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; “TIESA” IR “LKB KRONIKA” APIE , 
JUREVIČIAUS BEI VAIČIŪNO TEISMĄ

sekretoriumi P. Griškevičiumi 
(Tiesa, 1981 m. rugs. 20). Jie 
atstovavo 20,000 (!) Lietuvoje 
Veikiančių propagandistų. Griš
kevičius ypač ragino juos “su
stiprinti politinį budrumą”, lai
ku, principingai ir argumentuo
tai demaskuotai bet kurias so
cializmui priešiškas pažiūras, 
kiekvieną- buržuazinio naciona-1 
lizmo ir ekstremistinio klerika
lizmo antivisuomeninių poelgių 
apraišką... Paaštrėjus ideologi
nei kovai tarptautinėje arenoje, 

apie kaltinamųjų argumentus. Į būtina... duoti ryžtingą atkirtį 
Straipsnyje pirmą kartą pripa- bet kokio'ms klastotėms ir pra-

i “Kaip nusikaltėlius daro šven
taisiais” — praneša ^Tiesoje”’ 
(1981 rugpjūčio 19 _d.) išspaus
dinto K. Sidoravičiaus straips
nio antraštė. Jame aprašomas 
birželio 25 d. įvykęs Mečislovo 
Jurevičiaus ir Vytauto Vaičiūno 
teismas, koneveikiamos “bur- 
žuaiznės propagandos klasto
tas”, šis straipsnis, kaip ir anks
tesnių teismų aprašymai, yra 
tipiškas “tarybinio^ žumalizmo” 
pavyzdys: nenurodoma nei kur, 
nei kada teismas vyko, nė žolžio

simanymams . 
* * ♦

“LIETUVIŲ RYŽTINGA 
KOVA Už LAISVŲ’ I

Skuodžio byla ir lietuvių kova . 
už laisvę plačiai aprašoma Hart
forde iše.naničame laikraštyje" >■ 
Catholic Transcrint (1981 runs, -y 
4 d.). “Skuodžio.disidentizmas”, 
rašo stibipsr.io autorius. Lau-į 
rerice Mullin, “atspindi au-( 
gančią maišto dvasią prieš So-j _• 
vietų dominavimą. . Lietuvių 
maištingumas kyla iš labai se-j 
uos ir išdidžios neprikląusomy-j 
bės tradicijos”. Straipsnyje ci
tuojami kun. K. Pugevičius ir; 
prof. Richard J? Krickus. (Elta) j -
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Over One Million Lithuanian 
In The United States

Straipsnyje pirmą kartą pripa
žįstama, kad į Lietuvą, iš užsie
nio plaukia laiškai, kuriuose tei
raujamasi apie .“sąžinės • kali
nius”. Cituojami Vakarų Vokie
tijos piliečiai Regina Rilc ir. Ro
bertas Vagenhauzeris,: kurie sa
vų laiške Tiesai bandę “įrodinė
ti. Kad tikintieji persekiojami”.

Straipsnio autorius rašo, jog 
Jurevičius . po. karo “priklaūsė 
nacicYalistinei banditu "gaujai”, 
yądin'osi Tanki ūmi ir už taUiu- 
vb/hiibaūstas. Paleistas iš lage
rių, gavo, darbą ir net butą, bet 
pasirodė esąs nedėkingu —tapo 
“eitynių be leidimo Šiaulių ir 
Raseinių rajonuose^ organizato
riumi”. /Vaičiūnas aplįąhinąmas 
pąsąkęš kalbą, (kurioje mėgino 
šmfeizįij mūsų santvarką^; rpas jį 
‘^{^“kurstyto'jišk^su 
t^i^agingais. teiginiais”/-'' '

LKB Kronikos. 48-ąme nume
ryje 'ITC^T bįrz.' Jurevičiaus 
ir Vaičiūno teismas aprašomas

Darban negrįžo 250 tūkstančių J f JI 
streikuojančių lenkų darbininkų f
JARUZELSKI REIKALAUJA ĮSTATYMO, KURIS

LEISTŲ BAUSTI Į DARBĄ NEGRĮŽUSIUS . „ /

VARŠUVA, Lenkija.— Prem- , Tvirtinama, kad komunistų 
j eras ir komunistų partijc's gen. partijos vadas gen. Jaruzelskis
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HUSEJINAS NORI AMERIKOJ PIRK
PAČIŲ NAUJAUSIŲ GINKLŲ-

BEGINĄS PRADĖJO SKELBTI, KAD SAUDI
ARABIJA RENGIASI IŠNAIKINTI IZRAELĮ

WASHINGTON, D.C. — Jor
danijos karalius Husejinas, pir
madienį atskridęs į Washingto- 
ną, tuojau nuvyko į Baltuosius 
Rūmus aptarti su prezidentu 
Reaganu padėtį pačioje Jorda
nijoje ir Artimuose Rytuose.

Jordanija jau seniai kreipėsi 
į JAV, prašydama parduoti jai 
naujų lėktuvų, tankų ir kitų' tams, 
ginklų. Iki šio meto Jordanija' piliečiai, o a

BRITAI ŠNIPINĖJO 
SOV. SĄJUNGAI

LONDON, Anglija. — K 
nuo karto išeina viešumon, 
Antrojo Pasaulinio karo n 
labai didelis britų aukštų pi 
gūnų skaičius rinko žinias ir 
teikė Sovietų Sąjungos a 

žinias teikė ne papi 
ukštus mokslus 

nepajėgdavo įtikinti JAV, kad gusieji ir aukštas vietas 
Izraelis vykdytų David sto'vyk-1 džioje užėmusieji.
loję aptartą ir \\ ashingtone pa- Į Praeitą sekmadienį 64 r 
sirašytą sutartį tarp Izraelio ir Long Times laikraštvje 
Egipto. David stovykloje buvo , pasakojo; kaip jis rinko jr < 

žinias per karalienės Elzb 
meno patarėją Anthony B

Praeitą sekmadienį 64 r

' .i
šęk^toriiia įąii^elskis-
Ja bausti’" darban negrįžusius jis įtikinėjo Varšuvos pakto' va-j danijos-karalių Husejiną ir tarėsi apie Jordanijai 

reikalingus mc'dernius ginklus.
ja bausti’ .darban negrįžusius 
darbininkus. Jeigu darban ne
grįžtų keli šimtai, tai į juos ne
kreiptų-dėmesio, bet kai negrįžo 
250,000, tai reiškia kraštui di
delį nuostolį, ko vyriausybė šia-

gali toleruoti.*?/: lYY-Y
Z“ * • ''Z "fIr Solidarumo Azijos pirmi

ninkai Ii, Valensai pąšiŲarė. ne- 
smagu.V^ija?liegali.. ifiųvalęlyti 
atskirų sŽyrSj.'. ? Streikavusieji 
kryžių padėti gyvį gelių vai- 
jiems už. streiko .dienas. Dabar 
viskas pabrango, jie riąturį kuo 
mokėti .ūž J tabaką • ir y-ilėgtinę.linamosios išvados, liudininkų 

parodymai, kaltinamųjų4'pasku- Duonosynėca, mėsa raciohuota. 
tiniąi žodžiai; Jurevičius1 apkal- Be t.^ streikuojantieji rėikalau- 
tinp teisėjus “bailumu”, nes jie ja, kad<^-'dž' streikus^ niekas ne- 
nedrįso jb teisti draugę sujVai- būtų baudžiamas. Jie taip pat 
čiūftu. Jį teisia mažuma,' kuri reikalaują, kad Solidarumo' uni-
bijosi daugumos. “Man didelė 
garbė sėdėti tame pačiame suo
le, kuriame sėdėjo Stanelytė, 
Sadūnaitė, Kovaliovas, Skuo
dis’!, kalbėjo Jurevičius. Išklau
sęs nuosprendžio, Jurevičius pa
sakė: “Ačiū! Tai garbė Dievui 
(r Lietuvai-” Vaičiūnas protes
tavo prieš kaltinimą ir laikė sa
ve nekaltu. Liudininkus jis pa
vadinu ‘pasamdytais bedieviais”, 
o prokurorui pareiškė, kad “šita 
bylą pasaulio akivaizdoje jums 
garbės neatneš”. Jurevičius bu
vo nubaustas 3 metams patai
sos darbų griežto režimo lage
ryje, o Vaičiūnas 2.5 metų bend
ro režimo lageryje, j

Į 1 ; > * ,♦ '•

GRIŠKEVIČIUS RAGINA PRO
PAGANDISTUS KOVOTI
SU “NACIONALIZMU”

į Rugsėjų 25 d. kompartijos 
propagandistų atstovai Vilniuje 
susitiko su KP CK pirmuoju

ja turėtų savo atstovus vyriau
sybėje ir kad’jie turėtų galią da
ryti sprendimus.

Gen. Jaruzelskis pateko 
sunkicn padėtin

jis įtikiriejb Varšuvos pakto? va-Į 
dus, kad nereikia siųsti ginkluo
tų'pajėgų į/Lenkiją, bet jis pats 
nepajėgia priversti Solidarumo 
unijos narių grįžti į darbą.

Vietomis, streikuojančių dar-
hi^ijku?nuotaikos labai pakilu-' k^ių numesti gyvų gėlių

Jie nori perimti valdžią- į n.;kai nužudytiems prisiminti.
'savo rankas, štetino'valdžia pra-j Pačioje Varšuvoje" į kapines 
dėjo apklausinėjimą vieno kai- susirinko tūkstančiai lenkų ir 
bėtoio, kuris mitinge dabatinės ; 
valdžios .atstovus pavadino Len-I
kijos darbininkų išdavikais. LEIDO SOVIETU KAPITONUI PAPA- 
“YSAKOT APIE NARLAIVIO ĮKLLMPIMĄ 
.tą. kalbą. ’. . •

Streikuojantieji pagerbė 
Katyne nužudytus 

./ *- r ' -

Sovietų vyriausybe ir įvairūs 
agentai Lenkijoje viską darė, 
kad streikuojantieji lenkai ne
prisimintų Katynb^žųdynių, bet 
tai jiems nepavyko. Praeitą sek
madienį sukako 40 metų, kai j 
Sovietų čekistai Katyno brūz
gynuose nužudė 12,000 lenkų

karininkų ir inteligentijos.
Katynų brūzgynuose tebesto- 

, vi 4,500 medinių kryžių. Piie tų 
vai-

aptartos Izraelio okupuotos že
mės dešiniajame Jordano upės.
krašte. Prieš du tūkstančiu me- pastarasis prieš du metus, 
tų tos žemės priklausė Izraeliui, Į buv0 apie {aį sužinota) n€ 
todėl Izraelis dabar nenori ati-1 sav0 titulo ir buv0 išvaryt. 
duoti seno\ės judėjų apgyventų paĮarėju eilių, o Leo Lont 
sričių. Jordanija reikalauja, kad ,bar viegai p;isipažino; ka<j 
Visos ko rnetu užgorbtos že- lėtlįbent..kiek atgailautin 
mes bulų grązjhTcfc Jof'danijąt. (Įary{US britų tautai nust

Jc'rdanijos karalius važinėjo 
Sovietų Sąjungon ir tarėsi su 

v Brežnevu dėl modernių ginklų, j Si 
Kapinėse prisiminta, kadjAmerikoje jis papasakojo, kadi 

pageidautų pirkt modernius lėk- i 
tuvus, tankus, malūnsparnius, į 
artileriją ir modernios elektro- <

ijai

pagerbė karo' metu nužudytuo
sius. ]
Hitleris susitarė su Stalinu ir 
pradėjo Lenkijos padalinimą. 
Varšuvoj vokiečiai nužudė’ daug 
lenkų. ■ .7

mus, kai rusų agentų pas 
įtrauktas į šnipinėjimą So 
ąjungos naudai.

GIRIASI ISLAMIŠKO
MAIŠTO PLITIMU

LAIVO KAPITONU PASKELBTAS POLITINIS 
KOMISARAS, O KAPITONAS — UŽDARYTAS

KARLSKRONA, Švedija. — veikiančiu radaru kpt. Gušinas 
Leonidas Brežnevas leido Sovie- nebūtų galėjęs tokios ilgos ke
tų karo laivo kapitonui išeiti iš 
įklimpusio Sovietų narlaivio ir 
atsakyti švedams, jiems rūpi
mais klausimais.

Leonidas Brežnevas leido įklimpusio Sovietų kartf 
laivo kapitonui papasakoti švedams, kaip Sovietų 

narlaivis įklimpo švedų vandenyje.

I Sovietų narlaivis jau praleido 
šešias dienas >Karlskrona pa
krantėje, bet iki šio meto jis 

( nepajėgė atsipalaiduoti iš dufn- 
j blo ir akmenų. Karslkrona yra 
pati didžiausioji švedų laivyno 
bazė, kurion uždrausta svetimų 
valstybių laivams įplaukti. Pra
eitą sekmadienį du kartu švedų 
laivyno vadai buvo įlipę į įklim
pusį Sovietų laivą, bet jie ne
turėjo progos pasikalbėti su lai- i 
vo kapitonnu Piotr Gušin. Su 
švedais kalbėjo kiti laivo pirei- 
gūiiai, bet Gušinas nesusitiko, 
švedai pranešė rusams, kad lai
vo kapitonas privalo išeiti iš So
vietų narlaivio ir įtikinančiai 
paaiškinti.

Radaras negalėjo būti 
sulaužytas

lionės per vandeniu atlikti, įsi
veržti į švedų saugomą karo lai
vų uostą, praplaukti pro akme
nis ir pavojingas uolas. Jo rada
ras turėjo labai gerai veikti.

Praeitą šeštadienį rusai atsi
prašė už narlaivio kapitono p:- 
darvta klaida, bet švedai atsi
prašymu buvo nepatenkinti. Ru
sai papasakojo apie sugedusį 
radarą, bet ta pssaka švedų ne- į 
įtikino.

Sekmadienį suūžė rusų 
narlaivio motorai

1

TEHERANAS, Iranas.— 
:-'i išrinktas islamiško ] 
prezidentas Ali Chaiiiėnei 
madienj paskelbė, kad is’; 
koji revoliucija-- plečiasi po 
pasaulį. Jis tvirtino, kad p 
IVjė nėra jokių vartų, s 
upių ar kalnų, kurie gaiė! 
stabdyti islamišką judėjini 

Naujas prezjdent.-s tiek 
žavėjo Islamo revoliucija, 
kalba apie jos kėlimą E 
Sirijoje, Jordanijoje ir ki 

________ ____ kraštuose. Kai prez. Sa 
Prezidento nutarimas sustipria-į Egipte pastebėjo mulų prie 
ti Saudi Arabiją yra priešingas tybmę veiklą, laiku susii 
Izraelio interesams. Izraelis pa- jr kanatikus padėjo už : 
taria Washingtonui

nikos,’’’ reikalingos šios dienos 
saugumui ir karo veiksmams. 
Jordanijos karalius plahuoja ' 
pabūti'Amerikoje kelias dienas 
r .susitarti su prezidentu dė. 1 
ginklų. Jis .pareiškė įsitikinimą, Į, 
kad prezidentas Reaganas sutiks 
parduoti Jordanijai reikalingus: 
ginklus. .. ' ■ : i

Iš Izraelio gautas labai griež-Į 
tas protestas prieš Senato nuta- i 
rimą .parduoti Saudi Arabijai 
modernius Amerikos ginklus, j

I KALENDORfiLIS
Lapkričio 3: Valentinas, Vid

mantas, Maila, Gaudrimas, šir
delė. '

Saulė teka 6:25, leidžiasi 4:43.
Orai dėbišudtaš, ils.

Sovietų narlaivio jūreiviai, 
kalbėję su atsiradusiais švedais, 
aiškino, kad sugedo narlaivio 
radaras ir jis negalėjęs tikslia; 
orientuotis. Švedai atsakė, kad 
netiki tokio pasiaiškinimo. Jei 
radas nebūtų veikęs tvarkingai, 
tai Gušinas nebūtų galėjęs iš 
Kronštadto po vandeniu at
plaukti, prie Švedijos pakraščių, 
praplaukti' pro sargybas 10 kflo- 

' metrų r atsirasti, jūros dugne 
prie Karlskronos kranto. Blogai

ir kanatikus padėjo už ; 
atmesti i Jiems pavyko nušauti pre: 

Saudi Arabijos punktus, nes jie Į tą Sadatą. bet nebepajėgr 
yrio priešingi taikai. J č.au išp ešti savo įtakos p:

— Mes prašome Ameriko- 
prezidentą ir kabinetą, — sako 
Beginąs, — aiškiai išdėstyti sa
vo poziciją, nes Izraelyje ky’.a 
didelis susirūpinimas”.

Saudi Arabija reikalauja, kad
Izraelis atšauktų visas savo jė
gas iš arabų žemių, užimtų
1967 metais. Beginąs atmetė vi-

kad Sovietų narlaivis neiš
spruktų.

Pasakojama, kad pirmom J; 
Įklimpimo dienomis Sovietų nar
laivio kapitonas Pyotr Gušin 
buvo suimtas, padėtas į vienutę, 
o laivo kapito'nu paskelbtas po
litinis komisaras.

Švedai, patyrę apie kapitono 
areštą, pranešė narlaivio vado-

Praeitą sekmadienį nelauktai 
suūžė į uosto dumblą įklimpu
sio Sovietų karo laivo motorai. 
Ten stovėjusi“ švedų laivai pra
dėjo' nerimauti. Buvo manyta, 
kad Sovietų karo laivas pakils, 
išsikapsnos iš dumblo ir iš naujo 
dings Karlskrona vandenyse. 
Švedų jūreiviai rusus perspėjo, 
kad nebandytų bėgli, nes tai 
tik sukomplikuotų dabartinę 
padėlį.

Sekmadienį švedų užsienio rei
kalų minisleris susitiko.<su-*So-' vybei, kad jie garantuoja kiek 
vietų ambasadoriumi, švedai tu-1 vienam jūreiviui teisę pasilikti 
sui pasakė, kad jie Sovietų nar
laivio neišleis, kol kapitonas 
nepapasakos tikslų, kurie Sovie
tų karo laivą atnešė į uostą. Be 
to, švedai sustiprino^ uosto sar
gybas. Atsiuntė 200 gerai gink
luotų karių.'. Kitus 200 jūreivių 
atsiuntė į aplinkinius vandenis. 
Jie motdriaiviais patruliuoja,

Švedijoje, įskaitant ir kapitoną. 
Iš viso įklimpusiame laive yra 
56 jūreiviai. Jie dar turi mais
to dviem savaitėms, g:rai jį ra- 
cionuo'jant, bet vėliau teks ba
dauti, jeigu švedai neišleis. Jei
gu kapitonas įtikinančiai nepa
aiškins, tad bus apklausinėja
mas kiekvienas jūreivis.

— Pirmadienį aukso i 
kainavo *131.

sus Saudi Arabijos reik 
mus taikai.

Jordanijos karalius Hi 
nas atskrido j Washing' 
kad galėtų nuspirkti m 

nių ginklų kraštui gi



B

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

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

MAISTU SAUGOJIMASIS 
ŠIRDIES ATAKOS

L-etuviąi krenta rudens lapais sunku 
nuo širdies atakos. Ir beveik nie
kas nieko nedaro. Aprauda, at
sisveikina, pasimeldžia, palaido
ja, <lar gerokai po to dešrų, pil
nu cholesterolio, prisikerta — 
ir tęsia toliau širdies atakas pri-: 
šaukiantį gyvenimą. Todėl mū
sų dauguma taip elgiasi^ kad 
savęs gerbti neišmoko, čia auk-Į 
Įėjimas lokių esti sušlubavęs. [ 
Todėl kreipiamės į tuos mūsiš i 
kius, kurie dar pajėgia save j 
gei’bti ir laukia pildymui medi-; 
cinišku žinių. Visi kiti nė ne- 
skalykite kas toliau seka, nes; 
vis vien nepildysite ir dėl to jo-! 
kios naudos neturėsite.

Net tuzinas ginklų yra prieš! 
širdies ataką. Čia paduosime; 
vieną ginklą: tai riebalų kiekį 
kraujuje sumažinančioji dieta - į 
maistas. Jos p r i s ilaikykime : 
kiekvienas jau dabar, net svei
kas besijausdamas. Mat, ne ta- i 
da reikia gvdvtis nuo širdies a la-1 
kos, kai ji mus guldo ant mem I 
čių. Dabar pradėkime kiekvie-! 
nas mažinti savo kraujuje turi-! 
mą perdidelį kiekį riebalų, štai! 
tas mažai cholesterolio turintis ■' 
maistas. Mat, cholesterolis grei-1 

DRAUSTINI 
dus pienas, 
(evaporated 
mi’k shake.

DUONA: kviečių ar:rugių pil
nų grūdų duona, kurioje nepri
dėta kiaušinio trynio. Macai 
(crackers), gaminti be kiaušinio 
trynio. .

DRAUSTINOS DUDNOg^ ga
mintos su kiaušinio tryfliū.

JAVAINIAI (CEREALS)- —' 
tina šinlies kraujagyslių priskre-j visi,.sausi ar virti, jei. jie neturi 
Urną ir dėl to .artina mums šir- Į KiaušiniO/iynict * 1 .
dies ataką.

Mažai cholesterolio turintis 
maistas (low cholesterol 

diet)

Tikslas mažai cholesterol ic 
turinčio maisto yra sumažini 
perdidelį kraujo riebumą. Visi 
kiti maisto dalykai š.oje dietoj, 
yra mitybiniu atžvilgiu pakan
kamame kiekyje. Jei žmogus, 
turįs pe rd a-u g cholesterolic 
kraujuje, dar ir nutukęs yra 
tada gydytojas specialiai suma
žina maiste’ kiekį.

Šitokį maistą pradėdamas v ir I 
loti žinok, kad turi nevartoti 
svarbiausių sekančių maisto da- | minti su leistais aliejais.

DRAUSTINI RIEBALAI: Gy
vuliniai ri.balai, sviestas, grie 
t nė, lašiniai ir sue t.

VAISIAI: visi žali, virti ar ke
nti J.i bei džiovinti vaisiai. Citri
niniai vaisiai.

ivku: visokiu gyvuliniu riebalu, 
kiaušinio trvii.o. svi.sto ir sae i 
daus pieno. Taip, nevalia lų ke
turių maisto dalykų valgy J n< 
vienam norinčiam širdies a’a 
kos išvengti. Negalima valgylii 
tc’kio maisto, kuriame tie k etų r Į 
maisto dalykai yra įdėti. Saky
sim. toks raguods yra pilnas1 

NELEISTINI VAISIAI: 
les iir. joks draus! Inas.

MŪSOS: Liesa jautiena, 
trynių. Taigi, jis yra beveik vie- ' ši_na, vištiena, tetėtiena, 
nas cholesterolis. O kaip jį mėgs-, kutiena, liesos žuvys. Va: 
ta po senovei dabar valgyli visi, ne k.nuola tuna, 
voač riebios moteriškės. Baisia1 DRAUSTINOS MĖSOS: Iriu-

Naujienos, Chicago, 8, Pl. Tuesday, November 3 1981
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Turėti širdies ataką, ar neturėti jos, yra 
beveik tas pats, kas gyventi ar gyvu la
vonu per gyvenimą eiti.

(Mediciniška tiesa) 
nesveikus valgio

Įpročius s veikesniais,. Daug pa 
sauktų, bet maža išrinktų. Dau
giau mūsiškių dabar turėtų būti 
šrinktųjų pusėje, čia tokiems 
reikės savas asmenybes sužmo
ginti, tik tada jie pajėgs pasi
naudoti mediciniškomis žinio
mis.

čia paduodamoje mažai cho
lesterolio turinčioje dietoje rie
balai turi mažinti angliavandžių 
(miltinių - krakmolinių) kiekį, 
štai toji dieta.

LEISTINI VALGIAI

sukos, darytos 
oieno. Gazuc'ti

ĖR1MAI: liesas pienas. Pa 
iš lieso (skim) 
vandenys, vaisių

GĖRIMAI: sal- 
išgarintas pienas 
milk), eggnogs,

ANT TREČIOS (DESSERT): 
vsi gaminiai be trynio. Angel 
food cake, jello, paprasti pyra
gaičiai be tryūio. Žalalinos 
valgiai. Vaisių gaminiai. Pudn- 
gai be trynio.

DRAUSTINI ANT TREČIOS 
VALGIAI: visi pyragai, pyra
gaičiai, tortai (išskyrus Angsl 
food), turintieji šokolado, sal
dutis pieno, sviesto, kisušinir 
trynio; ledų (ice cream), ka
kavos ir kakavos' riešutų.

RIEBALAI: daržovių riebalai 
ir aliejai. Daržovių margarinas. 
Prancūziškas, ital.škas ir česna
ko užpilas (dressing), jei jie ga-

ver- 
kala- 

uleny

. 5.^--

, šis, ką v i^r, kepenys, visi vidaus* .KAROSAS'
organai: inksjaį, smegenysT k U 1 t m ' - v.* •
plaučiai. ! T ALTo 41-asis suvažiavimas

vtAi-iįviAr či u u ’ I ?/• (KOMENTARAI) / • -KIAl ŠIMAI: tik baltymas. 2 ;. _ t.
D-R A U S TI N I KIAUŠINIO:- lvJ'k.ęs Amerikos Lietuvių Ta,- 

TRYNIAI. Tai peilis širdžiai, suva^avimas š.m.
spąlio' 17. d. ęnįęą$įbjįe akivaiz
džiai įrodė, kad Ąųierikos lietu
vių įsteigta Lietuvos laisvinimo 
mątitucija, pergyvenusi viduji
nius sukrėtimus,, yrą gyva, dar
binga. nepraradusi realybės su- 

į pratimo ir sū pasitikėjimu žvel
gianti į ateitį?

Šiame suvažiavhue nesijuto 
/ kovingų įtempimų ar- emocinių 

’ _• prasiveržimu, ginant ALT o eg- 
VA. > XJLAW. { >£ “

DRAUSTINOS-. BULVĖS IR ^tenciją ir jų teisę kalbėti 
JŲ PAKAITALAI. .Makar^W ^UV1U
/__ v _ a- t • • * jos vardai. Nors tiesioginė itani-

I pa tarp ALTo ii’ JAV LB atslū
go, bet iš provincijų skyrių pra-

visų taip pamėgtas trynys ir su 
juo'gaminti valgiai.

SŪRIAI: sausa varškė ir iš 
tokios gamintas be riebalų sūris.

DRAUSTINI SŪRIAI: grieti
nėlės turinti varškė bei sūriai ir- 
visi kitokie sūriai. i

BULVĖS AR JŲ PAKAITA
LAI: visos baltos ir saldžiosios, t 
Ryžiai, spaghetti, makaronai, 
gaminti be trynio. į

J v ’ PAKA’iTALAL i,šeivi‘
(noodles), gaminti, su kiaušinio;vart^' joginė įtarų- 
sryniu. Bulvės, gamintos su 
gietine bei keptos.

SRIUBOS: sriubos - buljonai, 
riebalų neturinčių daržovių sriu 
bos. Visos sriubos, gamintos be I švelka širdžiai nąąistą, sakysi
gyvulinių riebalų ar saldaus - “Tai kas man lieka valgyti?”
pieno. J Su tokiu .jokia žmoniška kalba

SALDUMYNAI: saldainiai be į negalima. Toks pasiliks senoj,
gyvulinių riebalų, jam, 
cukrus, medus, melasas, sy- j pa gretinančiai ateinančios šir- 
rupai. j dies atakos bei sklerozės, kitose

DRAUSTINI SALDI M YNAI: j
ri būs saldumynai, gaminti su i tuose, kdjose, akyse..

i žinoma, toks lietuvis skubės pas 
daržovės gydytoją ir prašys vaisių. Tas 

prirašys kokią tabletę ir sakys 
ateiti už savaitės. Ir taip žmo- 

ąmintos, I gus bus klaidingai užtikrintas, Į 
rietinėlė

grietine ar sviestu.
D A Rž OVĖS: visos 

Žanos, virtos ar vokuotos.
D R A U ST 1N () S D A RŽO VĖS

k.p’os ar su prietine g 
svicsiC) turine.os Lei g: 
padažu p:skanintos..

Lietuvio maistas nuo. sveiko 
maišią skiriasi kaip žemė 

nuo dangaus

Matom, kad sveikas, choleste
rolio/mažai tur’nlis makl.Ls. yra 
(i dc’ė priešingybė dabar lietu
vio naudojamam ma 
tusieji i nesveiką, į 
nantį maistą, h .tuviai

stui. įpra
nti sargi- 
dabar tu-

vedami prieš akis virš paduota j gą, kokia yra pakeltas kraujo-Į

jelly, i nesveikoj vagoj ir taip. jis. lauks 1 deda žegnotis tik perkūnui Iren

kūno dalyse: smegenyse, inks

t

• kėd jis sveikai elgiasi, tas tab- 
' ietes priiminėdamas.

Tikrumoje, taį juokų darbas 
su nejuokais sergančiu žmogu
mi. Sklerozė nesveiku maistu 
lietuvio buvo šaukiama į jo’ šird; 
per melų metus. O dabar, kai 
ji pas lietuvi atėjo, jis jos atsi
kratyti mano su tablete, ir la- 

j bai greitai.
i Tokio dalyko nėra ant žemės 

į štai pavyzdys, kaip elgiasi^ mi
nėti lietuviai,^ nesi orientuoją ša
šo sunkioje padėtyje. Pųsąmžis 
i;luv,s nesutvarko savo, gero 
kai pakilusio krąųjospūdžię, nes 
nepi'.silaiko svarbiausių dėsnių 
tokiai negerovei nugalėti. JL

I nemeta perdidclio. svor-ąi, jis 
1 valgo sų druskų, ir jis nesdvar- 
! ko su riebiu krauju, o vaistus 

ima š kur lik gavęs. Paima ke
lias tabletes — jbs, žinomą, ne
padeda. Tada jis ima kaimyno 
imamas, ar giminaičio prirašy
tas vis ke.ūą.jų. Irgi jos ne
padeda, nes jis pats, rnatuoją- 
kraujospūdj. Tada jis imą ieš- Į dykime ir brukus nugraibę, bent 
koti daktarų. Eipa nųy vieno po litrą (kvortą) per dieną vai-, j 
pas kitą. Paėmęs vieną tabletę I gykime, prisidėję morkų, kilų

■ nęl vėlai vakare praneša, gydy
tojui, kad nepadeda tątilvtė1, ga. 
reikia didinti jų skaičių.,.

Tai ryškiausias, tiesiog kiasiš 
f kas mūsiškio, nej save iųteli- 
Įgęaiu laikančio, ntedieipiškas 

(amt ūmas, neflorįęataviinas sa-
I ve tokioje sunkioje padėtyje. 
; .hrk nėra visame pasaulyje vais- 
: to vienos labMės. kuri vie- 

'“rmr't.vrth sutvarkytų 'šhhkią' tt-

, 9U finansiniai ALTo

VieuoK panašus Lietuvių Ben- 
niekingi veiklos me

todai nedavė laukiamų jiems 
rezultatų, nęs paskatino sąmo
ningus ALTo veikėjus padvigu
binti savo pastangas, kad atlai
kius savo pozicijas. Savd keliu 
ALTo centras sukoncentravo sa- 

, vo dėmesį į degančias laisvini
mo problemas, kuriose pasiekęs 
laimėjimų užtikrino savo auto
ritetą lietuvių išeivijoje.

Paskutiniais metais ALTO 
griovėjai buvo suradę “naują 
idėją” sąvo tikslui pasiekti. Ne- 
pasisekus. frontininkams su- 
griąųti ALTo, o vėliau ir VLI- 

iš vidaus, nusprendė prie 
Bį-B d T\V LB, įsteigti antri-
nius organus, pavadinę nekal-lkėjų adresų ir net telefonų nu
tars vardais kaip “lietuvių visuo- 
ųięnįnė komisija”, kurią vėliau 

’ Rąkėlė į “tavytios” rangą, jų i>a- 
gaĮb.a dėjo pastangas perimti 
ĄLTo. ir. VLIKo Lietuvos lais- 
viųirno veikimą į savo rankas.

Nepasisękųs šiam planui, to- 
į Ūmoje Kalifornijoje sugalvojo 

įsmeigti naują pabaltiečių orga- 
nūįąciją, pavadinę “Baltre Ame- 
ęięąn Freedom League”, kuri 
pasagudė amerikiečių “public 

, gelation” Hannafordo’ firmą. 
. Pasamdyta firma turėjo paruoš- 
į ti “profesionalų” Lietuvos lais

vinimo planą ir prižiūrėti jo 
nešimų.;paaiškėjo, kad mėgini- , vykdymą. Vėliau paaiškėjo, kad
mas įvairiau^ būdais kenkti AL
To veiklai nėra visai sustojęs.

Kai ĄLTo. skyriai ruošia Va
sario 16-osios minėjimus ar šiaip 
parengimus, tikslu sukelti dau
giau lėšų Lietuvos laisvinimo 
reikalams, tai Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės, su mažo
mis išimtimis, tuo pačiu laiku 
ruošia savo, parengimus su aiš
kiu tikslu suir-ųkdyti ar sumen
kinti ALTo skyrių užmojus. Ki
tais. atvejais, per Vasario 16-os 
mįĄ^n^ųs,. pagal sugalvotą 
“laisvo apsispjrendimo” aukoji- 

už iniciatorių pečių buvo pasi
slėpusios PLB ir JAV LB vado
vybės, kurios pasiryžo jau su 
samdytų “profesionalų” pagal
ba suduoti galutinį smūgį VLI
Ko ir ALTo veiklai.

Į-ygiąi prieš 20 metų ALTo 
iniciatyva buvo sudarytas Wa- 
shi.ngtone Jungtinis Amerikos. 
Pąbą.ltįečių Nacionalinis Komi
tetas, kuris atstovauja centri
nėms Amerikos lietuvių, latvių 
ir estų organizacijoms. Iš dr. J. 
Genio pranešimo paaiškėjo, kad

- -r : - -----. , ■ | šis organas palaiko pastovius
mo formulę, braunasi į ĄLTųl f.y^jus su Kongresu, Valstvbės 
skyrių ruošiamus parengimus,^yįWentų ir Baltaisiais’rū-

į mąis. Vienas latvis jau dirba su 
Komitetu 20 metu ir jcf patyri

mui ir'sugebėjimui prieiti prie! F“—J' F™.es(
"A- s A-i A pries toki sumanymą, nes be kreikiamu oohtiku varnu nnlvo- 7. ... J t-’

t

spūdis;
Taip ar panašiai nusiduoda su 

visomis -kitomis, lietuvius kan
kinančiomis negalėmis. Jie prą 

k-us, tada, kai beveik viskas esti 
prarasta. Ar ilgai mes tai save 
tamsybėje/ laikydami jausimės.

reikiamų politikų vargu prily 
tų pasamdyta lobyjistų firma. 
Dr. J. Genio pranešimu, šio Ko
miteto latvių ir estų atstovai yra 
taip pat pasipiktinę neva antri
nės Baltų organizacijos įsteigi
mu Los Angeles mieste ir jau

.Tada, šviesoje gyveną? Gana mums
tokios savęs apgaulės! Pradėki
me ateičiai šviesų gyvenimą. 
Meskime visokius medicinoje 
prietarus, vyraujančius lietuviu 
“■arpe. Naudokimės šios dienos 
medicinas pagrindais per savo 
asmenybės sužmoginimą.

Sa.vęs negerbi, nepajėgsi 
gerbti ir artimo

Rūką žmonės kenkia sau ir 
artimui. Tokie savęs negerbia, 
jie negali gebli artimo. Tas pats 
su riebiu maistu: jis naikina šir
dies sveikatą. Blogas pavyzdys 
vaikams. Jie esti įpratinami į 
nesveiką mitybą. Tai kur čia ger- ■ 
bimas ir artimo?

Todėl visi daVar stenkimės 
keisti savo. nesveikus valgio 
įpročius sveikesniais. Kito kelio 
į širdies sveikatą, į atakos iš-. 
vengimą nebuvo, nėra ir nebus, 
Jis eina per sumažinimą visų 
riebalų, ypač cholesterolio kraų- 
juje. Už tai turime prisilaikyti 
virš paduotos mitybos.

Žmonės, kurie prisilaiko virš, 
minėtd maisto, jaučiasi sveiki 
ir dirba už kelis naudingus ar- ' 
tim ui darbus. Taip ir mes pra. j 
dėkime elgtis. Išsivirę, sakysime, ; 
kslakuto kūjų sriubą, ją alsai- {

daržovių ax ryžių bei kitų javai
nių. Tai mažas pavyzdys — jis 
visieim atneš naudos. »

Išvada: Tvarkykimės su sa
vais nusifeikjinais, jausmais. as- 
men y barnis. Tik tada naudingos 
mediciniškos žinios bus mums 
visiems į sveikatą.

Pasiskaityti: »v. Kryžiaus Ii’ 
joninės pertvarkyta šia skyriaus 

’ dieta.

Wall% between rooms in 
the home began to disappear 
In tha early 1950’s when the 
so-called "open floor plan” 
in interiors enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by returning veterans of World 
War H.

The desire for something 
different from the two stcry 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
war turned the new “ranch
style0 houses into a trend. 
Climbing stairs became pastA 
as all-one-level living was 
embraced by new fami' es 
coping with the post-war baby 
boom.

Now as we enter the 
energy-conscious 19S0's, the 
open floor plan reappears, 
looking fresh and hew. How
ever, this time it bears a 
different nune. It is called 
“thje great room” whicn in
corporates living, dining and

yra pasiuntę 1;
siu laiku savo protestus šiai or
ganizacijai.

Reiškia, frontininkai sugalv > 
jo pavartoti savo išmėgintą ma 
pevrą, sudarant Jung iui^ra 
Amerikos Pabaltiečių Nąęonad- 
aiam Komitetui pakaitalą, su 
tikslu perimti vUu Pabaltijo 
tautų laisvinimo vadovybę. Mi
nimas Baltų Lygos atstovui 
spaudoje lietuvių išeivijai y a 
pareiškę, esą, jie tik nori padėti 
VLIKui ir ALTui. profesionalų 
pataliniais ir pagalba, užmez
gant artimesnius ryšius su ame
rikiečių opiniją formuojančiais 
organais ir žymiais politikais. 
Betgi iš dr. K. Šidlausko prane
šimo paaiškėjo, kad Baltų Lygos 
organizatoriai pareikalavo iš 
ALTo pinigų ir visų skyrių vei- 

merių. Reiškia, buvo pasinešę 
iš Los Angeles tiesiogiai diri
guoti ALTo skyriams, aplen
kiant centrą, bet nuo tokių 
“profesionalų” buvo griežtai at
sisakyta. Panašų pareiškimą yra 
paskelbęs ir VLIKas.

Lietuvos Vyčiu atstovė L. S t u- 
kienė, pasisakiusi entuziastiškai 
už besąlyginį ALTo rėmimą, 
pasmerkė Hannafordo firmos 
samdymą Lietuvos laisvinimo 
bylai vesti, nes tuomi nuverti
namas mūsų tautiečių idealiz
mas ir pasiaukojimas lietuvių 
tautai. Jai vos baigus savo kal
bą, prie mikrofono’ priartėjo 
inž. A. Rudis, kuris iš savo ilgos 
patirties, su Amerikos aukštais 
pareigūnais ir politikais yra su
laukęs. sekančio įspėjimo: Ame
rikos lietuviai yra aukštai ger
biami už savo pasišventimą lie
tuviu tautos laisvei, bet buvo 
įspėti nesiųsti savo .yįętcn pa
samdytų agentų, si kuriais ne
bus jokių kalbų.

Pasisakymams ir diskusijoms 
šia tema plintant, įsijungė savo 
žodžiu Alena Devenienė. Anot 
jos, visai bereikalingai čia daž
nai minimi kaliforniečiai, kurie 
neva sudarė Baltų Lygą ir pa
samdė Hannafordo kompaniją. 
Priešingai, Kalifornijos lietu
viai pirmieji pakėlė protestą 

liolikos lietuviu prie šios Lygos 
prisidėjo kokie trys latviai ir 
vienas estas. Kaip jie galėjo 
drįsti kalbėti ir veikti visų pa- 
baltiečių vardu?

(Bus daugiau)

; WWWW >,
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SylvU K. Lowe, N.H.F.L.

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Fashion* 
Laagua^ is Floor Fashion Specialist, GAF Corporation.

The ’Great Room’ latest Trend In Interiors

food preparation activities in* < 
to one huge space.

The spacious “great room^ Į* 
shown here features an ecl co- V 
t:c group of contemporary ’ 
furnishings. The open-plan r 
concept is further enhance^ f 
by joining the kitchen visually ! 
w?h the living and dining 
areas through the use of th< r 
same elegant brick-pattem ’■ 
floor covering, U U GAf V ’4 
handsome sheęt vinyl in the :j 
“Newburgh Brick” pattern in j

Ths GAFSTAB Softred 
floor has an easy-care no-wax i 
surface. The deeply textured I1 
pattern has the look of I 
real bricky yet retains its 
natural shine with little main- 
tenance. The Qu»t-Co^ foam^ 

dnterląyęr provides comfonJ . 
Vann th and noise reduction. į* I 
z\vailable in 9' and 12’ vridth^į 
at your nearest home impro7>- • 
ment center or building suppljr 1 
dealer. I
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(Tęsinys)

STUDIJŲ SAVAITĖ
(Tęsinys)

Trečiadienio (ru">pj. 5) rytinis
paskaitirirkas— Kęstutis Joku- 
bynas (Muenchen). ilgiau nei 
pusantro dešimtmečio kalintas 
sovietiniuose lageriuose, kalbėjo 
apie politinių' kalinių gyvenimą

ŠEIMOS IR MOKYKLOS 
REFORMATORIUS

v ■ •
Laimio įtūžimas auga: jis ko

neveikia tėvą, susikerta su ‘auklė 
to’a Juzefą, direktoriumi K. 
Saunoriu, užgaulioja motiną, bas 
tosi nerasdamas ramybės ar jieš- 
kodamas daugiau tėvo kliaudžių. 
Tar. Lietuvos gamyklos direk
torių, šefuojantį vid. mokyklą ir 
auginantį du vaikus, jaunasis ra
šytojas morališkai visai sudirba 
iki nusigėrimų, nes to reikalauja 
romaito planas: smukdydamas 
tėvą, autorius brandina egocen- 
triką, nepaisant kitų nuomonės 
jaunuolį Laimį, pavesdamas jam 
misiją reformuoti šeimą ir pačią 
mokyklą. Tai būdingas jaunimo 
žurnalo redaktoriaus užmojis.

Elena Kupstienė — pareigin
ga mokytoja, nors jos pedagogi
nio darbo tikrovės neatskleidžia. 
Galbūt nusižiūrėjęs į savo idea
lią mokytoją Daratą Suveizdie- 
•nę, kuri “gerom šiltom akim žiū 
rėjo į pasaulį”, kūrė Kupstienės 
asmenį. Jos užsidarymas, šeimos 
dramos nutylėjimas, savotiškas 
pasyvumas, iliuzorinis meilės 
traktavimas, tyliai laukiant, kad 
gal vyras atsities, Skaitės ir Lai
mio yra vadinamas išdidumu. 
Ji . sutinka paaukoti savo laisvę 
imlaimę aukodamasi ir tikėdama
si '’.pasikeitimo. . Pati nesusikubi- 
Įia padėti besiblaškančiam sūnui, 
kai šis atrodo daug ko iš jos lau
kiasi ir, tik jam prirėmus ją prie 
sienos, atveria savo sielą. Apskri
tai, ji inteligentiškos, jautrios 
sielos, susitvardžiusi, daug , ką 
per gyvenanti savo viduje.
i Laimio sesuo Roma — geros 
dalios mergaitė, dažnai be jokios 
įtakos norinti atšaldyti karšta
košį brolį. . . . . ]
i TARYBINĖ MOKYKLA

• / ’Krafe gi ‘dvasia vyrauja"Lai- 
.Įnio- vidurineje -mokykloję 7, 
į Pagal. ■ tarybinius potvarkius, 
joje reikšmingą vietą užima 
komjaunimo sekretorius, kuriam 
"reikia lakstyti, kartais — liežu
vį iškišus”. Nors Laimio drau
gus Vytas nė žodžio nepraleme- 
.na, bet kas čia kam, kad tiktai 
kitų tas vargas neužgriūtų”, — 
ftijis išrenkamas sekretoriumi. 
Nebėgioja, nerėkia, “bet ateis 
pertrauka, pasiima storą sąsruvi- 
mįį kur kiekvienam paskirta po 
.keletą puslapių, ir zyzia Į attsf 
ką planuoji, ką jau padarei, ką 

veiksi?; Taip ir prilipo jam
;^sUodas”.-
i/Vyto pareigos atsakingos: jo 
surinktomis žiniomis naudojasi 
iSokytojai, svarstydami mokinių 
elgesį.
i Autorius matyt iš praktikos ži

no komjaunimo sekretoriaus ga
lią, tad leidžia klasės auklėtoja; 
Juzefai prasitarti: “Vytai, nebū 
kūne formalistai. Negi mūsų dar 
bai — tai tik pasisakymai susi
rinkimuose, politinės informaci
jos, saviveikla? Plačiau, plačiau 
žvelkim”. Uodas klasėje nepo
puliarus ir jis, matyt numojęs 
ranka į uclumą, pradeda jaus
mingai domėtis Laimio seserimi 
Roma-

DIREKTORIUS 
IR MOKYTOJAI

Vid. mokyklos direktorius Kaz. 
Saunoris — praktiškas, gerai pa- ’ 
tyręs žmogus. Bičiuliauja su Al- j 
binu Kupstu, pakelia su juo stik-i 
liuką, šašliką perkremta, kad ką; 
nors naudingo iš jo gautų mo-| 
kyklai. Laimio nuomone, jis pats 
yra toli nuo mokyklos: jam svar
bu, kad “sklandžiai suktųsi ra-J 
tukai, kad blizgėtų, kad svečias; 
vaikčiotų, kad šešėiiukas neuž-| 
klystų, kad triukšmelis nekil-j- 
tų”. Sužinojęs apie kompromituo j 
jančias nuotraukas ir įžūlaus ; 
Laimio puolamas, ramina jį, kad 
tėvas yra tėvas, — ne mes jį 
leisim”. Jam nesmagu, kad sa
kai Laimiui — “ramu, giedra, tai 
ne, jis būtinai dairosi debesies”

Kągi:. gyvenimiškas, patyręs! 
žmogus, neišmušamas egocentric 
ko mokinio iš pusiausvyros, įsi-? 
senėjusios rutinos pedagogas.

Šalia jo šviesesnėm spalvom 
sušvinta klasės auklėtoja Juzefą,’ 
uoliai vykdanti direktoriaus va-/ 
lią, bet nebijanti ir savo palai- ’ 
dojusi mažutį sūnelį, visa savoj 
širdį atiduoda mokiniams. Norė
tų kaip stūksantis , ąžuolas atsis
toti, “kad niekas tavęs nepaju
dintų. Ničniekas”. ;!

Jau kiek daugiau šarvuotas, 
matematikos mokytojas Jeroni
mas, vertinąs gabius mokinius^ 
jų tarpe gerą matematiką Lai
mį. Susitelkęs, draugiškas, mo
kąs išklausyti mokinių nuomonę 
ir ją pagerbti.

BE MORALIZAVIMO

šitokioje atmosferoje auga ir. 
bręsta “integralas” Laimis, įsiti
kinęs, kad nė vienas jo nesu
pranta. Tėvo nuosmukis užgožia 
visus kitus interesų laukus, nes 

Tiki, kad jis vienas gali pamo
kyti ir tėvą, ir motiną, ir seserį, 
ir draugus, ir patį direktorių.

O tie draugai, kaip ir visų lai
kų mokiniai, surengia, slaptus 
robaksus, išgeria, pasimyli, pasi
šaipo, juokų iškrečia. Laimiui gi 
“nė vieno tikro draugo. Nepati
ko man katalikai, šventuolėliai 
bet nenuėjau ir su pamaivomis^.

Moralizavimo, neskaitant Lai-

JONAS RIMŠA
t

‘Motinystė’’ (Aliejus)

1. PERSIRENGŠLIAI ir kaukininkai ■-
(Tęsinys)

17) Užgavėnių žydai- kaukes 
darosi iš medžio žievės- ar kar- 
tono. Jose yra skylės akims, bur
nai ir nosiai. Daniją il.Jj'til- 
vės ar ropės. Jų v&iBfebūdayo

ilgas kreivas, kitas — trumpas 
storas. Lūpos nudažomos raudo
nai, taip pat jir 'škrtidstai; Atit-’: 
akiuš dažo geltonai ar -juodai. 
Ūsai ir barzda iš-linų, nudažo
ma raudonai ^r jubdai; Kokia 
barzda, tol^e-?r plaukai.

kę žymiai lėčiau, 
kiekviena karta yra 
įkeitimų stebėtoja 
{ pasikeitimus reaguojama ket- 
veriopai: arba jie ignoruojami, 
arba užsidaroma siaurame, savo 
specialybės kiaute, arba laiko
masi įsikibus praeities liekanų 
arba einama su laiku, nekritiš
kai viską pamėgdžiojant: jauni
mas griebiasi narkotikų, seni
mas “įs'myli” televiziją ir pan. 
Didelių keitimųsi amžiuje žmo
gus turi būti lankstus — suge
bėti prisitaikyti. Taip pat ir or
ganizacijos. 4

Ruošdamasis žvelgti į ateitį, 
prelegentas apibūdino lietuvišką 
dabartį. Nyksta lietuviškos pa
rapijos, jaučiamas kunigų stig- 
lius, mažėja lituanistinės mo
kyklos.- Turime gausią ir gerą 
lietuvišką spaudą, bet ima trūk
ti redaktorių ir bendradarbių. 
Per ateinančius 20 metų užsida
rys bent 1/3 lietuviškų laikraš
čių. Jaunoj kartoj nesimato ga
bių rašytojų ir žurnalistų.; Vil
čių taikia Pietų Amerikos lietu
viai, bet jų jaunimas neiiioka 
lietuvių kalbos. Ir JAV-bėse jau 
ryškėja dvi grupės: pilni lietu
siai ir lietuvių kalbos nemokan
tys lietuviai, kuriuos siūloma 
vadinti lituanofilais..

Iš ir nelabai šviesios padėties 
kalbėtojas padarė gan optimis
tiškas išvadas. Ano't jo, nėra am
žinų tremčių. Kokie pasikeitimai 
beįvyktų, lietuviškoji išeivija 
įžengs į XXI amžų tvirtu žings
niu. 48-oji Europos lietuviškųjų 
studijų savaitė įvyks jau 21-me 
šimtmety..Ir jai netrūks nei pa
skaitininkų, nei klausytojų...

. (Bus daugiau)
(Iš Vok. LB-nės Biuletenio)

Dabar jau 
didelių pa
ir dalyvė.

Tarybų Sąjungoje. Pirmiausia 
lentoje nubraižė sovietinių lage
rių schemą, perbraukdamas se
nąjį pavadinimą GULAG ir įra
šydamas naują -— GUTU (Vy
riausioji pataisos darbų įstaigų 
valdyba). Jos žinioje yra visi'la
šenai ir kalėjimai. Pažymėjo 
kiek kurio režimo (bndro, su
stiprinto, griežto ir ypatingo) 
lageriuose ir kalėjimuose lei
džiama gauti ir rašyti laiškų, 
banderolių, kiek ir kurio svorio 
siuntinių, bendrų ir asmeninių 
pasimatymų, už kiek rublių ir 
kaip dažnai pirkti prekių lage
rių ar kalėjimų parduotuvėse. 
Toks oficialus; vaizdas. - Valdy
tojų bloga ar gera valia gali tą 
vaizdą labai subjaurinti ar pa
gražinti. , A L'

Prelegentas baisius lagerių 
vaizdus piešė aiškiu, ramiu pa
sakojimu, lyg tai būtų-'kažkieno 
kito ,o ne jo paties išgyveni
mai. Išlikti gyvam ilgesnį laiką 
reikia labai stiprios Seikatos ir 
valios — noro gyventi. Ir svar
biausia —laimės. Pagrindinis 
dalykas yra viltis. Sunkiausios 
pirmds dienos. Lagerių gyveni
mas toks pat sudėtingas, kaip ir 
laisvėje. Po Stalino mirties są
lygos pradėjo gerėti. Sumažin
tos bausmės.'^Dabar bausmių 
tikslas -į- priversti kalinį atsi
sakyti režimui priešingų pa
žiūrų.

Lageris yra moralinis egzami
nas, kuris ne visiems- pasiseka 
išlaikyti. Lagerių uždėtas ant
spaudas palieka visą gyvenimą, 
kaip ir kalinių bylos sovietinio 
saugumo ir teismų archyvuose. 
Su bausmės atlikimu nusmerk- 
tųjų vargai nesibaigia — juos 
dar • ilgai persekioja Įvairios 
įstaigos.

Iš klausytojų eilių pakilęs Ri
čardas Tendzegolskis, 10 metų 
iškankintas Kolymos lageriuose, 
papasakojo šiurpius savo išgy
venimus. Buvo priėjęs1 tokią ri
bą, kad nebenorėjo; gyventi ir 
prašė sargybinį nušauti. Tik at
sitiktinumas išgelbėjo.

Pasaulio LB Valdybos pirmi
ninko pavaduotojas Vaclovas 
Kleiza. iš Čikagos .buvo r popietį, 
pis .trečiadienio (Yugpiūčio' 5 d.) 
•paskaitininkas. Jo „tema —' Kai 
kuritis-išeivijds gyvenimo apraiš
kos ; 7 -žvilgsnis' ateitin,.' . Išeiviją 
prėiegenfas’Jpalj'gino. su ' tekan
čia upe.. .Jos- turinys nuolat kei- 
'čiąsi.' Pasik-eitimai- anksčiau vy-

•ką, šis kniaukia ir šlapinasi 
Į (laistc Iš berkes vandenį). Tol 

žydai sukinėjasi ir rikdo vaiką, 
kol ka nors gauna. Paorotys te
bėra. Ncvcčių km., Šilalės v. Už
rašė Juozas Djrmantas. '

20) Kieman įėję žydai šoka, 
groja, .dainuoja ir už tai gauna 
pinigų; Tačiau jei šeimininkas 
žydus atpažįsta. , tai išrengia ir 
paleidžia rienais baltiniais. Tebe
daroma. Biržų-Lėmko km., Šila
lės v. Ųžr. Jonas Poška.

21) Spūdiškiąi per Užgavėnes 
vaikšto persirengę žydais ar 
vengrais ir sako oracijas ar dai-

. nuoja: . U . \ ,
Par susieda kluoj imą 

žyds barzdą kratiha,
, Vilka kaulą atbulą, ‘ 1

• čiguons pačią vija. (2) 
Ar tai būta ą.š teisybj,

ar tai' rheįagystą, ; - 
Kada ažys ant pečiaus 

su kujūkas p'jovi šyną.
Čiguons dąržynė ant šyna 

aukšta kap an plautų,
Kėravuoj sava mandrystas, 

kad kas nesugautų. (2) 
Žvirblis jaučius pasijungįs 
• į. cibule drangą, 
Važinėje jis puo laukus, 

■ 'kafpūo kuoks žabanga. (2) • 
Ant uožkuos nuogaruos 

šilki-kavą, gieri,
Vyną žiurki-nulupta 

pėnki.pūda svieri. (2)
(J. Bšrievičtūs, Spūdžių km., 

• pailųbysio v. ‘ Užr. E. Brožytė, 
1935.: Lietuvių Žemės Vardy
nas 1386).. ,........

22) Tokie Užgavėnių žydai su 
sąvimi *ki$ais turi armoniką ir 
suradę daugiau jaunimo meta 

.savo licynds ir pradeda šokti- 
Užgavėnių žydus draskyti neval- 

' na, bet jei kartais atsiranda to? 
kių,. kurie užsimano žydus pa
žinti, tai -jie .kiek. galėdami vįej 
pas. kit§ .giną-; * Tik k^ly susitik^ j 
stengiami, .vieni ;kįtus nudraskyti' 
ptikūš. Kartais viepi ir. kiti nūsiį 
draskę-gauną grįžti namo. Žagpj. 
.riečiuose Užgavėnių, žydai d^r: 
btLvd populiarūs Didž. karo mė- 

. tūj bet po karo kaip ir išnyko:;
nusimetė -ličynos, . atsirado kįtoj- 

„kių’-j pramogų (yaiarų, vaidinį- 
-mti) .Žagarė, 1937, ETA 1293/94a. 
J. Marcinlūis. - : •

■</ j /(Bus daugiau)

(2)-
1

f tebesu tinkami.
v. Užbašę

K’auliūtė); 'J;./ :
18) Užgavėnių rdfcai .

įvairus. -IJažiiauąįąf apsį^iąJiefe 
ilgu suplyšušhi 4psiau§tu^ 

lia žmonėms moralinio susijusia
pančiu; Kojas* hpŠįąfcMa; n^gixie-.

mio išsirėkime, vengiama, laikau 
tis K. Markso ir F- Engelso “Vo
kiečių ideologijos/ veikalo nuo
rodų: “Komunistei iš vi'sp nes
kelbia jokios moralės. Jie neke- 
r ___ _______
mo: mylėkite vienas kitą’, nebū
kite egoistai ir t.i t.; atyifksgKtŲ 
jie puikiai žino, kad h* egoizmas, 
ir pasiaukojimas yra tam tikro
mis aplinkybėmis būtina indivi
dų savęs teigimo forma”.

“Integralo” autorius kaip tik 
ir pavaizdavo bręstančio jaunu
čio savęs teigimo apraiškas, kai 
niekam nerūpi jo smilčiai petsir1 
gta Šeimos moralės-liga.

Įsidėmėtini Lietuvėje vartoja
mi kai kurie terminair.liečią ma
šinos vairavimą: paleidimo, rak
telis, pavaras (bėgiai), greičio 
perjungimo svirtelė, .stabdžio 
pedalas, kuro? padavimo .ranke
na; šviesoforas —.trafiko švie
sos. :

Kepurę' pasiima kiaurą,, be• .Vir
šugalvio, . pro -tą Skylę iškiša 
plaukus. ;5Pirštine^ ' pasidaro >įš 
isvirkščib avies: kailio;; Paprašibti 
vienas yra “tėvąs,?;; O kiti -ri jp 
“sūnūs”.' Tas tėvąs-jAunas, uia' 
žas; ir nežilas, ,o.sūnūs:4idęK 

- susikūprinę^ ž^^ Rar^<3^’'nešjd- 
jasi likta?ną be stftdokStifclp.riė-

lės v.;
‘ :19); Nevocfų^^į-^il^'v/Uzj’; 

gavėnių žydai' vedžiojasi<su 'sa
vimi ir .žydėlkąt.Ji jnfešiėjąsi skę/ 
pe tuose j įmūtiM^hdtą' - tvaiką1 jTit 
vandens 'bdnku/Rai žycfeihs;at- 
rodoj; kad iš' šeihrimiiikų/ jnie£b 

(Iš Eauropos Lietuvio) negausj'tai tū^lmajriloiyti'vąri
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, DU 60629 ♦ TeL 925-2787 g

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

- Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE

£759 W. 71st St, Chicago, HL
• BCflSriNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAk 

DUMYNAI ♦ KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara Šiokiadieniais nuo

Aaaa7/Zu*/

31 Inž. LIŪDAS MIKŠYS,
50 metų studijavę9,.kaip

< ;* *_ '■ ' ■ T V , £

Iš PRAEIT]
ATEINA LIETUVA.

parašė 700-puslapių knygą, kurion'Sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet karia kalba buvo parašyta apie’ Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu sir kurt Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

[ ' ‘ Kaina 325- Kįeti: viršeliai.A Paštas 52*"

ENERGY 
WISE

Organize car pools it M 
■. eave flaaollnau -i /j.?- •/'

Deni be • Bom Lenrt

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, Ii e tūrių 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. Rukšlelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusk knyga kainuoja tik 53.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
tventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

• V1ENIŠ0 ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
{domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbų. Labai 
naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

< KĄ LAUMES EIMt, rašytojos Petronėlės Orintaitės atri*
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 33. t< l-'T) įjj

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n* 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 36.

< SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 T*1. lygoje yra '40 sąmojingų novelių. Kaina 31

Knygo* gatmamo* Naujienose, 1738 So. Related St, UMction
TnĮų
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Pažinkime Ameriką
Kai bėgome nuo antros Sovietų karo jėgų invazijos 

į Lietuvą, tai turėjome galvoje rasti ramią ir saugią 
vietą. Pradžioje rūpėjo galimai greičiau ir toliau pa
bėgti, kad bolševikai nepasiektų, o vėliau pradėjome ieš
koti būdų patekti į Jungtines Amerikos Valstybes. Va
žiavome į Braziliją, Argentiną, Venezuelą, net į tolimą 
Australiją bei Naująją Zelandiją, kad tiktai į Vakarus 
besiveržią Kremliaus agentai nepasiektų, nesuimtų ir 
atgal negrąžintų arba pakeliuje nenužudytų, kaip žudė 
Vlasovo karius. Nervuoti ir bailiai toliausiai nubėgo, bet 
visų akys nukrypo į Ameriką, nes buvo įsitikinę, kad 
Amerika yra saugesnė negu Brazilija ar Argentina. Be 
to, jie jau žinojo, kad Amerikoje vis dėlto lengviausia 
atsistoti ant kojų ir pradėti gyvenimą iš pradžių. Daug 
padėjo mintis, kad Amerikoje turime “dėdžių” ir “tetų”, 
kurie visą laiką mums rodė draugingumą: siuntė laiškus, 
siuntinius, ramino; tvirtino, kad viskas susitvarkys, 
svarbu, kad pasiektume šį kraštą.

Amerikos negalėjome suprasti. Negalėjome suprasti 
tų dėdžių ir tetų, kurie, mūsų nepažindami/visai neklau
sinėjo, kas esame, kuo tikime ar netikime, ką galime 
dirbti ir ko negalime, bet džiaugėmės, kad mums siuntu 
reikalingus dokumentus ir prižadėjo mums padėti pa
čioje pradžioje. Mes patys, nebūdami tikri, ar pateksime, 
į Ameriką, jau sudarinėjome sąrašus gerų ir netokių ge
rų lietuvių, kad pirmon eilėn Amerikon patektų patys 
geriausieji, o kitatikiai gali pasilikti karo išgriautoje 
Vokietijoje, arba važiuoti namo, jeigu jie turės drąsos 
turėti savo nuomonę svarbiais klausimais.

Didelė mūsų dauguma, dėdžių padedama, greitai įsi
kūrė, rado darbo, gavo leidimus rūpintis žmonių sveikata 
išlaikė reikalingus egzaminus ir uždirbo daugiau, negu 
Lietuvoje. Buvo ir tokių, kurie buvo nepatenkinti, nes 
Amerikoje Įžiūrėjo labai didelį dorovinį pakrikimą, nar
komaniją, alkoholį ir kitas nelaimes. Dauguma Ameri
koje Įsigijo namus, atidarė taupymo sąskaitas, siuntinius 
namo siuntė, bet kažkodėl prarado viltį iš Amerikos 
gauti pagalbą Lietuvai išlaisvinti. Bėgo galingiausion ir 
laisviausion valstvbėn, bet ramumo laisvame krašte ne- 
matė. Jiems atrodė, kad už komunistinę sistemą kovojąs 

raudonarmiestis esąs didesnis idealistas,, negu Amerikos 
pilietis. Jie pradėjo ieškoti kelio namo. Jiems atrodė, kad 
esą daugiau idealizmo ir ramumo. Jie nusivylė seniais 
Amerikos lietuviais, pradėjo steigti savo organizacijas 
ir griauti senių sukurtas draugijas, jų vieningai atliktą 
ne tik i Vakarus pabėgusių lietuvių gelbėjimo darbą, bet 
ir jų pastangas įtraukti galingosios Amerikos valstybės 
galią kovai prieš komunistų nešamą vergiją.

Liūdniausia, kad tą ardomąjį darbą veda visai Ame
rikos nepažindami ir neturėdami nuovokos, kaip Ameri
ka galėjo priglausti šimtus tūkstantių pabėgusių žmonių, 
o rusai didesnį jų skaičių išžudė prievartos darbo sto
vyklose ir kalėjimuose. Komunistinė sistema per 60 metų 
nepajėgia pagaminti pakankamai duonos ir riebalų 
krašto gyventojams, kai Amerika pagamina duonos ne 
tik atsilikusiam pasauliui, bet ir dar labiau regresavu
siai Rusijai, pavadintai Sovietų Sąjunga.

Be sekretoriaus Haig pagrindinės konferencijos kal
bos, pačią įdomiausią informaciją suteikė Valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas tarpvalstybiniams Amerikos 
reikalams Thomas O. Enders. Jis yra ilgametis diploma
tas įvairiose Valstybės departamento pareigose. Buvo 
JAV ambasadorius Kanadoje ir JAV ambasadorius Briu
selyje prie Šiaurės Atlanto Sąjungos valstybių. Enders 
gimė 1931 metais Connecticut valstijoje, Hartforde. Jis 
studijavo istoriją Paryžiaus universitete ir gavo ma
gistro laipsnį Harvardo universitete. Pradžioje jis buvo 
paskirtas prie Amerikos ambasados Stockholme. 1969 me
tais jis ėjo diplomatines pareigas Belgrade, 1974 metais 
jis buvo Valstybės sekretoriaus pavaduotojas ekonomi
niams ir biznio reikalams. Jis yra vedęs Gaetaną Marce- 
giano, turi dvi dukras ir sūnų..

Diplomatinę karjerą sekretoriaus pavaduotojas. En
ders padarė prez. Carterio laikais, bet prezidentas Rea- 
ganaS, ištyręs jo pajėgumą ir energiją, paskyrė sekreto
riaus Haig pavaduotoju tarpvalstybiniams Amerikos 
reikalams. Enders turėjo drąsos pasakyti Nikaragvos, 
Salvadoro, Gvatemalos, Brazilijos ir Argentinos kariams, 
kad jie tvarkos neįves savo valstybėse,, jeigu neduos kraš
to gyventojams laisvės pasakyti savo nuomonę ne tik 
apie savo ūkio, bet ir apie viso krašto administraciją.- 
Jis susitiko su dvasiškiais, teisininkais ir paprastais pi
liečiais, pasiryžusiais pasipriešinti diktatoriams. Jis de
rėjosi Nikaragvoje dėl Amerikos ekonominės paramos, 
bet patarė ją sustabdyti, kai įsitikino, kad krašto ūkio 
reikalus sprendžia ne Nikaragvos maištą laimėjusieji 
žmonės, bet iš Kubos atsiųstieji. Jis patarė teikti paramą 
Salvadoro kariams, kol jie ryšis vesti kovą prieš įsiver
žėlius, ir padidinti ginklų kiekį.

Jis aiškino Brazilijos dvasiškiams, kad krašto ūkio 
reikalų nepagerins ir beraščiams gyventojams nepadės, 
jei bendradarbiaus su laisvės ir demokratijos priešais. 
Jis aiškino ūkininkams, darbininkams ir tarnautojams, 
kaip žodžio ir spaudos laisvė padėjo ir padeda Amerikos 
gyventojams pasirinkti geriausią pasiūlymą, kaip demo
kratinė santvarka leidžia pakeisti administraciją be 
kraujo praliejimo. Diktatoriai šaudo prezidentus, tuo 
tarpu prezidentas Carteris, pajutęs pralaimėjimą, pa
reiškė, kad jis nori vieno dalyko, būtent: tvarkingai per
duoti krašto administraciją naujam prezidentui. Prezi
dentas Sadatas ir jo žmona galėjo oficialiai aptarti vals
tybės reikalus su prezidentu Reaganu, o vėliau nuskristi 
į Plains, Ga., ir pasimatyti su buvusiu prezidentu Carte- 
riu. Amerika buvo vienintelė valstybė, kuri galėjo pa
siųsti į Sadato laidotuves tris prezidentus, kurie padarė 
svarbių valstybinių nutarimų su buvusiu Egipto prezi-

Siekime vienybės laisvinimo darbe .
P. STRAVINSKAS

(E straipsnio, paskelbto “Tėvynės Sargo” š.m. 3-je laidoje)

Šiandien Lietuvos laisvinimo 29 d. incidento VLIKo Valdybos 
organizacija (plačiąja to žodžio pc'sėdyje, kad po to būtų gali- 
prasme) išgyvena gilią krizę mas tolesnis aiškinimasis tų kitų

nesutarimų iš esmės. Pažiūrė
kime,. kas įvyko minėtame VLI
Ko Valdybos posėdyje ir kaip tą 
Įvykį vertinti.

1. PLB. Valdybos ryšininkas 
Alg. Gureckas perskaitė jame 
savo .pareiškimą su kaltinimais 
VLIKo pirmininko dr. K. Bo
belio,1 kad jis neva trukdąs PLB 
ir VLIKo bendradarbiavimą.

Tame pareiškime, paskelbta
me ir “Pasaulio Lietuvy” (1979 
m. spalio' mėn. laidoje),- pasa
kyta, kad “PLB, o taip pat ir 
JAV, Kanados ir kitų kraštų 
Lietuvių' Bendruomenės yra įsi- 
tikinusibs, kad paveikesniam 
išeivijos Įnašui į lietuvių tautos 
laisvės kovą yra reikalingas, 
kiek tik įmanoma, glaudesnis 
bendradarbiavimas ir tarpusavio 
veiklos derinimas tarp PLB bei 
kraštų Lietuvių Bendruomenių 
ir VLIKo.

PLB ir kraštų Bendruomenės 
yra pasiruošusios su VLIKu 
'oendradar biaut i,r įsteigiau t ben- 

' dras komisijas, kartu leidžiant

dėl mūsų nesutarimų ir nesusi
pratimų laisvinimo darbe. VLI- 
Kas nesutaria su jo paties įsteig
ta Lietuvių Bendruomene. AL- 
Tas nesutaria su JAV Lietuvių 
Bendruomene, kuri dėl jos na
rių nesutarimo .laisvinimo klau
simais yra suskilusi savo viduje, 
lygiai kaip ir VLIKas dėl jo na
rių (jį sudarančių politinių gru
pių) nesutapimų yra suskilęs 
j dų, vięnas kitam .priešiškus 
blokus. , ...

Lietuvtfs laisvinimo- organiza
cijos krizę,.pagilino ir VLIKo šu 
PLB santykių .nutrūkimas dėl 
VLIKo pirmininko dr. K. Bobe
lio nemalonaus. susikirtimo šu 
PLB ryšininku Aig. Gurecku 
VLIKo Valdybos 1979.IX, 29 d. 
Washingtone turėtame posėdyjs. . . . . t ’ ■

To'dėl reikia kas daryti-Lietu
vos laisvinimo organizacijos kri
zei pašalinti, konkrečiau gi sa
kant, išsiaiškinti' visus mūsų ne
sutarimus ir nesusipratimus lais
vinimo darbe ir atstatyti tame 
darbe vienybę visa apimtimi.
Pirmiausia reikia atstatyti nor

malius VLIKo su PLB santykius, 
nutrūkusius po minėto 1979.IX

įvairius leidinius ir'jplečiant lie
tuvišką informaciją svetimomis 
kalbomis, o ten, kur atrodo tiks-

dentu. Įdomu ir tai, kad 3 buv. prezidentai skrido į'Kairo 
miestą sekretoriaus Haig vadovaujamo] amerikiečių de
legacijoj, kuris -buvo visų trijų prezidentų pavaldinys. 
Kalbėdamas apie Amerikos valstybes, sekretoriaus pava
duotojas pasakė:

— Mes esame valstybės, kurios skaitė teisę aukščiau
siu valstybingumo pažymiu. Mes esame kraštai, kurie 
savo gerbūvį išaugino laisvu pramonės įstaigų augimu. 
Mes sudarome valstybes, kurios aistriai gynė mūsų laisvę 
nuo komunistinės vergijos”.

lingiau, veikti atskirai, pasidali
nant darbais.”

Toliau VLIKo pirmininkas 
kaltinamas, kad jis palaikąs ry
šius su Reorganizuota Lietuvių 
Bendruomene, “siekdamas su
skaldyti JAV Lietuvių Bendruo
menę, kas užkerta kelią LB ir 
VLIKo bendradarbiavimui’. Dar 
toliau rašoma: “Kel VLIKo pir
mininkas neatsisakys savo skal
domosios veiklos, nuoširdus 
bendradarbiavimas tarp LB ir 
VLIKo bus neįmanomas”.

Tą VLIKo pirmininnko' “skal
domąją veiklą” jo kaltintojas 
nusakė taip:

“Skaldymo veiklą negalima 
pateisinti noru dirbti su visais 
(atseit,, ir su RLB), respektuo
jant- visų' (atseit, ir RLB) nuo
mones. Člą, manau, reikia pri
minti, kad mažuma tujqi< teisę 
kurti savo organizacijas ar gru
pes LB ribose ar anapus LB ri
bos,. at organizuotai reikšti savo 
opoziciją LB vadovybei, tačiau 
neleistina pasisavinti LB vardą 
ir savivališkai, ' be įgaliojimų 
bandyti veikti jo$ vajrdu”.

VLIKo pirmininkas tokių’jo 
šiurkščiais žodžiais, kaltinimu 
buvo asmeniškai..įžeistas, todėl 
jis ir “atsimokėje*” savo-įžeidė
jui tuo pačiu, net išprašydamas 
jį iš posėdžio, gi.VLIKo Valdy
ba savo, .vienbalsiu nutarimu 
PLB . Valdybai pranešė, kad ji 

.savo ryšininką A. Gurecką, kaip 
jai, taip sakant, persona non 
gratą, (nepageidaujamą asni'nį) 
ąts”mtų' ir jo vietoje paskir
ti; ’c‘tą.

• PLB„ Valdymo pirmininkas 
spaudoje pripažino', kad A. Gu- 
recko pareiškimas padarytas su 
PLB Valdybos žinia ir pritari
mu.. Matyt, dėl to PLB Valdyba 
A..Gurecko iš ryšininko pareigi; 
neatleidžia ir jo vieton kito ne
skiria. Susidarius tokiai padė
čiai, jau treti metai VLIKo ir 
PLB santykiai yra visai nu
trūkę. (bus daugiau)

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
(Te^invs^

Sulig ūkininkų valdymo patariame prikalbi
nėti ir agituoti tarp jų. idant jie naudotųsi iš 
leistų jiems tiesu patiems valdytis valsčiuje (gmi
noj). žinoma, ūkininkų kerštai prieš vyriausybę, 
kaip tai atsisakymas nuo mokesčių mokėjimo, 
nuo rinkliavų kokioms nors ikonoms, nuo mokė
jimo algos'raštininkams ir mokytojams dėl jų 
nedorumo, neapsieis be aukų, bet vis tai nenu
eis ant niekų. Valdžia pajus žmonių susipratimą 
ir jų kerštą, turės šį bei tą duoti, Šie kerštai ir 
pasikėsinimai ar tai valsčiuje, ar tai parapijos 
reikaluose pagimdys didesnę vienybę tarp žmo
nių, kurie pažins arčiau savo priešų nedorybes. 
Pagirtame taip pat rinkimų tarp žmonių parašų, 
ar tai prašant lietuviams leidinio spaudos, ar dėlei 
kitų reikalų. Nesvarbu, kad šie maldavimai ne- 
pasiekai savo tikslo, bet jie pratina žmones prie 
bendro veikimo.

Baigdami šiuos kelis žodžius apie taktiką, no- 
I h.v nkyti apie būdą mūsų elgimosi su sve- 
limUučipis. \tmindami savo pamatinį ramstį, 
j or “IJctHv: — 'etuviams”, mes stengsimės apie 
užirikymą daha; inių etnografiški) Lietuvos ru-

bežių. idant nutautinimo vilnis į Lietuvą toliau taipogi idant sutaikinti savo reikalus su reikalais 
nesilietų. Gyvenantieji gi šiandien ant Lietuviš- I socialistiškų organizacijų kitų šalių proletariato, 
kos teritorijos, ar tai būtų svetimtaučiai, ar nu
tautusiai lietuviai, privalo pilnai paguodoti mūsų 
tautiškus reikalavimus ir jiems nesipriešinti. Jo
kios neapykantos prieš svetimtaučius mes neke
liame, bet besigindami namie nuo svetimtaučių, 
mes visur ir visados stengsimės sušelpti ir su
remti savuosius ir atsiradus piktiems užgriovi- 
mams iš pusės svetimtaučių, ginsimės ir kovosime

.prieš juos. Ypatingo atžvilgio reikalauja santy
kiai su lenkais, kurie nesiliauna kaikur skriesti 
saw> idealus Lietuvoj, jungdami ją prie Lenkijos. 
Prieš tai mes prieštaraujame ir atmetame bent 
kokį jų vadovavimą mūsų reikaluose, nors neat
metame solidariško su jais veikimo, kaip lygiai ir 
su kitais svetimtaučiais, kaip latviai, finai, maž- 
rusai ar baltgudžai, kurie tik pasirengę yra ko
voti su valdžia dėl geresnės ateities.

15. XI. 1902.

PROGRAMAS LIETUVIŠKOS SOCIAL- 
DEMOKRATIŠKOS PARTIJOS

1896 m.
Jaunas, bet greitai augantis Lietuvos darbi

ninkų judėjimas priėjo iki reikalingumui išdirbti 
tam tikrą aiškiai apreikštą programą su atsako
ma šalies jtarmėms taktika. Idant darbas parti
jos organizacijos būtų miklesnis ir išnašesnis, 

reprezentantai Lietuvos darbininkų luomos ant 
susirinkimo apdirbo ir 1 dieną gegužės mėn. 
1896 m. pripažnio žemiąu paduotąjį programą.

Programas Lietuviškos Socijal- 
Denjokratiškos Partijos

1863-64 metuose kartu su atliuosavimu ūki
ninkų krito Lietuvoj feodališkai-baudžiaviškas 
surėdymas, atverdamas plačią dirvą lavintis bur
žuazinei draugijai su kapitalistiška produkcija, 
paremta ant samdyto daibo.

Lietuves ekonomiškas surėdymas, nors išsi
lavinime stovi daug žemiau, neg vakarinėse ša
lyse, tikrai nužengė pirmyn, perkeisdamas smul
kią amatininkystę į koncentruotą didesnę, šitoji 
paskutinė išveržia iš rankų smulkaus išdirbėjo 
darbo įrankius-, padarydamas iš jo proletarijų,; 

■ neturint) nieko apart rankų, galinčių darbą dirb- j 
U Proletarijų skaitlius kaskart auga, žūstant 1 
mets po metui mažesniems amatininkams, mažės-' 
3 " / , _____________________

ir ūkininkams. Įvedimas mašinų paskubina ta ^ skriaudžiamų ir skriaudikų ir luomų kova, Į

žmogaus darbo per įvedimą mašinų sumažina rei
kalingumą darbininkų rankų, neinant koncent-1 
racijai pramonės kartu su josios išsiplatinimu. 
Tokiu budu atlieka tūla dalis proletarijato, nega

II
__________________ _ Virtimas į proletarijus gyventojų, atsiradi- 

mets po metui mažesniems amatininkams, mažės- * mas toty<Knis ūgis rezervinės darbininkų ar n ii- 
niems pirkliams, mažesniems žemės valdytojams j°s’ hiperprodukcija ir kriziai, nesutikimas reika- 
ir ūkininkams. Įvedimas mašinų paskubina tą ^^skriaudžiamų ir skriaudikų ir luomų kova, yra 
proletarizacijos procesą. Pakilimas isnašumo tai charakteristiški ženklai visų buržuazinių ša-

yra

(Bus daugiau)

linti gauti sau darbo, teip vadinama rezerve dar
bininkų armija. Toji armija didinasi dar ir per 
tai, jogei viešpataujanti šalyse politiška sistema 
kliudo pramonės ūgi.

Tuom pat kartu įtraukta į sukurį tarptauti
nės prekystės musų pramonė priguli nuo abelnų 
anosios tiesų: kiekviena josios šaka tai rečiau, tai 
tankiau pergyvena krizį. šitieji, o teipogi ir ne
kurtos liekanos praėjusios feodališkosios epokos, 
lygiai kaip ir ypatingos šalies sąlygos, prie kurių 
gali priskaityti uždraudimą žydams keltis Į Ru
siją, dar blogesniu daro padėjimą musų darbi
ninkų luomos.

Vienok ūgis kapitalizmo, kuris duodasi pa- 
tėmyti Lietuvoj ypač paskutiniam laike, parodė, 
kad augant kapitalizmui lobsta tik dižturčių sau
jelė, darbininkams gi liekti tik nuskriaudimas ir 
vargas: taigi, tasai kapitalizmo ūgis metė ne tik 
miestų, bet ir kaimų proletarijatą į gaivalinę 
luomų kovą.

t — Naujienos, Chicago, Ill, Tuesday, Nov 3, igjų
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VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresui
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJA* i* chirurgas 

Waa«dMaiar Camnuntty klialkaa 
Madidnaa diraktarhw

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

W W«St Wrd Streot 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANĘ PLECKAS
QBTQMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

261& W. 71*t St. Tai. 737-5149

Tikrina akis- Pritaiko akiniua 

ir “contact lansea”.

ALTDORF, Šveicarija. — Bu
vo pasklidęs gandas, kad Wil
liam Tell nušovė obuolį nuo sa
vo sūnaus galvos. Visi atsimena
me kilusį ginčą, ir kaip Wil
liam Tell paleido' vieną šūvį ir ■ 
ištaškė obuolį nuo sūnaus ‘ gal-, 
vos. Visa tai yra pasaka. I 

I
Istorikas Sergijus Golovinąsį 

panoro iš pagrindų nustatyti, 
ar tikrai Tell turėjo sūnų. Golo
vinas patikrino metrikus senose 
knygose ir nustatė, kad William l 
Tell sūnaus neturėjo. Jis turėjo 1 
vienintelę dukrą, ją labai my
lėjo, bet norėdamas įrodyti, 
kad jis yra geras šaulys, išvedė 
dukrą, pastatė priešakyje, už
dėjo obuolį, paleido'šūvį...

A. A. JUOZAS SKORUBSKAS

INKSTŲ, kŪSLĖSIR 
PROSTATOS CHIRURGIJA

QfiiSft teWow: 77^2880,

FLORIDA

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063 .

SOPHIE BARČUS

— Valdžios auditoriai, patik
rinę Madicare gydomus ligo
nius, nustatė, kad 5,070 ligonių 
buvo prižiūrimi, nors neturėjo 

? teisės naudotis Medicare pro
grama.

i — Maisto gamintojai prana-: 
sauja, kad ateinančiais metais 
maistas pabrangs bent 5%.

— Egipto' vidaus reikalų mi- 
nisteris įsakė suimti 650 egip
tiečių, kurie buvo pasiruošę 
kelti nerimą krašte.

Atėjo nelaukta’ liūdna žinia 
— š. m. spahn14 d, Čikagoje 
mirė Juozas. Skorubskąs... Pri
siminimų bangą ųžyąldė mano 
mintis... 193Q ip. atėjo į Pįeno? 
centrą Kaune jaunas bernužėlis 
Judzas Skorubskas raštininkau
ti. Vakarais lankė suaugusių 
gimnaziją, po abitūros — uni
versiteto juridinį fakultetą, ir 
1938 m. parsinešė teisininko 
diplomą... Augo Pienocentras, 
augo Juozo pareigos — nuo raš- 
tinįnkcf ikį atsakingo., skyriaus 
Vėdėjo.. Jąm teko dirhji kiauši
nių skyriuje ir gana chaotiškai, 
vykdomą kiaušinių supirkimą 
pervest į organizuotą,, pastovų 
jų surinkimą, panaudojant pie
ninių ir kitų k9Qp.Qratyvų apa
ratą, Teko steigti kiaušinių su- 

| rinkėjams kursus, išmokinti
T< . 3 ■ ! kiaušinius pątikrinti. išrūšiuoti,

— • Preizdentas Reaganas ap-! ■ .• i • „. . . . . ,H lo sandeliuose- tinkamąi ąupa-tare butiniausiūs ginklus, reika- ' '
lingus Jordanijai.

So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

‘LietuvosAidai’'
KĄZ^ BRAJD1IONYT*

. v Udieaia &3O vąj. vakaro- 
Visos laidos iš WCEV stoties.

banga 1450 AML
SA Petersburg. Fla., 12:30 val. p.p, 
w WHSst0ieą 1110 AM banga

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

baigdavo mftsų ar užsienyje f i* 
aukštąsias mokyklas. Susidarė 
pajėgus organizacinis ir admi-| 
nistraviuis kaitas, su kuriuo ‘ 
drąsiai galėjome organizuoti su- >Į 

kaip 
laivy- 
tokių - 
velio- 

1910

veikloje.
Noriu priminti, kad Į naujas 

kpopęi’ątmeą ., ir visuomęnines 
.įstaigą’ ? organizacijas telkėsi 
ąkątjeiiiinis jaunimas, kuris

' dėLngeąnes ūkio sritis, 
'irąudimą, ekspediciją, 
luukyslę ir pan. Vienas 
sėkmingų pionierių buvo 
ui-V Juozas Skorubskas.
metais, Sovietams okupavus 
ieluvą įf krašto ūkį pertvarkant, 
Skorubskas perėjo į Prekybos 
tų materiją, vėliau advokatavo, 
19-41 m. pąsitraukė -j Vokietiją, 
dirbo IRQ teisiniu patarėju, 
1951 m. emigravo į JAV ir apA- 
gyveno Čikagoje.
. Qąr priminsiu^ kad Nepri-

“kiaus. Lietuvos ūkininkų sukur
tos įstaigos ir organizacijos kaip 

;žęmės Ūkio, Prekybos, Pramo
nės ir Amatų Rūmai, Lietūkio, 

' Maisto, Pienocentro sąjungos ir 
;k-L, sunaikinus ūkininką, buvo 
suvalstybintos ir jų vardai iš
braukti iš vartojimo.

Mario giliai pagarbus buv. ar
timo bendrądąrbio velionio Juo-

- zo Skorubsko prisiminimas.
Mana šeimos širdinga užuo

jauta jo žmdnąi Birutei ir duk
rai Rimai, o tiek pat draugams 
ir bičiuliams.

SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 827-1741 — 174J

A. TAMULYNAS

LIETUVIŲ VARDAI IR PAVARDĖS
į ■ Me§ dabai’ turime savo var-; iš tėvų, vardą parenka tėvai 
dus, in pąvąrdes, pagal jas mus 

tSkįri^' ,ią kįtų žmonių. Kiekvie
nas prūsų, kaimynas turi savo 
varčią, ir pavardę, ir vos tik kas 
pasako jų vardus, pavardes ir 
męs jau žinome, kuris iš jų yra

. minimas ir kaip jis atrodo. Blo
giau, kada mes nežinome žmo
gaus nei veidpt nei pavardės, 
tuomet tenka, kaip sakoma, 
pirštų įiąrodįti žmogų, kad jį 
galėtų išskirti iŠ kitų. Bet pirštu

ar 
globėjai. Pavardžių yra niažiau 
negu vardų: viena pavardė vi
sai šeimai, d vardai skirtingi 
kiekvienam šeimos nariui.

Yrą daug žmonių vienodomis 
pavardėmis, b&t juos padeda 
vienus nuo kitų atskirti jų var
dai bei gyvenamoji vieta.

Bet buvo laikai, kada žmonės 
neturėjo nei vardų, nei pavar
džių. žinoma, jų ir nereikėjo: 
žmonių bųvd nedaug,' gyveno

rodyti į žmogų nepatogu ir tai 1 primityviai rastose gamtos su
laikoma nemandagu, tai tuomet ■ lygose. Bet žmonių skaičiui dau- 
nurodo kitu būdu, pvz., pasako gėjant, jų gyveninio sąlygoms

kuoti, kąd užsienyje būtų gerąi, 
; įvertinti. Darbąs yyfag; sklan
džiai, ir Pienocentro kįąušinių 
eksportas nuo penkių milijonų 
vienetų 1932, m- pakilo, ikį šim-

Taisoma korektūros klaida

Taisoma korektūros klaida
Š. m. spalio mėn. 9 d., spaus- ip milijonų i 939 mv< sudaryda- 

dinant Naujienose straipsnį: ‘Aas 4% vertės bendram® Lįę- 
“Spalio 9-ji, Vilniaus netekimo, j tų vos gėrybių išvežime. Darbas, 
diena.. antrojo puslapio antroj nebuvo^ lengvas. 1939 m. jau 
sios skilties. 6-oje eilutėje buvo' veikė 322 supjrkimo punktai ir 
atspausdinta... 1920 m. spalio 1-5 krašto cenirinėse vietose eks- 
mėn. 8dą.. .,o turėjo būti ...' portiniai sandėliai. Be to, Sko- 
1920 m. spalio mėn. 9-tą...

Autorių atsiprašome.
rubskas ak h viai dalyvavo ko
operatinėje ir visuomeninėje

i.“ant ausies!*:- “Žiūrėk, žiūrėk, 
tas plikis su mėlynu švarku visą 
laiką tave stebi’’. Toji, pagal 
nusakytas- žymes, susiranda tą

keičiantis, žmogaus jgiin as kū
rybiškumas vertė jį rastąsias 
gamtos sąlygas keisti — palenk
ti jas jo gyvenimui gerinti. Ir

plikį- — jį išskiria iš kitų, bet1 pats žmogaus gyvenimas kas-
1 * v i • ' ♦  v • • Ii « 1 • • • Į • » • • •

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 3763996

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

I Northwest fresh sweet cherries are popular for fresh eating 
right off the stem, but they are also great for creating luscious 
treats like these Cherry Dessert Nests. Sponge cake cups frosted 
with cream cheese and coconut are the nests for a spirited 
cherry sauce.

This same cherry sauce can be used another time to spoon 
over delicate crepes, or layer with ice cream in parfait glasses.

Northwest sweet cherries are on the market from mid-June 
to early August. To make the most of thia short season, use 
fresh sweet cherries whenever the menu calls fot frpit. And 
freeze a supply while they’re at their peak for w throughout 
the year. J

Fresh Cherries Nest 
In Summer Dessert

kas iš to, visvien nežino jo var
do ir pavardės. Kitas reikalas, 
kada sužino-jo vardą ir pavar
dę, ir dar- iš kur jis yra. Tai, 
kaip sakor jau kelias arčiau al

toriaus.
Jeigu kada senovėje buvo 

įmanomą žmogui gyventi be 
vardo ir pavardės, tai šiandien 
neįmanoma be jų išsiversti — 
vardas, pavardė šiandien kiek^ 
vienam yra būtini. Visi žmogaus [ 
atsiekimai, nežiūrint kokips sri
ties jie bebūtų, priskiriami žmo
gui jo vardu ir pavarde. Vardas 
•r pavardė žmogų lydi per jo vi- 
ą gyv. irimą — nuo gimimo iki 
.lirlies ir dar antkapiuose ilgai 

■jyloja jų vardai ir pavardės, 
cad jie gyveno mūsų tarpe.

■gauname gimdami

kart darėsi vis sudėtingesnis ir 
žmonių pareigos daugėjo' — 
juos jungė vienumon ir reikėjo 
juos skirti vienus nuo kitų — 
atžymėti kokiais nors skirtin
gais ženklais. Šiam reikalui ir 
buvo pradėta vartoti vardai.

Kada buvo pradėti vartoti 
vardai, sunku tiksliai nusakyti. 
Mus mokyklose per tikybos pa
mokas mokė, kad pirmieji žmo
nės buvo Adomas ir Ieva. Taigi 
jie jau vardus turėjo. Bet, deja, 
jeigu buvo tik du žmonės, jiems 
jokių vardų ir nereikėjo ir, ži
noma, jie jų neturėjo. Kada nors 
ir kas nors jucs “pakrikštijo” 
vėliau tais vardais. Kalbos moks
las tokiais teigimais nesivado
vauja.

(Bus daugiau)

SOMf Chicago motor club tps oh

EXPRESS^

*330-34

J. Glemža, 
Buv. Pienocentro pirm, 
ir vyr. direktorius

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO. ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
[JETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave^ Cicero

Teief. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

8/4 
1/2 

* 2 
2

Cherry Dessert Neste 
t. caps NortXwest fresh 

sweet cbeiriea f 
cup water / 
mp sugar 
tablespoons cornstarch 
tablespoons water / 
tablespoons brandy, OF) 

1/2 teaspoon brandy 
fUvoring

2 
•1/2

package (3az.) cream 
cheese, softened 

tahtaspooa* fugar

i “

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI j 
PIBNRAiTI NAUJIENOS" |

park-agA cakn 
densert cups (6 cupr): 

cup flaked coconut* 
toasted

T' Pit cherrien. Combine cherries, 3^4 watęr and
Cook 5 minutes. Blend oorustarcih and % tabjA^poow? * 

water. Add to cherries. Cook^ stirring constantly, until thick
ened and smooth. Add brandy. Cool. Combine cream cheese. 
2 tablespoons sugar, lemon juice and p^^į. Mix until sipopth 
Frost outside of dessert cups with cmern cbeese mixtum. Roll 1 
in toasted commit Spoon cherry sauce into centers, Maka* 
fiferangh" __  »

1/2

DON’T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
following distances..

THERE'S * S4JOOEN STOP WHJUS

S\\U

Naujienos, Chicago. X, I1L Tuesday, November 3, 1981
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Spalio 18 dieną buvo Zarasiš- 
kiu klubo susirinkimas Vyčiu sa 
iėje. Pirmininkas metras Bkky* 
atidarė susirinkimą 2:30 vai. po 
piet, paskelbdamas platoką dar
botvarkę. Petras Padvaiskas per
skaitė protokolą, kuris buvo pri
imtas vienbalsiai. P. Blekys pa 
dėkojo visiems, kurio platino pa 
rengimo bilietus ir aukojo fan
tus (visus išvardijo). P. Padvais- 
kas perskaitė aukotojų vardus. 
Kasininkas p. Krumplys pain
formavo apie klubo finansinį 
sAovį. Pranešimas buvo priimtas.

Pranešta, kad serga senas klu
bo narys Albinas Mačys. Buvo 
ligoninėje keletą dienų. Yra ir 
daugiau sergančių narių.

Diskusijos dėl aukų paskirsty
mo. Lakas pasisakė, kad būtų 
geriau, kad aukas paskirstytų

i sue ti n i > klubo susi 1 i nk i mas. 
Taip ir pahkt i kitam susirinki 
iiui. Piiiniivnkas Bh‘kys iškėlė, 
klausimą dėl narių, kurie atsili-i 
kę su nario mokesčiai. Jis pata- 
lė, kad pažįstamieji primintų 
jiems dėl nario mokesčio- Jeigu 
paraginami atviruku, tai neatsi-Į 
liepia. |

Buvo pranešta, kad vasarinis j 
klubo piknikas Vyčių salėje ge-l 
rai pavyko, buvo daug svečių ir 
ne klubo, nariu.

Buvo nutarta Zamsiškių klu
bo metinį susirinkimą šaukti 
lapkričio 29 d. Vyčių salėje.

Po susirinkimo. 3 vai. buvo 
bendros vaišės. Ta proga ke
liems klubo nariams buvo sugie
dota Ilgiausių metų ir palinkėta 
geriausios sveikatos. 7

Klubo korė??.

Artw-vAvAnrrviReal estate.
Žemi — Pardavimui Namai, — P*rdavii»M

UAL ESTATE FOR SALI | RIAL RSTATfc FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, UI. TeL 847-7747

T 2 U M » H

— S. Kažemekaitis iš Toronto, 
Ont., pratęsė prenumeratą ,vie- 
neriems metams ir pridėjo $55 
auką. Nuoširdus dėkui už anks
tyvą prenumeratos pratęsimą ir 
už auka.

— Leokadija česekas iš To
ronto, Ont., pakeisdama adre
są į St. Petersburg, Fla., kur j’ 
praleis žiemą, aukojo S5. Dėkui.

— Elena Grigaliūnas iš Mar
quette Parko, Chicagcje, našlė, 
a.a. Vlado, pratęsė prenumera
tą ir Naujienų fondui aukojo 
10 dolerių. Dėkojame.

— Kanadiškis J. Bitneris iš 
Montreal, Que., pratęsdamas 
vieneriems metams prenumeya- 
tą, pridėjo 10 dolerių už kalen
dorių. Dėkui.

— M. Baronienė iš McLean, 
Virginia, aukojo Naujienoms 
5 dol. Nuoširdi padėka Mikali
nai už auką ir nuolatinę paramą.

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo susirinkimas įvyks lap
kričio mėn. 6 d. 7 vai. vak. Lie
tuvio Sodyboje, 6515 So. Cali
fornia Ave. Nariai ir prijau-

B eiantieji prašomi gausiai daly- 
| vau t, bus įvairių pasitarimų ir 

dskusijų. Valdyba

—Sį penkū/d/enį, lapkričio 6 d.J 
7 vaL vak. Čiurlionio Galerijoje, * 
Ine., 4038 Archer Avė., atidaro-1 
ma bendroji lietuvių dailininkų 
daibų paroda. Dalyvauja 14 dai
lininkų. Bus paskirtos trys pre: 
mijes: M. šiieikio $500, T. Pet-! 
raičio S300 ir Čiurlionio Galeri
jos — $200. Džiuri komisija at
rinks premijuotus darbus- Pub-Į 
lika maloniai kviečiama atsilan-Į 
kyti i atidarymą. Rengėjai J

— Dėmesio! Lietuviu Studen-1 *• * 
tų suvažiavimas įvyksta St. Pe-1 
tersburg, Fla., š.m. lapkričio! 
26, 27 ir 28 dienc'mis. Tuoj pat 
užsiregistruokite viešbutyje, nes 
po lapkričio G dienos nelaikys 
kambario. Skambinti tiesiog į: j 
Holiday Inn, 5300 Gulf Blvd.,; 
St. Petersburg Beach, FL 3370t), Į 
tel. (813) 360-6911, arba Elenai 
Bobelytei (813) 867-1650, tai 
mūsų komitetas užregistruos.

L.S.S. Suvažiavimo į 
komitetas s

ženklų suklastojimą, 
neapmokamas. Tuo pat Liku i 
bus atidaryta ir to krašto pas-! 
to žcnk.ų paroda, kuri tęsis ligi 
š.m. gruodžio mėn. 31 d. Mu-j 
ziejus atdaras visas septynias 
savai.ės dienas, nuo 1 vai. ligi • 

1 vaL popiet.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejegulartyI 
£■i/n o/

Compounded
Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO '8%

— Balzeko Lietuviu Kultūros j 
Muziejus praneša, kad š.m. lap-j 
kričio įnėn. 8 d., nuo 5:30 ligi 
7 vai. vak., p. Algminas padarys 
pranešimą (paaiškinimą) apie 
Klaipėdos krašto (Memel) paštd,

see us for 

financing 
' AT OUR LOW RATS

WITH REPAYMENT 
■T© FIT YOUR INCOME i

Premija jaunimui
Dr. Leono’ ir Irenos Kriauče

liūnų šeima savo mirusiam šū- į 
nui ir broliui prisiminti, skiria | 
kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAUČE- 
LIŪNO PREMIJĄ.

Premijai skirti sąlygos yra 
tokios:

1) Eugenijaus Kriaučeliūno 
1,000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių; 
anglų, ar kita, kalba), veikla, 
organizaciniu veiklumu, ar jau
nimo vienetui (sambūriui, tau
tinių šokių grupei, jaunimo cho'- 
rui, sporto būreliui), geriausiai 
reprezentavusiam lietuvius ir 
Lietuvą vienerių metų bėgyje;

2) Premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jauni
mo grupės, vyresniųjų organi
zacijos ar paskiri asmenys iki 
kiekvienerių metų gruodžio 31 d. 
(pašto’ antspaudas);

3) Premijuotino asmens ar
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komi
sija, kurion po ,vieną /atstovą 
skiria Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės jaunimo ■ reikalams 
vadovas, Pasaulio’ Lietuvių Jau
nimo sąjungos valdyba yr JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjungą, o du 
atstovus paskiria Kriaučeliūnų 
šeima; ;

4) Jury komisija, aptarusi as
mens ar vieneto tinkamuma

Įėjimas premijai, ją skiria balsų daugu
ma iki sekančių metų vasario 
15 d. ir susitaria su Kriaučeliūnų 
šeima dėl premijos įteikimo lai
ko ir pobūdžio’;

5) Premijai asmenys ar vie
netai siūlomr raštu, nurodant 
.iksliai premijai tinkamumo mo
tyvus, ir siunčiami: EUGENI- 

KRIAUČELIŪNO PRE
MIJOS KOMISIJAI, 12500 Paw
nee Rd., Palos Park, IL 6016.1.

ŠV. RAŠTO MATEMATIKA

Ar mūsų matematika atitinka 
Dievo matematikai? Pasiklausy
kite atsakymo šiandien 8:45 vai. 
vakare radijo banga 1450 AM 
per “Lietuvos Aidus”.

Penktadienį 4:23 vai. popiet 
per Sophie Barčus radiją ban
ga 1190 AM išgirsite “Mirtie, 
kur tavo geluonis?” ir sekma
dienį, lapkričio' 8 d., 9 vai. ryto

” . . . . i Reikia turėti galvoje, kad vie-
Parašykite mums, pareikalau- nas į0^s galingas Amerikos lėk

dami apaštalo Jono Evangelijos tuvas kainuoja $2,000,000. Se- 
knygelės, prisiusime dovanai, na torius Dole pirmininkauja Se-

(■■■iNSUfKD i____
al

Mutual Federal
Savings and Loan

222 WEST CEXMAK ROAD Chicago, Illinois
Phanet Ylrgtai. 7*7747

Thur.9-8 Sat. 9-1BOURSi Mon.TUe.Frl.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atiminimus.

Dr A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą____________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais .................................

Minkštais viršeliais, tik _

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTCRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

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

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

17Sf So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 40508

retorius. Darbas yra sudėtingas, 
bet jis jau gerai susipažinęs su 
šios įstaigos veikla, tai panoro 
dar vieną penkmetį pasekreto- 
riauti.

Reikalą jam sukliudė kinietis 
JT Saugumo’ taryboje. Jis pasi
sakė prieš Waldheimą. Jam at
rodo, kad JT sekretoriaus parei
gas turėtų eiti “Trečiojo pasau
lio’’ atstovas. Waldheim dar 
tikisi įtikinti Kinijos atstovą, 
kad už jį balsuotų.

LĖKTUVAMS REIKĖS 
DIDINTI MOKESČIUS

WASHINGTON, D.C.— Prez. 
Reaganas labai patenkintas, kad 
jam pavyko šiek tiek sumažinti 
mokesčius, bet jeigu mes nori
me, kad Amerika pasigamintų 
B-l lėktuvus priešui naikinti, 
tai turėsime mokesčius pakelti, j 
-— pareiškė senatorius Robert 
Dole.

BUTŲ NUOMAVIMAS
■ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI >> 

' • NOTARIATĄ5 • VERTIMAI. JOT

FISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTCRX

J. BACEVIČIUS — BELL REALTE .71
INCOME TAX SERVICE >9^

B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 <
--------- ■ . , ------ „ , . -------- - ‘'._a

Arti 73-čios ir Campbell 2 butų me
dinis, tik £38,500.

1 --------
] Arti 71-mos ir Francisco 2 butų mū- 
! rinis.

Ten pat — 4 butų mūrinis.

! Brighton Parke 2 butų mūrinis.

Be to, turime gerų rezidencijų 
pa j aminių nuo 4 ligi 40 butų.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Pirkite senoviškai

ir

. ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė, 
Tel. 927-3559

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

kams. Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

Mūsų adresas: Lithuanian Min- nato finansų komitetui.

• 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

i _______ _■

j • 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

istries, P.O. Box 321, Oak Lawn, 
60454.Ill.

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717SOVIETŲ ČEKISTAI 

TARDO GŪŽINĄ

STOCKHOLM, Švedija. — So- 
vietų karcr laivyno vadovybė pa
ti pirma nori išklausinėti Pyotr 
Gušiną, kuris narlaiviu atplaukė 
į Baltijos jūrą, įplaukė į Karls
kron os karo bazės uostą, pasie-,

ATOMINIS KARAS 
YRA GALIMAS 

t . ; *

WASHINGTON, D.C.— Kraš
to apsaugos sekretorius Caspar 
Weinberger pareiškė, kad ato
minis karas Europoje yra gali
mas. Jeigu Sovietų Sąjunga, pa
siryžusi užimti visą Vakarų Eu
ropą, pradės naudoti paruoštas 
atomo raketas, tai rusus tada 
galės sulaikyti tiktai kitos ato-;

Į negali susekti, ką narlaivid ką-
’ pitonas ir Sovietų karo laivytio 
i vadovybė tariasi.
t 
I
I Švedai norėtų patys pirma 
Gušiną ištardyti, todėl ir re.ba
dauja, kad Gušinas kuo greičiau 1 

nūs buvo Jungtinių Tautu sek- Uems paaiškintų, švedai pasiūlė j 
___ ;_____________ ______ ‘ j jam duoti tremtinio teises, jei i

Į jis apsigalvotų ir nutartų Rusi-
'• " jon daugiau nebegrįžti.

minės raketos.

SEKRETORIAUS K. WALD
HEIM GAL IR NEIŠRINKS

. NEW YORK, N.Y. — Austras 
Kurt Waldheim, dviejus termi-

KooI-Aid’...On A Stick
BRAND SOFT DRINK MIX

* Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AID® 

Unsweetened Soft Drink Mix, 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

Dissolve soft drink mix and 
sugar in water. Pour into 
plastic ice-cube trays or 
small paper cups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or soooninto 
each. Freeze until firm* 
Makes about 20.

SUSIVIENUIMAS LIETUVI (J AMERIKOJE
yra seniausią didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalln^ or- 

UnEaciJa, lietuviams ištikLnai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūriniu* darbui, gelbsti Ir kitiems, kurie tnod 
darbus dirba. ____

SLA —ižmokėio daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerį 
tpdraudy savo nariam^-

KLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, SLA neieiko pelno, na
riam* patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekviena* lietuvis ir lietuviu draugai gili 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekiančia® 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradfiaL

^LA —vaikui apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
|l,000 apdnudof <uma temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopsi vyra visoae lietuviu kolonijoje. Kreipkite 
1 savo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jūma 
mielai pagelbės l SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tlealal i SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCI OF AMI RICA
Mew Yert, N. Y. 10W|

M7 W. Mtk
T»L (Til) M-ffit

— „----—~—........ . ............... —„■ —J

i
i

A Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

• Su $15,000 pirkėjui proga 
kė pakarštį ir ten įklimpo. Da- Marquette Parke gauti labai 
bar rusai radijo paglba klausi- švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nėja Gušiną, kad žinotų, kas jam nes pardavėjas duoda paskolą 
atsitiko. Atrodo, kad švedai dar seniau imamais procentais.

e “Aš nemėgstu per 
' puoštis, bet perku naujas 
; neles, kad privertus savo 
daugiau uždirbti”.

suk-
vyrą

• Norėjimas tepadeda tik ta
da, kai jį lydi darbas, pasiryži
mas ir energija. (O. S. Marden)

• Darbas, be kitų gerų savy
bių, turi dar ir šią: trumpina 

. dienas ir prailgina gyvenimą.
(Diderot)

ENERGY 
WISE r'

Vuy • ^arnoJaroaror ■ 
•or* powerful than you

VALDIS REALTY 
- 2644 W. 69th St. 
(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

Prašyn palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

KRYžEIAI ARKTIKOJE

šių metų lapkričio 8 d. 2 vai. 
p- p. Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės nemuose įvyks Sibiro 
tremtinės Matildos Melienės, ką( 
tik išėjusios knygos: “Kryželiai 
Arktikoje” pristatymas. Knygą 
išleido Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė. Tai jau ne pirmas šios 
rinktinės leidinys. Į knygos pris
tatymą įėjimas laisvas. Kviečia
mi visi.

Rinktinės vaidybos posėdis 
įvyko spalio 25 d. Aptarta daug 
einamųjų reikalų, priimta 13 
naujų narių. Be jau praeitame 
posėdyje paskirtų aukų mūsų 
spaudai, radio programoms, li
tuanistinėms mokykloms ir šal
pai, šį kartą 100 dol. paskirta 
Vasario 16 gimnazijai.

P. Venclova
• i

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu juma gali dauf 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
išleista knyga su fegališkomu 
formomis.

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoj*.

• Saugiausia žemės vieta yra 
Calama Čilėje, — niekada ten 
nelyja.

Laikrodžiai ir brangeayMs
Pardavimai ir Taisymą* 
2646 West S9th Street 
Tel. REpubllc 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus U

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue,

Chlcigo, III. 60631 Tel. YA 7-59M
J - V - •___ —

., - - . ■ ■ - » - . ■ - ■

N*Ury Public \ ; 
INCOM! TAX SERYIČ1 .

4259 S. Maplewood. Tol. 254-7459 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi ptiiatybčs pra- 

iymai Ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Apenf 
rtMYi W. 95th U 
Ev«rg. Park, 111, 
40642, , 424-1454

State Farm fire and Casualty

Advotataa

GINTARAS P. ČEPtNAS
Darbo valandoa: noo 9 vaL ryti 

Ud 6 vaL vak. SeStadienl nuo 
9 vaL ryto iki 12 vaL d. 

Ir pagal susitarimą.
TU. 776-5162 arba 776-5111

West 63rd Street
CMeaco. IR. 6062*

“LIUCIJA”
Miko šiieikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose“ ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago. IL 60629.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

6 — Naujienos, Chicago, 8, DL Tuesday, November 3, 198V




