 
ir Balfo centro; valdybos pirm, 
ponia. Marija Rudienė kam ji 

( padėjo laisvės kovotojui ša- 
į kaliui. Tuojau duotas klapčiu
kam Įsakymas Įsteigti ir Ral
fui konkurentą, t. y.7 sociali
nių reikalų tarybą. Labai sėk. 
mingaivienuolių .ldidž5amoje 
spaudoje kas metai vedama 
propaganda, kad žmonės ne
aukotų Lietuvos laisvinimo rei 

į, kalams.’Reikia laukti, kad jau 
ši rudeni passrodys atitinka
mi straipsniai, kurie ragina 

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITbRATCRA, lietuvių literatūros, meno ir* mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 53.

• 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
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ducrmenimif 
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
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82.

• 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 į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?8.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų .okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83.

• 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. DabaY būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pal. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82

Knygos gaunamo* Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IT, 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį perduntimo išlaidom*.

• — Naujiem*, Chicago, 8, Ill Tuesday, April 28, 1981

tiku ir socialinių reikalų tary
ba išleido anketų. Joje yra 
118 klausinių. Žmogus turi ge 
rokai apsinuoginti, norėdamas 
atsakyti į visus klausimus. 
Juose yra klausiniai, net ii* 
apie vaikaičius. Mūsų sąrašus 
okupantas jau seniai turi bet 
blogiau su vaikų ir vaikaičių 
sąrašais. Ir čia pataikūnai atei
na'jiems į talką.

Argi reikia stebėtis žmonių 
skundais,, kad net Velykų die
ną nežinomi amsenys su tomis 
anketomis juos vargino. Ma
nau, kad žmonės turi pagrin
do bijoti, nes 
žmonių ar jų 
kuriems gen. 
nemokamas 
žmonių rankose, kuriems Lie
tuva ne okupuota, bet rusų iš
laisvinta.

Iki šiol -Maskvos pasamdyti 
advokatai, galėjo tik pripųo- 
laniįai, atsitiktinai įpranešti 
apie;: mirusių lietuvių patiki
mus. O sudarius .visų vyresnio 

. amžiaus žmonių sąrašus, tai 
nei mažiausia' žuvelė neiš
trūks iš okupanto •; ištiesto 
tinklo.

anketos bus tų 
draugų rankose., 
Petronis duoda 
atostogas. Tų

TURI ĮSIGYTI ENCIKLOPE *
duąL

Tėte, mokytojas, vis man 
sako, kad turiu Įsigyti enciklo- • 
pediją. . ' ' > i

'— Dar ko. Gali kaip ir ki
ti vaikai mokyklon , vaikščioti 
pėsčias, , <

-PER VĖLAI.ĮSPĖJO

,— Dėmesio,, pavojus,—skel
bia užrašas gatvėje,

— Kaip gaila, šioje vietoje 
aš susipažinau su savo žmona, 
bet tuomet šio užrašo ne
buvo.

LENGVATIKIS '

— Prisiekiu, kad esi pirmas 
vyriškis, kurį taip karštai mv- 
Hu. : •• ,

— Tikiu, brangioji....
— Keista; tu esi “pirmas, 

kuris patikėjo mano žo
džiais. ‘ ?•' i
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Gausi Chicagos Lietuvių 
Tarybos konferencija

Praeitą sekmadienį, balandžio 26 d. popietę, Lietu
vių Tautinių namų didžiojoje salėje Įvyko Chicagos Lie
tuvių Tarybos metinė konferencija. Dalyvavo 150 žmo
nių — 29 organizacijų atstovai, tarybos nariai ir dauge
lis svečiu bei viešnių.

Karo pradžioje labai aštriai Amerikos ir net Chica- 
gcs Lietuvių Tarybą puolė Maskvos radijas ir sovietinė 
spauda, kiek vėliau Chicagos Tarybą labai aštriai kriti
kavo Prūseika ir Bimba. Jie negalėjo pakęsti ALTo ve
damo darbo, šmeižė ALTo veikėjus ir niekino konferen
cijas.; Tuo tarpu dabar ALTą ir Chicagos Lietuvių Ta
rybą pradėjo niekinti į vienuolių rankas patekusi lietu
vių katalikų spauda? Katalikų spaudą pagrobusieji fron
tininkai pranašavo Chicagos Lietuvių Tarybai galą. Ta
rybos narius vadina susenusiais žmonėmis, nesiorientuo- 
jančiais tarptautinėje politikoje ir visai atgyvenusiais 
savo dienas. Jie norėjo visą politinę veiklą atiduoti Į dar 
nesuorganizuotos Bendruomenės rankas ir vadovauti pa
vergtos Lietuvos išsilaisvinimo darbui. Jie bandė nuver- 
tinti ALTo darbą, nežinodami, kad ALTas juos išgelbėjo 
nuo Sovietų policijos. Tiys šimtai lietuvių, surikiuoti Į 
50 žmonių grupes, jau buvo paruošti siųsti Į Sovietų pa
grobtą Rytų Europą. Iš rusų lietuvius tremtinius išgel
bėjo dr. Pijus Grigaitis, Leonardas Šimutis ir Povilas P. 
Dargis, nuvažiavę pas prezidentą Trumaną ir Įtikinę ji, 
kad Jaltoje karo vadai buvo sutikę atiduoti irisams visus 
Vokietijoje rastus Sovietų piliečius, buvusius nelaisvėje, 
ar dirbusius vokiečių pramonėje, bet JAV atstovai ne
buvo pasižadėję grąžinti Į Vakarus patekusius Lietuvos 
piliečius. Rooseveltas pareiškė, kad JAV Lietuvos įjun
gimo Į Sovietų Sąjungą nepripažino ir niekas nepasiža-j 
dėjo Lietuvos piliečių atiduoti rusams. Trumanas tą pa
čią dieną įsakė generolui Eisenhoweriui, vyriausiam są
jungininkų karo vadui, neduoti Sovietų karo policijai Į 
Vakarus patekusių lietuvių. Keli Ameriką pasiekusieji 
lietuviai, nepažinę Amerikos gyvenimo, Amerikos politi
nių jėgų ir ALTo atlikto ir dirbamo darbo, ryžosi ALTą 
ir Chicagos Lietuvių Tarybą išgriauti, likviduoti ir pa-

A Cooper S kūpąs Čikagos miesto vaizdas

A. SVILONIS

TAI VIS PRIEKABIU IEŠKOJIMAS

grobti jos iždą ir vesti lietuviams nesuprantamą bendra
darbiavimo politiką, bet jiems nepasisekė.

Jie daug pakenkė ALTui, bet jeigu jie būtų atvykę 
į praeito sekmadienio konferenciją, tai būtų pamatę, kad 
Amerikos Jietuviai ardomajam darbui nepritaria. Ypa
tingai jiems būtų buvę labai nemalonu pasiklausyti Chi
cagos Lietuvių Tarybos pirmininkės Euphrosinė Miku- 
žiūtės pranešimo apie praeitais metais jos vadovautos 
Chicagos Lietuvių Tarybos atliktą darbą. Mikužiūtės pra
nešimas buvo platus ir ilgas. Lietuvių visuomeninį gyve
nimą ji gerai pažįsta. Ji yra SLA iždininkė, ji buvo Chica
gos Liet. Tarybos pirmininkė prieš 30 metų. Jai buvo la
bai malonu sutikti lietuvį tremtinį, kuris buvo jau paskir
tas išvežti į Rytus, bet buvo išgelbėtas ALTo vadovybės 
apsilankymu pas prezidentą Trumaną ir' įtikinimu jo, 
kad lietuvių negalima atiduoti rusams.'

Mikužiūtė, gerai pažindama Chicagos lietuvius, ne
norėjo tikėti, kad keliems ALTo veiklos priešams pavyks 
išardyti ALTą. Pasinaudodama savo visuomeninės veik
los patirtimi, ji energingai ėmėsi darbo, įtraukė visą eilę 
žmonių į darbą ir padarė stebuklą. Jai pavyko sutraukti 
i Chicagos Liet. Tarybos darbą visas' fas organizacijas, 
kurios anksčiau priremdavo savo petį prie Lietuvos lais
vės darbo.

Vieningos Amerikos lietuvių veiklos ardytojai, minė
dami baisias Birželio žudynes, areštus ir išvežmą į Si
birą, kvietė lietuvius važiuoti paminėti Į miesto centrą, 
tuo tarpu Mikužiūtės vadovaujama Chicagos Taryba 
kvietė lietuvius minėti Birželio tragiškus įvykius lietu
vių bažnyčiose ir vietos salėse. Lietuviai paklausė Chica 
gos Tarybos. '

Dariaus ir Girėno skridimo minėjimo metu Chicagos 
Tarybos pirmininkė Mikužiūtė. įsigijusi Lietuvos vėliavą, 
su grupe lietuvių nužygiavo kartu su kitomis organiza
cijomis ir pasakė kalbą.

Šiais metais Chicagos Taryba suruošė tokį Vasario

Dar niekad anksčiau bendruo- 
meninkai taip įžūliai nepuolė 
taip plačiai išvystyta akcija mū- 
sų laisvin mo veiksnių, o ypač 
■ų vadovų.kaip šiuo metu. Be, 
veik kiek veną dieną Drauge, 
tai Darbininke, o taip pat ir Pa
saulio Lietuvyje atspausdinami 
Igesni ar trumpesni puolantie
ji laiškai bei rašiniai. Štai kad 
ir balandžio mėn. 7 dienos Drau 
ge kažin kokia eps parašė veda
mąjį: “Nėra aiškumo — Loja
lumas, kova ir emokratija”, 
kuriame ji užsipuola ALTo pir
mininką dr. K. Šidlauską, kuris 
Los Angelėje lietuviams kovo 
mėn 7 dieną pasakė kalbą. Nus
tebusi ne tik ji pati, bet mano, 
kad bus nustebinti ir skaityto
jai, perskaitę “Naujienose” iš 
Los Angeles reportažą. Kadan
gi dr. K. Šidlauskas ten pareiš
kė, kad ALTas yra Amerikos 
lietuvių piliečių organizacija, 
kuri p'rmoje eilėje, yra lojali 
JAV-bėms, pucselėjė, demokra
tiją tarp JAV betuvių ir tik tre
čioje vietoje deklaruoja Lietu
vos Valstybės atstatymą. Rodos, 
turėtų būt aišku kiekvienam, 
kad tik Amerikai lojali instituci
ja ir tegali varstyti JAV val-
džios duris. Rašėja cituoja ir 
ALTo statutą. Pasirodo, kad dr.

K. Šidlauskas savo pareiškimą 
yra parėmęs statutu, kuriame 
kalbama apie L etuvos Nepri
klausomybę tik trečiame punk- 
e. Ta pati eps patvirtina, kad

* ikrai, statute už Lietuvos Ne- 
oriklausomybę kalbama tik tre
čiame punkte. Tai kuo gi nusi
kalto dr. K. Šidlauskas, pareiš
kęs, kad ALTo kova dėl Lietu
vos Nepriklausomybės tik tre-
* oje eilėje? Taip ir neaišku. Ži
noma, tai yra tik priekabių ieš
ko'imas.

eos daro ALTui dar ir tokį 
nriekaištą. Jei ALTas pripažis- 
a demokratinius principus, tai 

kam taip aiškiai remia vadina
muosius “reorgus”. Čia ji paro
do savo pik-ą valią. Kadangi, 
‘reorgai” anot jos, nesugebėjo 

. udaryt’ daugumos LB-je, tai- 
nesudarė naujos organizaci- 

os. čia Draugo rašėja įklimpo 
melą ir svaidosi netiesa, šian

dien jokio paslaptis, kad siaura 
frontininkų “partija” ryžosi vi
są i še’viją nukreipti į savo or
bitą. To siekdami, jie pagimdė 
ir “reorgus”. Tokį nelemtą dar
bą atliko Chicagon atvykęs J- 
Gaila. Siekiant paimti LB-nę į 
savo rankas, renkant LB-nės
tarybą, buvo klastojami balsai,
kad tuo būdu sudarytų sau pa-

16-osios minėjimą, kokie būdavo ruošiami prieš 30 metų, 
šįmet ir aukų surinko žymiai daugiau, negu ankstyves
niais metais. Devynių tūkstančių dolerių čekis sekma
dienio konferencijoje buvo įteiktas ALTo pirmininkui., 
Mikužiūtė taip viską patvarkė, kad jėzuitai ir ALTo prie-1 
šai negalėtų statyti savo stalų savo Bizniui varyti, kada 
buvo suruoštas Lietuvos nepriklausomybės 63-asis minė-1 
jimas ir aukos buvo renkamos Lietuvos laisvės reikalams 
Ji gavo visų organizacijų geriausių žmonių kooperaciją 
ir suruošė puikiausią minėjimą.

. Konferencija padėkojo Mikužiūtei ir visų organiza
cijų atstovams, bendradarbiavusiems su ja ir padėju- 
siems suruošti puikų minėjimą.

Konferencija išklausė kelis pranešimus apie neaiš 
kių elementų ir nežinia kuriais sumetimais paslapčiomis 
pradėtą Amerikoj gyvenančių lietuvių surašinėjimą. Nau
jienos informavo Amerikos lietuvius apie neaiškius su
rašinėtojų užsimojimus, tai pradėjo Naujienas kaltinti 
už žmonių įspėjimą. Tuo reikalu konferencijoje kalbėjo 
visa eilė žmonių. Visi pasisakė neigiamai. Priimta vien
balsė rezoliucija, liepianti lietuviams tokiems surašinė
tojams neteikti žinių, o tuo pačiu metu išaiškinti suraši
nėtojų tikslai. Surašinėtojai nori atsakymo į 118 klausi
mų. Trūksta dar dviejų klausimų, pasakė vienas dalyvis, 
būtent: 119. Kada tu numatai mirti? ir 120. Kam paliksi 
savo pinigus?

Konferencijai pasibaigus, rotaciniu būdu išrinkta 
nauja Chicagos taryba. Šiais metais vadovybė atiteko 
tautininkams. Jiems padės visos kitos organizacijos. Visi 
pasižadėjo neleisti vieningo lietuvių vedamo darbo prie
šams ardyti Chicagos Lietuvių Tarybos.

lankią daugumą. Juk tikriausiai 
ir pati eps tas suktybes žino. Bet 
nutylėti tokį nelemtą faktą 
yra žemas dalykas.

eps puola ALAą, kam jis re
mia “reorgus”. Man rodos, kac 
ji turėtų žinoti, kad ALTas ne
atstumia nė vieno jai lojalios or
ganizacijos. Kodėl ji turėtų at
stumti jai lojalią RLB-nę? At
bodo, kad rašėja jaučia “reor- 
gams” ne t k neapykantą, bet 
ir pavydą. Neapkęsti ir pavydėt 
vra negarbingas dalykas. Toks 
ios pareiškimas ADTui yra ne 
kas kita kaip priekabių ieškoji
mas, ir tuo pačiu — noras pju
dyti visuomenę. Reikia tik 
apgailestauti, kad Draugo veda- 
mojo autorius sąmoningai ar 
nesąmor ingai patarnauja ne 
vienybei išeivijoje ugdyti, ku
rią susakldė LB-nės vadai. Ir ku
rie tok;ais ir panašiais puoli
mais. bei priekabiu ieškojimu tą 
suskilimą dar daugiau plečia. Ar 
ęi neatėjo laikas liautis pjudy
ti, o ieškoti vienybės, kovai 
prieš mūsų tautos pavergėją?

Tokie eps vedamieji nepatar
naus laisvinimo reikalams.

Okup. Lietuvoje
ŠITAIP BUVO, TAIP YRA...

Kauno rajono Vandžiogalos 
tarybinio ūkio kiaulių komplek
se ilgą laiką žviegė alkani ries
tasnukiai. Dėl to buvo žlugdofiii 
mėsos gamybos planai, patiria
mi nuostoliai. Apie tai “Spyg
lys” užsiminė sausio 22 d.. “Vals
tiečių laikraščio” 10 numen-je, 
kritinėje žinutėje “Tik žviegi
mas girdėti”.

Skubią telegrąipą gavome iš 
Klaįpėdcs- rajono “Veiviržas” 
kolūkio, Liepaičių kaimo. Kol
ūkiečiai praneša, kad nuo pra
ėjusių metų rudens lauke rūdy- 
ja bulvių rūšiavimo mąiįiną. Jei 
dar jos nesudorojo rūdys, siūlo
ma kreiptis Į miesto ūkio vy
riausiąjį inžinierių J. Dobrod- 
ziejų.

KARVEI NUSIPIRKTI

Dirbu “Širvintos” tarpūkinėje 
gyvulininkystės įmonėje staty
bininku, d žmona — Širvintų 
autobusų stotyje. Gyvename Vi- 
ciūnų tarybiniame ūkyje. Kur 
man kreiptis, kad gaučiau pa
skolą karvei nusipirkti?

Širvintų raj., Bajorų km.
Karvei įsigyti suteikiamas kre

ditas iki 500 rublių penkeriems 
metams. Dėl paskolos pirmiau
sia reikia kreiptis į darbovietės 
administraciją. Ji tarpininkaus 
TSRS valstybinio banko Širvin
tų skyriuje.

(Iš “Europos Lietuvio”)

I L. •

NEREIKIA GARSIAI KALBĖTI
(Tęsinys)

Kuomet • rugpiūčio 26 d. Talino radijas pra
nešė apie organizavimą estų legionų, buvę majo
rai — Sodan, Rebane ir Ellvann — neužilgo iš
statė 50,000 savanorių. Iš jų apie 30,000 tapo iš
blaškyti rytų fronto pakraščiuose, priskiriant 'vo
kiečius vadovus. Kiti 20,000 palikti policijos .bei 
pągelbinėse tarnybose. Tuo pačiu metu bu v. Lat
vijos karo ministru gen. Rudolfis Bangerskis pa
skirtas latvių generaliniu inspektorium antibol- 
ševikų latvių formacijose. Iš bendro 88,000 sava
norių skaičiaus 31,450 permesta į frontus, 15,000 
panaudota policijos tarnyboms, 900 įjungta į vo
kiečių karių tarpą, 650 pasklida aviacijon, ir 
40,000 palikta užfrontė-s pagelbinėms tarnyboms.

♦ ♦ * •

Vokiečiai nustatė, kad keletas lietuvių bata
lionų policijos tarnybose ir keliolikos vienetų ge
ležinkelių apsaugai yra permaža.

Estija ir Latvija, nors mažesnės, davė žymiai 
daugiau negu Lietuva. Generalinis komisaras Lie
tuvai v on Renteln Kaune apskaičiavo, kad Lietu
vi gaiAty išstatyti iki 150,OvO karių. Savo apskai
čiavimu pajvJo lyg u asmeninę ambiciją, numa
tant tuo jiadaiysiaut karjerą. Į savaime kylantį 
klausimą, ar už L kius nepaprastus patarnavimus 
Vokietijai bu-' g utas Lietuvai politinis pripaži- 

inimas? “Įvyks tai vėliau”, aiškino pasitikintiems 
I lietuviams vyrams. “Dabar pažadu, kad lietuvių 
kariuomenė bus steigiama įvairių ginklų rūšių, 
kaip savarankiškas vienetas, ir nebus išskirsty
tas, o panaudota tiktai šiaurės rytų fronte”.

Pradėta didelė propaganda ir rekrutų diena 
nustatyta 1943.III.6 d. Buvo tai ponui von Ren- 

|teln fatališka diena. Absoliutus fiasko. Prisistatė 
keletas šimtų jaunuolių. Vokiečiai tuojau ėmėsi 
represijų. Naktį iš kovo mėn. 16 į 17 d. suimta 
46 lietuviai kunigai, profesoriai, politiniai veikė
jai ir kiti. Visi įstumti į Stutthofo kacetą. Von 
Renteln dargi įsakė areštuoti jo paskirtus tris ofi
cialius “Zivilverwaltungo” tarėjus. Teisės srity, 
anot autoriaus, Mieczyslawa Mackiewicza (Mečį 
Mackevičių), auklėjimo reikalams — Pranas# 

■ Mieszkauskasa (Praną Meškauską) ir administ
racinei kontrolei — Staszysa Puodžius# (Stasį 
Puodžių).

Kovo 17 d. uždarytos visos aukštesnės lietu
viškos mokyklos. Ne tik lenkams buvo atimta ga
limybė mokytis (specialiu aplinkraščiu uždrausta 
lenkams mokytis net vokiečių kalbos), bet ir lie
tuviams, jei neduos dėl “Waffen SS” žmonių. Bu
vo kalbama, kad Kauno gestapo paruošė sąrašus 
200 Įkaitų ir užplanuota deportuoti 30,000 lietuvių 
inteligentų Į Vokietiją darbams.

“Jei kada nors tiko išsireikšti tikrą to žo
džio prasmę — tai*]) kūjo ir priekalo, — tai tinka 
tik dabarčiai”, išsreiškė prof. Vladas Jurgutis 
na ruoštame jo paties vokiečiams memoriale. Kar

tais su vokiečiais bendradarbaivimo šalininkas, 
už memorialą buvo areštuotas.

Lietuviai mėgino paskutinį bandymą: po de
šimties dienų, kovo 27 d., dvidešimt keturi žymūs 

į lietuvių politikai dar kartą paskelbė provokišką 
(deklaraciją, numatančią sušaukti birželio 5 dieną 
“Visuotinę Lietuvos Konferenciją” (Wszechlitew- 
skiej Konferenciji). Iš visos Lietuvos numatyta 
dalyvausiant 100 delegatų, gen. Kubiliūnui vado

vaujant, pagal 1917-18 metų tradiciją. Šį kartą 
t ne kaizerinei Vokietijai globojant, bet Trečiajam 
I Hitlerio Reichui... Tuo metu pasirodė slaptas 
pogrindžio leidinys “Leisvės Kovotojas”, kuriame 
rašoma, kad vokiečiai atsimerktų ir aplink žvilg- 

.terėtų kas dedasi fronte ir visur, ir kad nakties 
Į dvylikta valanda jau artėja.-Daugėjo slaptos lie- 
<tuvių organizacijos, kurios siekė sudaryti bendrą 
kovos frontą. Kilo sumanymai ieškoti sąlyčio su 
lenkų pogrindžiu.

“Norėčiau, net labai norėčiau nebegyventi toj 
neapykantos žemėj P — apimta nusivylimo tūla 
tnoteris skundžiasi savo draugei.

“Apie kokią žemę kalbi?”
“Apie Graužiškes. Lietuviai sugavo kokį ten 

mūsų partizaną. Paguldė gryčioj ant suolo, paėmė 
atšipintą piūklą ir pusiau perpiovė...”

* ♦ *

Pusiau oficialiu keliu, lenkų pogrindžio rezis
tentas. deleguotas pas tūlą Vilėną (Wilenasa) 

tikslu patirti galimybę lenkų-lietuvių pogrindžio 
pasitarimams. Vilėnas truputi praskleidė paslap
tį, kad pats kaip “ludowiec” (liaudininkas) pri
klauso “Vyriausiam Lietuvių Komitetui” (Vy
riausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui — 
VLIK), daugiau atstovauja kairiųjų reikalus. 
Įvyks neužilgo susijungimas su “Lietuvos Tary
ba” — tautine lietuvių katalikų organizacija, vie
nam pogrindžio kovos frontui. Tačiau, jo asmeni
niu manymu, optimistu būti nenumatoma vilčių. 
Lietuvių policija, lenko tvirtinimu, kartais bruta
li, kartais chamiška. Vilėnas teigė, kad neturi po
licijai jokios įtakos ir pastebi, kad lenkų, lietuvių 
atžvilgiu, kiršinimai nesiliauja ir pogrindžio laik
raštis “Niepodleglosc” užmeta, kad Marian Pada- . 
bas, gestapo agentas, lietuvių nužudytas tikslu 
išprovokuoti vokiečių represiją lenkams. Padabas 
buvo pusiau lietuviu, pusiau lenku. Bolševikmety 
dirbo NKVD. Tuo metu dirbo vokiečių Gestapui. 
Yra melas lenkų versija, kad jis dalyvavo ir lie
tuvių “Saugume”, kuris tai padarė norėdamas 
juo nu-sikratyti ir prie progos kaltę mesti lietu- 
jviams. Padabas niekad nedalyvavo “Saugume”. 
Tą provokaciją galėjo atlikti ir vokiečiai, nes Ges
tapas būvo priešingas bendrai pogrindžio lenkų- 
lietuvių veiklai.

(Bus daugiau)

1 — Naujienos. ('Jii'-aao. Hl Tuesday, A^ril 28. 1981
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Upytės Draugiško klubo susirinki
mas įvyks penxtacLeni, gegužes 1 a., 
1 vai. popiet Anelės salėj e, -±500 So. 
Talman Avė. Nariai prašomi aisiian- 
kyti, nes yra svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės. A. Kalys

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

iVENlO KASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
virbeliais, įrištą knygą apie Šventąjį liautą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) "Amžių pianą’, 3i4 psk, vardų 
rddyklės, arba 2) "Kasdieninė dangiškoji mana*, ^ou psm, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) "įtaikąs piTsiuruno”, 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Asenue, 
Chicago, IL bUG32

oUSIRINaIMU

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

' KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

•J

ŽMOGAUS TEISIU APSAUGOJIMAS 
IR RĖMIMAS

DR. GUENTER WETZEL

(Referatas, skaitytas Europos Krikšč. Demokratų Unijos 
kongrese Lisabonoje 1980 m. birželio 25 d.)

(Pabira) valdžia žmonėms galimumą for-
& - ] muoti savo gyvenimą pagal sa-

Pažeisdama Europos Saugumo! vo norą. Tas nevaržomo kilnoji-
ir Bendradarbiavimo Konferen
cijos Baigiamojo akto 7-jį prin
cipą ir tarptautinės sutarties, 
liečiančios pilietines ir politines 
teises (12-to straipsnio antroji

?. IKONAS SE1BUT1S 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CH1KUKGUA 
2SS6 WEST 63rd STREET

Vaiauaos; antraa. 1—a popiet, 
Keivixtaa. d—? vaL vaK. 
Otiso ieietooa«: J/s-iaou, 

Razidancųo* raiti.: 44S-5S4S

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PhKKRAUSTYMAl

nes savo valstybės ribose, VDR
v

• V. M.; baudimų teisė. Pagal VDR bau-savo tėvynės Latvijos ir kitų Park Rd., Chicago.

g
VANCE FUNERAL HOME

SOPHIE BARČUS
¥

•< ti
JEAN VANCE ir GEORGE SORINT

Aikštės automobiliams pastatyti

i Z

KNOW YOUR HEART

— Statistikos duomenys rodo, 
kad pastaruoju laiku, vis dau
giau viengungių moterų tampa 
namų savininkėmis.

f- 
įį

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arba 376-5996

*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. IL 60629

giama.O

Politinių kalinių skaičius Vo*

Alžyro valdine bendrove dėl 
koncentruotų dujų pardavimo 
ir dėl kainu.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge ’ 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ. - 
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

— Trys JAV natūralių dujų 
bendrovės pasamdė buvusį Vals
tybės sekretoriaus pavaduotoją 
Warren Christopher derėtis su

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

bui.
Palaidotas balandžio 13

paverg-.ų ir prispaustų tautų la-; kietijos Demokratinėje Respub- 
’ * j likome siekia daugiau kaip ketu-

d-! ris tūkstančius. 1979 m. sausio 
su dideliu pasišventimu dirbęs' Acacia kapinėse, 7800 W. Irving -8 d. buvo praplėsta politinių

*

W54 &o. iiAJUoTKU STREET let Iaxoi M3 Fa

TeL: OLympic 2-1OOJ

Tel: lArdi 7-3401

į
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AMSULAK5O 
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicago, Illinois 60629 
TeleL 778-5374

“Lietuvos Aidai
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

PATS SKAITYK IR DAR K1 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

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

IVIHVX J! VUACriVA 
S.IVIHANS O9VDIHD 1SVH 

Są.KHK'O.DKIKHS .Ma.IIHTI U

E

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS " 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hill*, I1L >74-4414

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArda 7-1138 -1139

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.; LAfajette 3 3572

BUTKUS - YAS AHIS
1446 80. 50th Ave^ Cicero, 11L

MIRĖ VIKTORS VIKSNINŠ, 
ŽYMUS LATVIŲ VEIKĖJAS

Verbų sekmadienį įvyko vie
šas atsisveikinimas su velioniu 
Chicago Latvių Ev. Liut. Ciana 
Draugijos maldos namuose, 
6551 W. Montrose Ave-, Chica
go, Ill. Buvo gimęs Rygoje sau
sio 31. d. 1923 m. Mirė balandžio 
10 d. 1981 m.

j Velionis buvo daugelio latvių 
organizacijų steigėjas ir vado
vybių narys, Chicago Latvian 
Community Center (Latvių 
Namų) pirmininkas. Dirbo Chi
cago majorės įstaigoje.

Lietuviams buvo pažįstamas 
kaip Pavergtų Tautų Komiteto 
(CNC) pirmininkas, Pavergtų 

j Tautų Savaitės renginių paruo-
I šėjas ir protesto eisenų bei vie-'1 pastraipa), Vokiečių Demokra- 
! šų protesto susirinkimų vado-. tinė Respublika atėmė gyvento- 
vas.

Gausioje eilėje latvių organi
zacijų ir kitų tautų atstovų, kal
bėjusių .atsisvęikinime, iš lietu
vių,' dalyvaujančių CNC veik- 

j loję su velioniu atsisveikino: 
? Eufrozina Mikužiūtė, perskaity- 

dama Lietuvos gėn. konsulės J- 
Daužvardienės užuojautos pa- 
reišikimą ir tardama žodį ALTo 
pirmininko dr. K. Šidlausko, 
Chicago ALTo skyriaus, ir Lie
tuvos Vyčiu vardu; K. Laukai-

į tis — LB Vidurio Vakarų Apy
gardos vardų; ir V. Motušis — 
Cicero ALTo skyriaus vardu, 
kaip skyriaus atstovas ir CNC 
narys.

* Velionis Viktors Viksninš pa- 
I siliks nepamirštamas kaip tvirtas

Russian Empire”.
priklausomybės idealą, ir kaip

jams teisę laisvai išvykti iš jos 
teritorijos- Tam tikslui ir po 
Helsinkio yra ir toliau tobulina
ma nežmon-škiausia valstybės 
^'enu sistema, kokią tik pasaulis 
žmo. Neperlipama metalinių 
r^otu tvora dabar yra 1.300 ki
lometrų ilgumoj padėta 900.000 
minu: anų mekišiškų žudymo
automatų — savaime šaudančių • ordre public (12 str. 3 pastrai- 
gink'Jų, vadinamų SM 70, skai-j pa), pūtent leistinas laisvo kilno- 
č-us siekia 39.300. Potvarkis, jimosi suvaržymas viešojo sau- 
vartoti pilnai automatinius šau- ■ gurno ir tvarkos pagrindu pada
romuosius ginklus prieš bandan į rytas taisykle, tai ir sutarties 12 
čius pabėgti pagal bendrą šau- ' tas straipsnis apverčiamas kojo- 
dyti paliepimą ir toliau reika- į mis aukštyn — laisvo kilnojimo- 
lauja aukų. Suvaržydama žmod si teisė tikrovėje iš viso panei-

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is W0PA, 
1490 kIL AM.

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

Rorganizuotos Lietuvių Bendruomenės 
Garbės pirmininkui

Dr. ZENONUI DANILEVIČIUI 
mirus,

jo žmonai dr. Joanai, sūnui Linui, dukroms Ritai 
Dainai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

rašiusios valstybės buvo įparei
gotos atsiųsti pranešimus apie 
j priemones, kurias jos pritaikė 

oms teisėms įgyvendinti, ir apie
Į u pasiektą pažangą (sutarties 
j 13 st”). Savo 1979 m. sausio 

mėi. pranešime So v. S ga apie 
minties, sąžinės ir t kėj-mo lais- 

; vę pagal sutarties 18 str. tvir- 
I tino, kad tos teisės Sovietų Są- 
i jungoje yra garantuotos 1918 m. 

lapkričio 18 d. dekretu ir SSSR 
; konstitucijos 52-ru paragrafu, 

toliau tvirtinama, kad vals
tybės ir Bažnyčios atskyrimas 
yra Sov etu Sąjungoje garan- 

mosi teisės atėmimas yra ypa
tingai sunkus, nes jis taikomas 
vienos tautos žmonėms ir suke
lia daugybę kančių.

Pągal tarptautinės sutarties 
apie pilietines ir politines teises 
12-to straipsnio 2-rą pastraipą, 
kiekvienas yra laisvas išvykti iš 
kiekvieno krašto, įskaitant ir sa
vąjį. To reikalavo ir Jungtinių 
Tautų Žmonių Teisiu Konvenci- 
jos 13-t?.s straipsnis. Jau ketve- 
ri metai VDR valdžia turi parei
gą tą konvencijos straipsnį vyk
dyti. Bet ji begėdiškai pažeidžia 
tą pareigą. Jei taip vadinamas

^ehginius junginius bei jų vei
kimą. Laisvos nuomonės pareiš
kimo klausimu pagal sutarties 
19 str. Sovietų Sąjunga nurodė 
< savo konstitucijos 50 str. VDR 
savo pranešime Žmogaus Teisių 
Komitetui apie žmonių kilnoji
mosi teisę pagal sutarties 12 str. 
nurodė savo konstitucijos 32 str., 
kuriuo esanti garantuojama lais
vo judėjimo teisė. Sieną perei
nančių judėjimo klausimu VDR 
nurodė, kad įvažiavimas ir iš
važiavimas, kaip ir muito bei 
devizu formalumai vra sutvar- 
kyti pagal tarptautinės teisės 
principus ir tarptautinius papro
čius. VDR taip pat padarė tai, 
tarsi nebūtų mūro, metalo tvo
ros, minų, žudomų automatų ir 
įsakymų šaudyti.

Pranešimo visiems žinomos 
neteisybės, mano supratimu, j 
žodiniame pranešimo apsvarsty- • 
me komitete turėtų būti griež- ■ 
čiau atmestos. Protokolai apie j 
tai nurodo, kad Vakarų Europos,; 
valstybių pasikalbėjimuose kal-i 
barni pranešimai buvo labai aš
triai kritikuojami.

ils ''Tėvynės Sargo”) 
.(Bus daugiau)

ūžiamosios teisės 220 str. bus 
baudžiamas kiekvienas, kas vie
šai niekins valstybinę tvarką, 
valstybės organus, jų veikimą 
ar jų vartojamas priemones. Su 
tokiu baudinio nuostatu ir su 
taip vadinamu “priešvalstybiniu 
kurstymu” kiekvienas laisvas 
savo nuomonė pareiškimas kriti
kos prasme yra valstbės bau
džiamas.

Šiais metais, įsigalėjus tarp*
S j tautinei sutarčiai apie pilietinei 
įjjįj ir politines teises, sutartį pasi-

DR. ZENONUI DANILEVIČIUI 
mirus,

jo žmonai JOANAI bei šeiniai nuoširdžią užuojautą 
reiškia

K. DABULEVIČIUS,

A. TVER AS,

LAlDOTUVU h

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

1 
j ♦I

I 
>

- GORDON FUNERAL HOME - II
1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika S' Evans

Š ę
J

J

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 327-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
aikštės automobiliams pastatyti

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

PHILLIPS - LABANAUSKAS
M07 So. LITUANICA AVĖ.



ST. PETERSBURG, FLORIDA
St. Petersburgo lituanistinės mokyklos Ja inimo šventė 

š.nu balandžio 11 d. U: tuvių klube

skyrių auklėtiniai, paruošti auk
lėtojų: V. Kulbokienės, K. Dū
ri c k a i lės- > I cor, A. Bobely lės. 
šventę pravedė I). Urbonaitė- 
(libienė.

Programoje: ’’Malda už Tėvy
nę” (montažas), '‘Karalių ir 

1 kunigaikščių Lietuva”, ”Nepri- 
; kl. usoma ir Okupuota Lietuva”. 
I Atliko IV sk. mokinės: 1). Gi- 
I bailė, A. Bobelylė ir V. Meliny- 
i tė. "Didvyrių keliais' 
š:iTs’ 
ciais, 
Sandargicnės) buvo užpildyta 
viso vakaro programa.

Pagaliau, užbaigai pasirodė 
'"Banga” jaunimas su tautiniais 
šokiais, mokyt, p. Sandargicnės 
vadovaujamas.

žinoma 
mokytoj i

paruošė 
molvvais.

s ven 15 s pradininkė, 
jaunimu auklėtoja - 
Marija Pėteraiticnė 
programą tautiniais 
Mokytoja M. Pėteraitienė žino, 
jog ką mažiesiems įdiegsi 
Lietuvai meile ir tautinį idealiz
mą — jis liks visam gyvenimui. | 
Daug tokių jaunimo auklėtojų j 
mums reikalinga.

I 
štai: “Nešiokite lietuvio vardą i 

kaip amžiną paminklą ir laisvės)
kovos žiburį S2vo širdyje”, ‘'Va
duokime Lietuvą ir vardą jos, 
kuris vietą Europoj atras”.

Būriu išeina deklamuodami 
fc’I tėvų žeme, į tėviškėlę skren
dam, trispalvę saulėn iškėlė”. Ir 
taip gausią publiką jaudinančiai 
nuteikia: “Ne tam tauta kėlės, 
kad nueitų mirties taku...”

Daugiausia pasireiškė niek.
M. Pėteraitienės IV skyriaus 
mokiniai, deklamuodami, dai
Duodami, sekdami ir pianinu šioms mokytojoms.
skambindami. 1 I žbaigta Lietuvos himnu.

Gražiai pasirodė ir jaunesnių Valdas Kūnas

Didvyrių keliais”, “Graži 
’ ir tai;) montažais, eilėraš- 

nel baletu (paruošiu p.

Teisingai vertinant, mokyklė
lės pasirodymas buvo įspūdin
gas ir gerai paruoštas.

Nuoširdi padėka pasišventu-

Ma

RUSU PAVERGTOJE LIETUVOJE
SULAUKSIME

TRAKTORIUKO

“Valstiečių laikraštis” (1981. 
III. 31) praneša:

Neseniai Minsko traktorių ga- ’ 
mykla pradėjo gaminti trakto
rių MTZ-05, pritaikytą sodybi
niams sklypams. Apie tai pra
nešė laikraštis “Izvestijos” iš. m. / 
71 nr. Sprendžiant iš šio laik- j 
raščio korespondento A. Simans; 
kio pratesimo, naujas mažasis 
traktorius universalus.

Juo gąlihaa arti, kultivuoti, ’ 
įdirbti tjarpueilius, vežioti kro-j 
vinius. Mašinos galingumas — 
penkios arklio jėgos. Pavarų dė-; 
žė keturių pavarų (keturių prie-j 
kinės ir dviejų atbulinės eigos).

£ priekį mažasis traktorius 
per valandą gali važiuoti nuo 2 
iki;9,5 km greičiu, o atbulas — 
nuo pustrečio iki puspenkto ki
lometro. Traktorius MTZ-05 ga
na lengvai įveikia sunkiai prava
žiuojamus plotus, prie jo gali
ma greitai ir patogiai prikabinti 
inventorių.

Naują traktorių lengva valdy
ti. Tam nereikia specialaus pa
siruošimo, pakanka gerai išmok
ti eksplotavimo instrukciją.

MTZ-05 sveria 140 kg. Atstu- 
mas nuo žemės paviršiaus pa
kankamas, kad galima būtu idir- ’ 7 0 w 4.

— Marija, Šaulienė East St. 
j Louis, Ill., tapo Naujienų skai- 
j tytoja. Jas jai užsakė viene- 
{ riems metams Anthony Padvek 

bti bulvių, kitų žemaūgių kultu i iš Fairview Heights, Ill. Deko
ru tarpueilius, : . j j ant jam už tokį dovanos parin-

Traktorius bus -^parduodamas ’ kimą savo gerbiamai pažįstamai,
su 500 kg kėlim&' galios prieka- 

: bai plūgu, akėčiomis ir kultiva-
toriumi.

Sodybiniams sklypams skirtus 
mažuosius traktorius netrukus i 
pradės gaminti ir Kūtaisio trak-Į 
torių gamykla.

TSRS prekybos ministerija ir 
Vartotojų kooperacijos; Centro 
sąjungoje ‘"Izvestijų” korespon
dentui paaiškino, kad individua
liam naudojimui tartieji trak-! 
toriai bus pardavinėjanti sodinin! 
kystės ir daržininkystės reikme-! 
nu parduotuvėse. Jo kaina be. 
prikabinamojo inventoriaus,— Į 
1100 rublių. N umatoma. kaįi to- į 
kius traktorius- bus galima >ir iš- j 
si nuomoti. į;

kartu su juo siunčiame sveikini-1 
mus ir gerus linkėjimus. Į

— Dėkui poniai Martha! Mil- 
keraitis iš Oaklawn, Ill. už anks
tybą prenumeratos pratęsimą ir 
už $15 auką.

— Viliam Ručinskas iš Brid
geport® apylinkės, buvęs Nau
jienų tarnautojas, pratęsdamas 
prenumeratą, savo gerus linkė
jimus atlydėjo $10 auka. Dėkui.

—F. V. Pazgaitis, Seven Hills, 
Ohio, žinomas visuomenės vei
kėjas, kartu su metine prenu
merata atsiuntė $10 auką. Dė
kui.

; — Pranas Povilaitis iš Ever- 
Į green Parko prie metinės pre- 
j numerates pridėjo $5 auką. Dė

kui.
TRŪKSTA DARŽOVIŲ ŠĖĘLŲ

‘'Valstiečių laikraštis” (1981. 
III.31) rašo, kad Lietuvoje gy
ventojai negauna nusipirkti pa
šarinių runkelių, valgomųjų bu-! 
rokėliu ir morkų sėklų. Laikraš-' 
tis pataria: ‘‘Trūkstant sėklos,;
vertėtų patiems išsiauginti daigų' kiškų užkandžių bufetai. Cent- 
ir juos vėliau sodinti į paruoštą 
žemę".

Salamoniškas sprendimas!
(Iš E. Lietuvio)

— Standard Federal Taupy
mo bendrovės centre ir skyriuo
se — 2555 W. 47 St., ir 6141 Ar
cher, gegužės 2 Lenkijos Kons
titucijos Dienos proga, bus len-

rineje įstaigoje bus išstatyta tau

nių rankdarbių paroda, kuri 
ęsis visą gegužės mėnesį.

— Ponia Ona Isbach, Los An
geles, CaL, užsakydama lietu
viškų knygų, atsiuntė gerus lin
kėjimus ir $11 auką kalendoriui. 
Dėkui už viską iruž nuolatinę 
paramą.

— Pranys Alšėnas, žinomas 
žumailstas, lietuviškos spaudos 
bendradarbis iš Toronto, pra
dėjo 71-nus amžiaus metus.

— Los Angeles Lietuviu Ra
dijo Klubo Pavasario Balius bus 
gegužės 9 dieną, šeštadienį, 7: 
30 vai. vak. parapijos?salėje. Ba
liuje dalyvauja aktorius-jumo- 
ristas Vitalis Žukauskas, šo
kiams gros austrų orkestras, 
puiki vakarienė ir kita. Stalus 
prašoma iš anksto užsisakyti 
pas Henriką Bajalį 467-6467.. 
Auka tik 10.00 dol- Visi kvie
čiami dalyvauti.

— Skautu Stovyklavietės Ba
lius įvyks Castaway restorano 
gražioje Starlight salėje gegu
žės 16 dieną, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Bus duodama puiki 
vakarienė, geras orkestras su 
menine programa. Įėjimas $25 
asmeniui. Pelnas eis stovyklos 
nagerinimui. A. O

— Rašytojo Jurgio Glio.udos 
knygos pristatymas bus gegu- ‘ 
žės 12 dieną, sekmaienį, 12 val- 
parapijos viršutinėje salėje. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti.

— LIETUVIŲ DAILININKŲ
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They call it 
‘The Overnight Wonder *

« for constipation, P
Are you uncomfortable aith your laxative? Then meet 

the little white pill they call “The Overnight Wonder’’ Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system’s 
own natural rhythm. Overnight. So in the morning, you’re 
back on the bright side. Comfortably! It’s 
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder’’? 
En Lax* Pills. That’s right— pills from 
T : Lax. Look for the white box. >

Use only as directed.
%

Į

Naujienoms reikalingas

SPAUSTUVĖS DARBININKAS

(Turi mokėti raides rinkti)
NEMOKANČIUS, BET ^DIRBTI NORINČIUS, 

IŠMOKYSIME.

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

421-6100

(nHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiitiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiniiiiniiiiiniiiniriiiininfnF

SUSIVIENIJIMAS LIE TUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausią didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalinė or- 

zanLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.
SLA. - atlieka kultūriniu, darbu,, gelbsti (r kitieml kurie tuną 

darbus dirba.

SLA—Bmokėtc daugiau kaip ASTUGNIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, tu
nams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis !r lietuviu dranga, gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

RCA —vaiku, apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
11,000 apdraudoa sumą temoka tik $3.00 metėm*

SLA — knoptj vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite*
1 savo apylinkės SLA kuopą veikėjus, jie Jum* 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreipto ir tiestai 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

M7 W. Mth St.
TH. dll) J4J H1I

darbai yra vertingiausia ir ne- j 
senstanti dovana vestuvių, su-' 
kakčių ir kitomis progomis. Į 
Gaunami ČIURLIONIO GALE-- 
RIJOJE, Ine., 4038 Archer Ave., I 
Chicago, Ill. Telefonas — Mid- 
♦and Savings bendrovės valau-J 
domis 254-4470, kitu laiku — 
134-6155.

— Lietuviu Tautinių Kapinių 
Vadovybė praneša, kad šiais 
metais Kapų Puošimo Diena J 
'nis atžymėta sekmadienį, gegu-' 
žės 24 d. Eisena prasidės lygiai 
11 vai. ryto. Bus gerai pritai
kyta programa, turėsime auto
busą, kaip ir kitais metais. Pra
šoma, kad giminės ar draugai 
papuoštų savo artimųjų kapus. 
Gėlių galite atsivežti savo, arba 
įsigyti prie kapinių vartų. Dėl 
platesnių informacijų skambin
kite telefonu (312) 458-0638.

— Tradicinis Dzūkų Draugi
jos balius įvyks gegužės men. 
16 dieną Jaunimo Centre. Sta
liukus rezervuoti tel. 925-9159 
ir 927-5980.

Mamai, Žemi — p«rdavlmtri 
R£AL ESTATE FOR SALI

N«mal, tami — P«rdav1imC z 
| > KCAL KSTAT9 FOR lAt« j

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS .
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

yiSŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

S529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo-1 
ninės ir universiteto. $130,000.

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo- 
saulį, jog davė savo vienagimį mi vienetai. Didelis garažas. Mar- 

....... - ” į quette Parko centre. $75,000.
4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 

50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 
$69,000. ‘

DĖKINGUMAS
Nes Dievas taip mylėjo pa-

i

Sūnų, kad kiekvienas kuris JĮ j 
tiki, nepražūtų, bet turėtų am
žiną gyvenimą”, Jono 3:16.

Pasiklausvkite šitų Dievo žo
džių reikšmės mūsų gyvenime 
šiandien 8:45 vai. vak. radijo 
banga 1450 AM per “Lietuvos 
Aidus”.

Penktadienį 4:23-vai. popiet} 
l>er Sophie Barčus radiją išgir
site “Naudokitės dovanai”.

Greitu laiku išeis iš spaustu
vės knygelė “Užgimęs laisvas”. 
Kiekvienam, kuris jos pareika-Į 
lauš, prisiusime dovanai.

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

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug ■ 
padėti teisininko Prano ŠULO .• 
oaruošfa, — teisėjo Alphonse j 
vVELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ j 
išleista knyga su lega’iškomis: f 
formomis. ! Į

Knyga su formomis gauna. | 
na Naujiemj administracijoje j 
1729 South Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina -53.00. į*

IŠ AUSTRALIJOS 
PADANGĖS

LB

t
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimu.

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tek 927-3559

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas

2951 West 63rd Street

Tel. 436-7878 arba 839-5568

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775

<_____ ______ _

EVANSTON — OPEN HOUSE 
Sunday, 1:30 to 4:30 P.M.

1736 Keeney St., 7 room brick ranch, 
3 large bedrooms, baths, living- 

1 dining room. 2 woodburning fire- 
j places. Family room. Oak floors. 
Į Many closets. Attached garage. Full 
i basement and rec. room. $98,500.
i Call agent — 328-0535

f GENERAL REMODELING 
$ ® Alumin, langai, durys, medžio 

< apmušimai. • Staliaus darbai, cę- 
J mente laiptai, porčiai, stogai 
s ir visa kita

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. Kadzie Avenue

Tel. 776-8505

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas Ir Taisymas 

264-6 West 6<Hh Stra-H 
Tai. REoubllc 7-1941

IDEAL' AUTO PARTS
AUTO ELECTRICAL 

SERVICE
STARTERS & ALTERNATORS

4639 S. California 523-5277

HAULING CLEANING
INSURED

994-2547 994-3743

L REFRIGERATORS AND 
FREEZERS REPAIRED 
ALL MAKES, ALL MODELS 
ALL WORK GUARANTEED 

24 HOUR SERVICE 
436-8716

1

Australijos Melbourne 
apylinkės ir Pavergtų Tautų 
Komiteto pirmininkas Alb. Po- 
cius ragina visur kelti Sovietų ' 
imperijos dekolonizacijos klau
simą. Tuo reikalu Australijos 
spaudoje pasirodė jo straipsnis, 
kurio mintis tuoj iškėlė radijo 
ir televizijos stotys/

Sovietų imperinė valstybė 
tebelaikanti vergijoje apie šim
tą tautų. Vien tik Euorpoje dar- 

^■ra pavergta ar okupuota 250 
mil. žmonių. ____

Komitetai yra išleidęs vokus Uainu valstybės formų pUdy- 
J - mac Tntorocanhi • iflic laTlKOSJl

su užrašu “Decolonise 
Russian Empuire”.

(Iš “Bendruomenės
Nr. 2)/vasario, 1981.

i

PIRKITE JAV TAUPYMO

BRIGHTEN YOUR HOME 
& OFFICE FOR SPRING

PAINTING AND PLASTERING
REASONABLE RATES

875-8469

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenu«, 

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

§i I M K U 1

Hctiry Fubllc 
IHCOME TAX SERVICE

4259 S. Mi pl e wood. T«I. 254-745®
Tarp pat daromi vertimai, giminiu ’ 

• Iškviatimai, pildomi pilietybei pra- J 
šymai Ir kitokį blankai.

.   ■ ■- .mi l I .■ ?

j Pensijos ir kompensacijos iš Vokie
tijos ir iš kiti] kraštų, pilietybės popie-

4 mas. Interesantų reikalais lankosi 
Soviet, j valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 

konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen- 
,, sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 

Balso t panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
’ ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin- 
' giems gauti iš WELFARE ir kitų ištai
gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi- 

; gracinius dokumentus ir iškvies 
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išru 
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip- 

, tis asmeniškai arba laiškais.

X. ČEPULIS NOTARY PUBLIC 
Income Tax Service

3259 SOUTH HALSTED STREET
(Trečias aukštas, įėjimas iš fronto) 

CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Tel. 225-^275

HOMEOWNERSPOUtt§

BONUS
< Lapeli*, Agent 

W. 95th Si 
Ever®. Park, 111. 
40642, - 424-1654

1.

.■State Farm

Organize car pools tą 
save gasoline.
Don’t be a Bom Lowrl

DENTURE WEARERS

Tuesday, April 28, 1981

A major 
advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holdš 
comfortably up to 4 days

ENERGY 
WISE

. ■■ ■- 1 ■■

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatu 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandor nuo 9 vaL ryte 
iki 6 vai. rak. šeštadieni nuo 

9 vaL ryto iki 12 vai <L 
Ir pagal susitarimą.

ToL 776-5162 arba 776-51M 
Z64S West 63rd Street 

Chicago, Ui. 60629

j




