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MUSCAT, Oman. — Jungti
nių Amerikos Valstybių ir Saudi 

, Arabijos atstovai antradienį su
sitarė sudaryti gynybos: ko
misiją Persijos įlankos, .gretimų 
sričių ir Indijos vandenyno gy
nimui, kad Persijos įlankos ir 
gretimų sričių prekjdics laivai, 
galėtų laisvai plaukioti, — ?iako 
Chicago Sun-Times pranešiŠiae. 
. šia žinią, pranešė JAV įgyny-% 
bos sekretorius Caspar Weinlier-J 
gėris, tris dienas praleidęs Saudi" 
Arabijoje, vedęs pasitarimus su 
kunigaikščiu Sultanii, pagrindi
nius dalykus su juo aptaręs 

susitai’es. .: . :
Sekr. Weinbergeris tarėsi 

su Omano valdovu

RUSAI PRADĖS DAUŽYTI 
jav Satelitus

WASHINGTON, D.C. — So
vietų valdžia jau kelinti metai 
gerina raketą, kuria bandys

ir

Iš Saudi Arabijos, antradienį 
sekretdrius atskrido j Omaną, 
kur turėjo progos pasimatyti su 
vietos valdovu. Sekretorius tu- 

-- _ - - - - -- ■> - - - ~ ■■■

“ Tėjo progos susipažinti šrr-Sri- 
ties gynimu.

JAV jau nuo 1974 metų sten
gėsi, sudaryti šios didelės ir pla 
čios- srities apsaugos planus, be't 
iki šio meto Amerikai nepavyko 
tokio sus i tarinio pasiekti. Ame
rikos karo laivai keliais atvejais 
buvo įplaukę į Persijos .įlankos 
vandenis,-bet iki šid meto nepa
jėgė jokios sutarties su vietos 
valstybėmis pasiekti. Vietos val
dovai buvo įsitikinę, kad -Sovie
tų karo laivai nekenks, prekybai 
ir nereiks pretenzijų į jų terito-. 
riją. Dabar jau nustatė kitokius 
faktus. Sovietų ginkluotų pajėgų 
įsiveržimas į. Afganistaną ir So
vietų valdžios .parama Irano ši- 
jitams jiems atidarė akis. Jie 
patys pradėjo ieškoti Amerikos.

Juos galėjo paveikti Pakb ta
no valdovas, papasakojęs apie 
Sovietų valdžios spaudimą į vi
sus pasienio gyventojus. Į Pakis
taną atbėgo apie milijonas afga
nistaniečių, palikdami visą savo 
turtą, žemę, galvijus ir santau
pas. Pakistanas yra labai gerai 
informuotas apie afganistaniečių 
kovas su įsibrovusiais Sovietų 
kariais ir apie išardytus Afga
nistane/ kelius. Juos Išardė sun
kūs Sovietų tankai ir sunkve
žimiai. \

Kitaip į visą reikalą pažiūrėjo 
it Saudi Arabija. Josios valdo
vai priėjo įsitikinimo, kad tik
tai amerikiečiais galima pasi
tikėti.

numušti JAV satelitus, besisu-’ 
kančios aukštai Sovietų erdvėj.! 
Rusai jaučia, kad. iškelti sateli- | 
tai seka visą sovietinių raketų j 
judėjimą. Vienas amerikiečių" 

'satelitas yra iškeltas Kinijos pa- į 
sienyje, kitas seka Korėjos pa-’ 
dangės, trečias seka Kaukazo 
sritį, o dar kitas seka Vakarų 
Europos pasienį.

Iki šiol rusai nepajėgdavo iš
kelti į o'rbitą tokio satelito* ku
ris galėtų erdvėje iš vienos orbi
tos įeiti į kitą, bet dabar sako
ma, kad šioje srityje toli pažen
gė ir jau artėja prie tikslo.

SPRIXGFIED' HL — Buvęs 
senatorius ' Adliai Steveson pa
reiškė, kacl finansinė po ririki- 
minės kampanijos •dalis labai 
sunkiai_'%ekasi, — tvirtina Sun- 
TimesJ’ korespondentas ; Robert 
Hillman.

— Viskas eina gerai, išskyrus 
pinigus, —r. jam pareiškęs pats 
kandidatas^ , Jis įpąts tvirtino, 
kand anksčiau jis niekad neturė
jęs bėdos,''neįlindęs į dideles 
. kolas rinkiminių kampanijų 
metu.

— Prezidentui Rėaganui labai 
nepatiko, kai keli jo partijos 
Kongreso atstovai pradėjo ašt
riai kritikuc’ti pasiūlyta 1983 m. 
biudžetą.

— Sovietų inžinieriai gerina 
erdvėlaivį, kuris pajėgtų JAV 
satelitus, skraidančius aukštai 
Rusijos erdvėje, numušti.

— JAV kariuomenės vadovy
bė nutarė išimti iš apyvartos ra
ketą Titaną 2.
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Sairiė teka 6:52, leidžiasi 5:18.
Oras šaltas, gali snigti.

Vasario 11: Liucijus, Algir
das, Manta, Valdaiti^ Sveiki.

Sekr. Haig afi(radie:iį pajė
gė 35 valstybių atstovams 
įrddyti, kad rusų primes
tas karo stovis Lenkijai ardo 
visą Helsinkio baigminį aklą.

— Italijos teroristai naudoja 
italų kariuomenės grhkTus. Jie 
sugebėjo prieSfi prie kariuome
nės ginklų sandelių^

. t--- :—
— Trečiadienį auk*o uncija 

kainavo $374.

K#; -

g'H ^-1

1212 metų vasario 11 dieną karalius Mindaugas užėmė Lietuvos sostą. Dailininkas Adomas 
Varnas šitaip atvaizdavo Mindaugo iškilmes.

Kariuomenės vadovybė pranešė, 
kad netrukus paleis Valensą

— VIENINTELĖ IŠEITIS, TAI LEISTI SOLIDARUMO 
^ J NIJAI LAISVAI VEIKTI, — PAREIŠKĖ POPIEŽIUS

. * VARŠUVA. — Lenkijos ka
riuomenės vadovybė pareiškė, 
kad netolimoje ateityje bus pa
leistas Solidarumo unijos pirmi
ninkas Lešek Valensa. Tuo pa
čiu laiku pranešta, jog keli Soli
darumo unijos veikėjai trečia
dienį buvo nuleisti dešimties 
metų kalėjimo. Teismas buvo 
trumpas ir griežtas.

Lenkijos gyventojams rūpi pa
tirti, koks bus Lešek Valensos 
likimas. Lenkams nepatinka, 
kad Valensa atsisakė susitikti 
su gem, Jaruzebkiu. Buvo pa
siųsti kiti pareigūnai su juo ap
tarti susidariusią padėtį, bet Va
lensa griežčiausiai atsisakė 
jais susitikti ir tartis.

Lenkus paveikė sekreto
riaus Haig kalba

Sekretoriaus Haig • pare! 
mas, padalytas į Madridą suva
žiavusiems atsakingiems valsty
bių pareigūnams, greitai pasie
kė Varšuvą. Valstybės pareigū
nai sekretoriaus mintis sužinojo 
tą patį vakarą.

Dabartinė Lenkijos vyriausy
bė žino, kad be Solidarumo uni
jos kooperacijos jie nepajėgs 
pa igaminti reikalingo maisto, 
bet jie nenori leisti Solidarumo 
unijos vadams ir toliau taip at
virai veikli.

Lenkijoje taip pat gyvai ko
mentuojami ir popiežiaus Jono 
Pauliaus II žodžiai: “Nėra kitos 
išeities, kaip leisti Solidarumo 
judėjimui laisvai veikti gimti
niame mano krašte“.

ITALŲ POLICIJA SUĖMĖ 
154 TERORISTUS

ROMA. — Italų policija jau 
pasodino už grotų 151 Raudono
sios brigados narius. Jie buvo 
suimti įvairiuose Italijos mies
tuose.

su

Paduvos centre ra^ta daug te
roristų adresų. Ten penki tero
ristai buvo taip greitai ir netikė
tai suimti, kad jie neturėjo lai
ko paslėpti bent vieną slaptą 
adresą. Vienas teroristais turėjo 
ginklą prie gen. Dozier galvos, 
bet nespėjo 
karabrnieris 
iš rankų.

Pas visus
vo rasta adresų, ir telefonų. Vi
same krašte po to suimta daug 
Raudonosios brigados narių, ku
rie pradėjo “giedoti”.

niksauti. Įsibrovęs 
išmušė jam ginklą

tuos teroristus bu-

PREZ. MARCOS NEMĖGO 
SAVO ŽENTO

MANILA, Filipinai. -— Pirma
dienį buvo išlaisvintas Tommy 
Mauotoc, Filipinų prezidento 
žentas.- Jis daliai patenkintas, 
jog karo policija vykusiai užklu
po kalnuose buvusią landynę, 
kurioje jis buvo laikomas.

Prezidento priešai paleido 
gandus, kad pats prezidentas 
buvo įsakęs teroristams savo 
žentą pagrobti, nes jis savo žen- 
tef nemėgo. ■ Kiek tuose tvirtini
muose yra teisylies, butų sunku 
nustatyti, bet jeigu jis iš tikrųjų 
jo būtų nemėgęs, tai utilitarinės 
polciijos į kalnus nebūtų siun
tęs. Pagrindą šrigkoms, •mą^yt, 
davė tas faktas, kadĄjS, išlaL- 
vintas,^išvažiavo pasjnotinąj/o 
ne pas prezidento dukrą. ''

AUTOBUSAI7 NE VEŽIOS’ 
VAIKŲ Į MOKYKLAS

WASHINGTON, D.C, — Jau 
antras dešimtmetis 
autobusai vežic’davo 
mokyklas, kuriose 
juodaodžių mokinių,
kėlų baltudbius vežti į juoda
odžių mokyklas, bet tokio daly
ko nebus. Konstatuota, kad jei 
baltieji mokiniai patenka į juo
daodžių mokyklas, pd kurio lai
ko is jų visai pasitraukia, nes 
iš jų turi bėgti, gelbėdami savo 
sveikatą ir net gyvybę. Juoda
odžiai vietomis baltuosius moki
nius tiek sumusa, kad jie į tas 
mokyklas daugiau nenori kojos 
įkelti.

Senatas 63 balsais prieš 35 nu
tarė sutrumpinti kalbėtojų laika 
šiam klausimui spręsti. Susida
ro įspūdis, kad Senatas Lš viso 
uždraus mokėti už mokinių ve
žiojimų į kitas mokyklas iąte- 
gracija* sumetimais.. Iki Šiol 
veikęs plahas nepasiekė save/ 
tikslo, o kainavo labai brangiai.

Amerikos 
vaikus į 
nebūdavo 

Dabar rei-

HENRY KISSINGERIUI 
OPERAVO ŠIRDĮ

BOSTONAS, Mass. — Trečia- 
di.nic' rytą Massachusetts Gen
eral ligoninėje buvo operuotas 
dr. Henry Kis irtgeris, buvęs 
Valstybės departamento sekre
torius.

Ligonį apžiūrėjo ir operavo dr. 
Gerald Austen. Jis yra žinomas 
širdies specialistas. Dr. Austen 
užtikrino, kad 56 m. Kis-ingeris 
lengvai sustiprės, nes jo širdis 
yra stipri. Operacija šiais lai
kais, nors ir sudėtinga, neskai
toma pavojinga.

LENKIJA SKOLINGA 
$26 BILIJONUS

VARŠUVA. — Kokia Lenkijos 
valdžia bebūtų, ji užsieniams 
skolinga $26 bilijonus dolerių. 
Visi šie pinigai ar prekės gautais 
iš Vakarų Europos ir Amerikos. 
Daugiausia prekių lenkai gavo 
iš Vakarų Europos, o iš Ameri
kos jie pirko už 3.15 bilijono 
dolerių.

Amerikoje lenkai pirko mais
tą vaikams ir kelias elektronines 
mašinas. JAV vyriausybė garan
tavo paskolas už maistą vai
kams. Praeitą savaitę JAV vy
riausybė turėjo Amerikos ban
kams sumokėti 71 milijoną dole
rių palūkanų, nes lenkai netu
rėjo pinigų ir negalėjo' mokėti.

Rusai išsivežė iš 1 .enk i jos už
sienyje pirktas mašinas, bet 
nieko nemokėjo. Mėnesio pra
džioje m-ai paskolino lenkams 
milijonus dolerių, kad šie alsi- į 
skaitytų su Vakarų Vokietija ir 
sumokėtų ners dalį palūkanų.

- SUDARYSLM PAVOJŲ, JEI LEISIME 
LAUŽYTI HELSINKIO PRINCIPUS

NEGALIME DĖTI TAIKOS PAMATŲ, JEI SOVIETŲ 
VALDŽIA GROBIA AFGANISTANĄ, LENKIJĄ

MADRIDAS, Ispanija. — So
vietų valdžia ir Lenkija sudaro 
didelį pavojų Euro'pos taikai,
— antradienį Madrido 35 valsty
bių konferencijai pareiškė sek
retorius Aleksandras Hsig. 
Sovietų valdžia, nusitarusi 
dabartinės lenkų valdžios atstu-, 
vais, norėjo uždrausti man pa
sakyti teisybę apie Helsinkio ą^- 
lu laužymą, ■ 
atstovams tęsė >ekr. Haig. jį?

Sekretoriui baigus savo pasta
bas apie įvykius Lenkijoj, trum
pas kalbas pasakė Vokietijos, 
Britanijos, Belgijos ir kitų vals
tybių atstovai, pasmerkdami So 
vietų valdžios įsikišimą į Lenki
jos vidaus reikalus ir privertimą 
paskelbti karo stovį visoje Len
kijoje.

Rimtai pagrįstą kalbą pasakė 
JAV ambasadorius Max Kampel- 
mai\n. Jis negalėjo suprasti, 

Jcaip, leukųpirminin- 
kaujantis^ien^warLienis posė
džiams, galėja daryti kliūtis 
Valstybės sekretoriui Haig tarti 
žodį čia susirinkusiems atsto
vams.

Vokietijos ir .Anglijos atsto
vai labai griežtai pasmerkė So 
vietų valdžią už kišimąsi į Len 
kijos vidaus- reikalus/ir lenku 
vyriausybės; pęičA^rtavimą, įša 
kanį įvestĮrSą^o/^rovį/ pravesti 
nelauktus nėtįkėlu.'s areštu* 
bei p as i šo viniąjtšar dy t r Solida rū
mo unijos čeukią^kuri los pačio, 
valdžios bayęzlęganzitotai. •,

Sekretorius- Haig atkreipė d< 
mesį į Sovietų* ir lenkų vyriau 
sybių laužymą pagrindinių žmo 
*aus teisių, Baigminiame Hel 

linkio akte yra įrašytas Sovieti 
valdžios priimtas pagrindini, 
žmogaus tusių''įstatymas, rusa 
pasižadėjo jo laikytis ir dėsniu 
globc'J, o čia dabar nišai verči. 
enkus nesilaikyti tarptautinii 

pažadų.
Visame laisvame pasaulyj 

darbininkai turi teisę organizuo 
tis į unijas, kad galėtų gint 
darbininkų teises* gauti garesn 
atlyginimą ir turėti sveikesnes

luotas pajėgas darbininkams žu
dyti ir skriauti, o tų pačių prie
monių jie griebiasi ir dabar. Pa
tys darbininkai savo jėgomis ir 
santaupomis pastalė nužudy
tiems darbininkams paminklą, o

u dabar Sovietų valdžia privertė 
lenkų generolus užimti dai bi- 
nfiįĮkų unijų centrą ir sukišti į 

jiti^Įėjimus kelis tūkstačius dar-
— susirinkusioftA ‘fihinkų.

/Sovietu valdžia 
vartą darbininkų unijoms su- 

■žlugdyti, neleidžia patiems dar
bininkams spręsti savo reikalų, 
ima iš jų algų pinigus ir labai 
dažnai naudoja komunistų par
tija-: tikslams. Sovietų valdžios 
paskirti agentai įsakinėja darbi
ninkams, ką jie turi daryti, 
darbininkų visai neatsiklausda- 
mi. Lenkijos darbininkai priėjo 
nuomonės, kad darbininkams 
geriausia išmesti visus ketnu- 

mistu partijos priniB'lus agen
tus unijoms.

Lenkų darbininkų unijos atsi
kratė komunistų visame kr-šie. 
Komunistai, jeigu jie dirba 
dirbtuvėse, gali būti unijos na
riais, bet joks ko'munistas nega
li eiti atsakingų pareigų pačioje 
unijoje. Lenkijos darbininkui 
ukilo prieš komunistų partijos 

narių privilegijas.

Primetimas komuni. tų vado
vui! .darbininkų. unijoms yi v 
nusikaltimas pagrindinėms žmo
gaus teisėms. Sovietų valdžia 
neturi teisės šitaip skriausti dar
bininkų ir laužyti pagrindines 
imogaus teises.

Sekretorius pabrėžė, kad So
vietų valdžia, darydama įtakos 
i lenkų kariuomenės vadus, lati- 
:o pagrindinius Helsinkio aktus, 
priversdama paskelbti karo sto- 
rį įmanevravo .JAV ir Sovietų 
■ąjunges akistatą. pagrindima s 
dausimais. Sovietų valdžia, į i- 
.erždama į Afganistaną, o dabar 
sikišdama į Lenkijos vidaus rei
kalus, niekais verčia Helsinkio 
baigminius aktus, ardo taikos 
ūkiančią organizaciją.

— Atlantas advokatai vyku
siai gina Wayne B. Williams, 
nes trūksta gerų liudininkų 
prieš kaltinamą juodaodį foto
grafą.

— Washingtono, D.C., apelia
cijos teismas, išklausęs skundą 
prieš nutarimą, efraudžiantj pa
skelbti buv. prez. Nixc'no ir jo 
bendradaibių Baltuose Rūmuo
se įkalbėtas magnetofono juos
teles. leido tas juosteles skelbti 
Šis klausimas kelis kartus teis 
muose buvo svar. tomas, bet, at
rodo, kad dabar pagaliau jau bus 
išspręstas. Manoma, kad dabar 
atsiras norinčių visus tuos po
kalbius išleisti.

— Lenkijoj ppgdėjclearer teis
mus Dancige suimtiems Solida-

ninkai tas te;šĖpft.dko\'Ojor .po 
kraują ir kančias. Pri. š dešimt 
metų komunistai pavartojo gink

Amerikoje ir Kanaddje šiomis dienomis tiek 
prisnigo, kad galima laisvai čiuožti visose 

krašto pašlaitėse.
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BIZNIERIUS ŽINOJO KĄ 
PARAŠYTI TESTAMENTE

Vienas laikraštininkas paklau. 
sė Mark Twin,, kas tai yra amži
nybė?

Iš KUR ATSIRADO ŽINO 
MIAUSI VAISIAI

Apėjęs jau visą sodybą.
Sustoji beržyno gale.
Ten kaimenės grįžta vėlyvos 
Papieviais lengva ristele.

Sustojusi prie sodo vartelių- 
Ak. kvepia balti jasminai. 
Ir kugždasi dulkės priekelio 
Namai, tai namai . . .
Klausaisi tu šunio lojimo 

šešėlyje liepos senos.
Oi. dūksta žvirbliai prie 

klojimo.
Ir noksta dangus vakaruos.

Nuo pievų jau rūkas pakyla, 
Ir brenda perkasą naktis. 
Tai kvepįa žolynu kodylas, 
Tai šypsos beržuos pilnatis.

K Grigaitytė

MOTERIMS PATIKTI 
RECEPTAS

į minimumą.
Atstovu Rūmų kalbėtojas Tho- ! 

mas P. D’Neil Jr. (D. iš Mass.) 
paskyrė ' kalbėtojus (panelists) 
Roberta Ball (buv. Soc. See. ko- 
mišionierių) .Martha Keys (buv. 
Atstovų Rūmų demokr. narę) ir 
kongresmaną Člaude Pepper į 
(D. iš Fla.), Atstovų Rūmų vad. ; 
Select Committee on Agė pirmi-! 
ninka. • l

Tue , can 8^ HFlG)
6 8‘mmqutes Sy 

Forced

Vyresnio amžiaus žmonių dieta 
turėtų būti balansuota ;

. Iš Washingtono pranešama, 
kad Hedicare (Part B) premija 
29 milijonams vyresnio amžiaus 
amerikiečiams bus padidintos 
iki SJ2.2O, pradedant š. m. liepos 
mėm Tas padidinimas sieks 11% 
Virš dabar esančios premijos ra
tes SU.

living padidinimas, kurį nustato 
vad. Consumer Price indeksas.

Pr. Petitas

Neseniai miręs Blavkporte,An
glijoj e, biznierius W. H. Hart- 
ood paliko nemažai turto, kurį 
testamentu užrašė savo sūnui su 
sąlyga, kad tas nustotų gerti, ir 
savo dukrai, su sąlyga, kad toji 
stotų rūkyti.
Vienas ir antras prisitaikė prie 

tų testamente tėvo nustatytų są_ 
lygų: sūnus dabar pradėjo rū~ 
kiti, o duktė — gerti.

resi-
as a

MEDICARE' (PART B) PRE 
MIJA NUO š. M. LIEPOS 

MĖN. PADIDĖS)

artina ne vien 
be! ir netikslus

1957 m. Pirmosios Lietuvių Tautinių šokių šventės dalyviai iš Urbanos, Ill 
šokėjų grupė “Vajvdrykštė”.

Kiekvieno žmogaus dietoje’ 
privalo" būti pakankamas kiekis 
mineralu ir vitaminu. Naudoki
me daugiau pieno produktų, 
įvairių daržovių, vaisių kiauši
nių ir valgykime neriebią mė-

aš labai pasenusi? — 
ponia Kungienė savo

pagalvojęs humoristas 
kad jo nuomone ,am- 
yra |ik trumpas lai-

Patartina pasirinkti tokį mai
stą. kuris lengvai virškinamas ir 
reikia vengti sunkių ir riebių 
patiekalų. \

Jeigu žmogui pasireiškia tokių 
nors komplikacijų maistą virš
kinant, tai dietos žinovai pataria 
valgyti kapotas daržoves ir pie
niška siurba.

Paliktos minimalinės Socialinės 
Ąpdraudos išniokos
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Saharoje, smiltynu eina ištroš 
kęs keliautojas. Iš toli pamato 
artėjantį karavaną. Įtempęs pa
skutines jėgas prisią^iMprie jo 
ir klausia:

— Arrtuffte vandens?
K- ’ '

Deja, neturime.
— O kur yra oazė?j^< -
— Tiesiai, o pa^ui^pasukti i 

dešinę,
' — O kada pasukti? vi , , .

— Ateinanti pirmadienį.

Ponia Jonė yra linkusi smar
kiai ir greitai vairuoti automo
bilį. Jos vyras išbandęs visokius 
Įspėjimus, pagaliau sugalvojo 
pasakyti jai štai ką:

— Žinai, brangioji, jeigu pa
kliūtum į kokią koliziją, tai laik
raščiai prie nekrologo pridėtų 
dar ir tavo amžių.-.

Kaip žinia, žmonės iš tikrųjų 
nepakankamai kreipia dėmesio 
i maisto pasirinkimą ir dažnai 
pasitenkina tuo, ką }iė turi savo 
šaldytuvuose ar virtuvėje.

Nehėniąi lovos universiteto 
med. prof. dr. Peąr S^ahšon ap- 
klausinėįo daūglaU negu tuks- 
tantį moterų, kurių amžius svy
ravo nu6 30 iki 90. metų. Jis bo
rėjo patirti, kaip tos moterys 
maitinąs!, Pasirodė. kad kai 
kurios moterys perdaug valgė, 
kitos — su dieta gaudavo per 
mažai calcium proteinų ir vtta- 

j minų.
Iš visų tyrrimųjų moterų skai 

' cinus, tik 5 C sugebėjo pasirink* 
ti balansuotą mažstą.

Pibf dr. S wnnšori priėjo iš- 
I vndos. kad žmogaus senatvę pri

metu skaičiui 
maitinimasis.
(Siute O-kienr

Šiomis dienomis Kongresas 
priėmė kompromisini, įstatymą 
(H.? R.: 4.334) palikti ’tas pa
čias? Soc. Sec. minimalines išmo
kas’.tiems asmenims, kurie gau
davo. Socialinės apdr^udos išmo
kas 1982 m sausio-1 d. Tas pats 
.įstatymas numato laikiną vad. 
Inner-fond, pasiskolinant iš vad. 
Old *Ave and, Survivor Insuran
ce (OAST) trusto fondo tam tik
ras sumas., Tas įstatymas Kon
greso priimtas ir prez. Reagan 
pasirašytas,

{Šią žinia paskelbė AARP 
News Bulletin, February. 1982).

Asmenys, gauną išmokas pir-

Visi žinomę, kacĮ mūsų kaulai 
yra gyvi organizitiaL Jų suny
kusios ląstelės (eels) turi būti 
atstatytos, o tam reikalingas 
calciumas. Žmogaus kūnui būti
mi yra proteinas ir įvairūs vita
minai,kuriuos žmonėms, suteikia 
įvairus maistas.

Jeigu kuris asmuo suvartoja 
ir mažiau kalorijų, sakysim, 
2,100, tai jose privalo būti, kaip 
sakoma — visko po truputį.

Žinovai tvirtina, kad šiais lai
kais žmonės sunaudoja perdaug 
saldumynų ir riebalų, o perma
nai valgo daržovių, vaisių, pie
no produktų bei kiaušinių.

PALENGVINTOS PENSUOS 
NAŠLĖMS IR NAŠLIAMS
Pagal neseniai pakeistą Social 

Security _ įstatymą, kiek mažes
nes pensijas gali gauti nedarbin
gi našliai bei našlės, sutuokti
niai dirbę ir buvo Social Secu
rity apdrausti, nors jie (našliai, 
našlės) niekuomet nedirbo ap
draustame darbe.

šis įstatymo pakeitimas turi j 
vieną svarbų dalyką. Ligi šiol l 
tik tokie našliai ir našlės gavo tą j 
teisę sulaukus 60 metų amžiaus,; 
gi dabar pakanka turėti 550 me-1 
tų amžiaus. j

Naujame įstatymo pakeitime } 
yra ir daugiau pensininkams tei { 
kiamų naudingų lengvatų.

Sveikatos ekspertas tvirtina, Į Norintieji gauti smulkesnių 
kad galimybė išlaikyti darbm. | žinių tesikreipia į vietos Social 
gumą, jaunesnę išvaizdą ir ge- J Security ofisą, gi norį gauti pa- 
rėsnę savijauta priklauso ne j aiškinimų lieetuvių kalba— tesi- 
tiek nuo išgyventų metų, kiek j kreipia į Chicagos Socialinį klu- 
rluo gėrob maitinimosi siste- i bą, 3269 S. Halsted St., Chicago, » 

Illinois.

Kas nori prailginti ne tik sa
vo gyvenimą, bet ir jaunatvės 
požymius, teprisilaiko sekančių 
nurodymų:

Kiekvienas žmogus turi žiūrė
ti, kad jo kūno svoris nedidėtų 
Vyresnio amžiaus žmonės su
vartoja mažiau energijos, už 
tai jiems pakanka ir mažiau 
kalorijų.

Visiems yra žinoma,’ kad nu
tukimas apsunkina širdies dar_ 

Packwood ! bą ir būna vienas rimtesnių

— Ką reikia sakyti merginau 
jei nori jai patikti?

— Girk ją, kiek begalėdamas, 
surask joje bent šimtą privalu
mų; sakyk, kad ji yra. iš 
gražiausia.

— O jeigu tikrenybėje 
sai nėra graži??

— Tai pasakyk jai, kad 
jos draugės yra baisiai negrą- 
žios ir biaurios.

mos.
Prisilaikanti dietos mgd

ATVIRKŠČIAS KOMPLIMEN
TAS

STANDARD FEDERAL 
SAVINGS PAMINĖS 
VASARIO 16-TĄJĄ

Jų vienuose ofisuose, esan
čiuose 4192 Archer Avė., 6141 
Archer Avė ir 2555 W. 47th St. 
Šešioliktoji bus minima antra
dienį, vasario 16 d- Ta proga 
ofisų patalpų koridoriuose (lab- 
bier) nuo 9 vai. ryto ligi 5 vai. 
vakaro, bus servuojama kava ir 
piragaičiai.

Kaip žinia. Medicare (Part B; 
padedą apmokėti už įvairius 
sveikatos priežiūros patarnavi
mus. įskaitant gydytojų honora- 
rųdiagnozės pataimavimą, >r kt. 
ateinančių pacientų išlaidai

Pagal įstatymą. Medicare pre
mijos ' padidinimą pranešimas 
privalo būti padaly tas gruodžio 
mėn.. prieš liepos mėn. įsigalio
jimą ir tas padidinimas negali 
būti didesnis, negu vad. cost-oi-

Pagrindiniame ofise — 4192 
Archer Avė., bus suruošto lietu
viškų mezginių, gintaro ir me
džio drožinių paroda.

Nepamirškite atsilankyti.
Standard Federal 

vadovybė

Su pinigais galima priversti 
kalbėti numirėlius, be pmigu 
negalima nutildyti ir neby-

JHLAlLFAjOf*

Savai'ne aicku, kad žmonės, 
kurie lengviau dirbt, žiba su
laukia vyresnio amžiaus, gali 
pasitenkinti mažesniu kekių 
kalorijų. Tačiau ir tokių žmonių 
maiste privalo būti pakanka
mai reikalingų elementų, bū
tent. įvairių vitaminų, proteinų, 
mineralų ir pan. Pavyzdžiu;, yra 
oatirta. kad trūkumas calcium 
žmogaus organizme. >u>ilpnina 
kaulų atspai-umą.

SENJORAI PRAŠO MEDICA
RE. APDRAUDĄ PAGERINTI

Senatoriai Raber
ir Henry Jackson pareiškė, kad 
senjorai ir NRTA bei AARP na
riai pasisakytų kokius pageida
vimus'jie norėtų padaryti, kad 
Medicare apdrauda būtų efek
tingesnė. Jau yra numatyta, kad 
Medicare apdrauda būtų pra
plėsta, įvedant katastrefinę ap
drauda. suteiktų nemokamai v?i 
rtus ir kt.

Sentorai >avo lekomendacijas 
bei pageidavimus gali siųsti virš 
nurodytiems senatoriams.

Sen. Robert Packwood, czo 
Jeff Levisx 145 Russel Bldg., 
Washington, D. C. 20050

Mgd. S-nė

Nuo dabar nemokamo gydy
mo Medicare apdrauda pilnai ap
moka Fizio 
navimus už gydymą radijų kli
nikoje, pirkimą vežiojimų kė
džių, specialių lovų ir net kai 
kuriais atvejais už pediatristų 
chirurginius patarnavimus.

Pažymėtina, kad sąskaitas už 
pranešti Vi metų anksčiau, 
vėliau gruodžio 31 d. kas metai.

Medicare apdrauda ir toliau 
neapmoka už 3 pirmas pantis 
krauja, kuris reikalingas pacien
tams, esantiems ligoninėse.

klausia
svečio.

—Visai ne. Tamsta atrodai 
kaip 16-kos7<metų rožė.

Daugelis buv. DP ton išlaiko
ma ; f: virtų okup. Lie-
toveje i* kasmet už tai nusira
šydavo po $1000 nuo savo pa 
lamu mokesčių, federalinė mo
kesčiu įstaiga su tuo sutikdavo, 
jei jįe .dokumentais įrodydavo, 
kad žmonas ištaiko.

Tačiau^ praėitais metais, tūlas 
buvęs DP nurašė 1000. dol. Iš 
Kansas City aukšt. mokesčių 
įstaiga pranešė tom a>meniui. 
kad jis turi primokėti ke|i<&ka 
dolerių. Toji mokesčių įstaiga 
sako, kad šiuo atveju turi būti 
laikoma mokesčių lentelė, kaip 
“Living separate”. Gi šiais me
tais užklausta Chicagos Inter
nal Revenue ištaiga atsakė, kad 
esą jokiu būdu negalima nuo 
federialthių pajamų mokesčių at
skaityti už žmonos išlaikymą 
šiame krašte-
Tarnautojas paklausėjui įteikė 

ofiliacę knygelę *'Your Fede
ral Income Tax for Individual

Im epqvv gceece.
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Kiek 
atsakė, 
žinybė 
kas.

— Jeigu taip, —pastebėjo gud
rusis laikraštininkas, — pasko
linkite man trumpam laikui 200 
dolerių.

*— Gerai, — atjSakj^ Mark 
Twain, — trumpam laikui praė-

Kaip išlaikyti savą pąjęgmą stovį
Nuo; to, kaip ir ką valgome, žmogaus sveikatos priešų. _ 

būnant 40 — 60 metų aihž. 
daug priklausys xr$Sų savijau 
to, sveikatą;>r*pajėgumas toles
niame musų gyvenimo laikotor-

Iki šiam laikui nepavyko is- 
I aiškinti, kur pirmiausia pasiro- 
[ dė slyvos. Jas žmogus jau augi- 
i no priešistoriniais laikais.

Laukinės slyvos auga pietinė
je Europoje. Galimas daiktas, 
kad jų tėviškė yra Kaukazas.

'Kxiausiu praeitis

Laukinės kriaušės yra išsivys
čiusios Rytinėje Azijoje, iš kur 
pakliuvo i Europą. Romėnai jau 
žinojo'35 kriaušių rūšis, o karta
giniečiai įdėdavo kriaušių skys
tį į vyną, kąd ,ta§: turętų geres
nį kvapą. f

Įvairios obuolių rūšys

Obuolių gimtinė, be abejoji
mo, yra senoviniai miškai. Žmo
gus tas laukines obelis persodin
davo arčiau namų, jas geriau 
prižiūrėdavo ir tie medžiai pra
dėjo teikti geresnius vaisius.

1650 metais Prancūzijoje jau 
buvo žinoma 600 skirtingų 
rūšių obuolių, o 1830 metais An
glijoje priskaityto 1,400 obuolių 
^veislių”.

Kas 1 m.
neįsirašytų į Me? r
dą (Part B), tai įkirs V ' - 
ti sekančių metų pirmųjų 3-;ų 
menesių.

Asmenys, kurie nori ats*sąky- 
ti nuo Medicare (Part B) ap- 
draudos, turi apie tai rastu 
pranešti vieną ketvirtį anksčiau. 
Tačiau toki asmenys vėl galės 
įsiregistruoti laike pirmųjų tri
jų mėnesių kiekvienais metais, 
bet tik laike trijų metų po iš
stojimo.

Ar galima gauti žmonai lengvatų?
Treasury Department Interna
tional Revenue Service Publi

cation Nr. 17. Tos knygelės 24 
psl., skyriuj “Citizenship Test'’ 
pasakyta:

44Your dependent mus be a ci
tizen or resident of this count
ry, or a resident olf Cįmada, Me
xico, the Panarni Catal Zone, or 
the Republic of Panama for th'1 
year you claim the exemption. 
You may not claim anyone liv- 
mg in th'e other part of the 
world as dependent unless that 
person (1) is citizen or a 
dent of the U. S., or (2) 
resident of U S., Canada. Mexi
co. the Panama Canal Zone or 
the Republic of Panama for so- j 
rhe part of the tax year”.

Mokesčių įstaigos tarnautojas į 
pabrėžė, kad tie, kurie atskaitė i 
mokesčius už žmonas, turės juos . 
grąžinti federalinei valdžiai su 
pabauda.

Socialinio Klubo In f

mą kartą po š-m. sausio 1 d., 
gausią mėnesinius čekius, pagal 
tikruosius uždarbius, kurie reiš
kia sumažintas išmokas dauge-’ '• r* i irt * lito pensininkų, vad. turės rtęise

1 pyie- f
Gydytojai teigia,, kad įvairios 

širdies, inkstų, kepenų ir skil
vio ligos greičiausiai prasideda' 
anksšciau ir pasireiškia tik tuo
met. kai sumažėja organizmo 
atsparumas-- -
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Neįmanoma suprasti, kokiais 
sumetimais Šoliūnas per lietu
viškos spaudos krat'nėjimą grie
bėsi už komunistinio laikraščio, 
o ne už kitokios pakraipos leidi
nio. Iš to tenka daryti išvadą/ 
kad visoj. Laisvės puslapinėj ti
radoj, labai dažnai minima jo. 
pavardė,jįpatį labai imponavu.o 
kitų akyse jį reklamavo. Kad 
būtų jis ten perdaug terlioją- 

/ m as. taip pat negalima pasakyti.
Matyt Šoliūnui buvo labai sal
du,, kai tame Laisvės rašinyje 
labai dažnai, buvo minimais ir 
Naujienų vardas, jas niekinant 
ir žeminant.

Jei Šohūnas suinteresuotas 
tekiais laikraščiais, kur minima 
jo pavardė, tai patartina jam at
kreipti daugiau dėmesio ir į kitą 
komunistinį laikraštį — į okup- 
Lietuvoj leidžiamą Gimtąjį Kraš 
tą. Kai tas laikraštis užsimano 
šmeižti Ameriką, tai, tiems 
šmeižtams paremti, jis panau
doja šoliūno Drauge rašytus 
įvadinius, kuriuose Amerika kai 
tinama rasizmu ir neturtingųjų 
skriaudimu. Ten yra aiškiai pa
sakyta. kad apie tai gana įrodan
čiai aiškina vienas išeivių ' dien
raštis. Koks ten dienraštis turi
mas galvoje, aiškinti netenka. 
Visiems yra aišku, kokius -So- 
liūnas apie Ameriką straipsnius 
rašinėja;;/ .V'’

Tai dar ne viskas. Šoliūnas 
įžiūri, kad mūsų spaudoje atsi
spindi ir antisemitizmas. Jis sRai 
tęs (bene Akiračiuose) išvardin
tą kokių tai veikėju sąrašą, ku
riame nebuvo paminėtas vienas 
iš tų veikėjų dėl to, kad ana> 
esąs izraelitų kilmės, nors ir 
kalbąs lietuviškai .Tenka tik 'ste-

• bėtis tokiu Šoliūno įsišokimu, 
kuris, tikrai, neturi jokio patei
sinimo/ / , / '

Šiuo lkart apie J; Šoliūno mū
sų spaudos kritiką gal ir pakaks. 
Manau,/kad jis bus dar. gerokai 
pakedentas, kai spaudoje pasiro
dys šios santariečių išgarsintos - 
ir pravestos vakaronės komen
tarai. ’ <

Einame prie' treciojo mūsų 
spaudos problemų svarstytojo, 
kuris, tiek amžiumi/tiek ir ti
tulu, praneša abu pirmuosius. Jo 
pavardę — Z. Rakašius, ir titulą 
—profesorius jau ne vieną kartą 
mačiau spaudoje, bet jį kalbant 
dar nesu girdėjęs- Šį/kąrtą buvo 
gera proga jį matyti ir kartu gir
dėti jo mūsų spaudoje reikalais 
pasisakymus.

Turiu pasakyti, kad jei pir
muosius du M. Drungos iškel
tus klausimus čia nepaminėjau, 
tai galiu atvirai pareikšti,kad ne

JUOZAS ŽEMAITIS

VAKARONĖ JAUNIMO CENTRE
1 patys klausimai mane įdomavo, 

o daugiau tik tai, kas bus peikia
ma, kas bus pateisinama ir kokie 
bus pasiūlymai mūsų spaudai 
pagerinti.

Tiečią<is klausimas buvo skir
tas prof Z. Rekašiui, kuris anot 
pačio Rekašiaus nusakymo, ta p 
nuskambėjo: Ko mūsų spaudai 
trūksta ir ko perdaug? Tai gana Į 
platus ir gilus klausimas. Į jį. 
pakankamai atsakyti per vienos 

t < vakaronės laiką neįmanoma.
Tačiau, kai tokiu klausimu krei
piamasi į profesorių, tai iš jo ir 
profesoriško atsakymo laukia-’ 
ma.
KO MCSŲ SPAUDAI REIKIA?

Anot Rekašiaus, mūsų spau-[ 
dai daug ko trūksta. Pirmiausia į 
joje trūksta mokslinio stiliaus 
straipsnių. Jo manymu^ toki? 
straipsniai būtini, nes jie mūsų j 
spaudą padarytų vertingesne, iri 
ji suįdomintų besimokančiuo- j 
sius. I

RUSU KLASTA SAVO KAIMYNAMS
mokslinius žurnalus, daugiau!
susilauktų skaitytojų. Atrodo, 
lyg ponas Rekašius nežino, kas 

. mūsų laikraščius daugiausia 
skaito ir ką jie juose nori su
rasti. .... ' _• *

Labai jau akcentuotai Reka
šius pabrėžė, kad lietuviškai 
spaudai, trūksta tikro ir ryš
kaus kairiojo, laikraščio. Anot 
jo, Naujienos, rkadaise buvusios 
tikrluoju kairiosios krypties lark 
rašeiu, šiandien nukeliavo labai 
toli į dešinų jų pusę ir pasidarė 
daug dešinesnis net įr už Drau-1 teise laisvai apsispręsti ligi joms 

■; . \ „ i—
Liko neaišku, ligi t kokios ri- }>ėS, kurios sudėtyje jos yra, Ru- 

bos jis kairiojo laikraščio norėtų.
Gal jis jame norėtų matyti social j 
demokratus, o gal net ir doktri-. 
ninius komunistus?,- .Girdėjau, 
kad Rekašius, beįeigcLainas.- to
kios politinės krypties laikraš- 

rčio reikalingumu, išsitarė net ir 
apie radikališkumą. Jei jau kal
bėti apie toli nukalėjusius so
cialistus, tai - tenka pasakyti,' 
kad jau ir mūsų išeivių šeimose 
jų netrūksta. Anot ekonomisto 
L. Dargio Drauge išsireiškimo, 
čia, Amerikoje, visokio plauko 
socialistų jau tiek priviso, kaip 
pas šunį blusų/Sielvartauti Re
kašiui dėl tikro kairiojo laikraš
čio reikalingumo gal ir never
tėtų, kai jis, kaip Akiračių re
daktorius, turi pakankamai ga
limybių tą laikraštį taip suso- 
cialistinti, kad anasai pavirstų 
tikru kairiųjų oficiozu.

(Bus daugiau) .

Klimas pa-tebų kad Lenino 
sutartis

Lietuvos N e priklausomybės
Akto signataras Petras Klimas/įpėdiniai pa m i Ho savo 
rusų išvežtas SMnran ir po Sta
lino mirties grįžęs Lietuvon, su
rašė savo atsiminimu.*, kurie 
1979 metais buvo išleisti Bos
tone. Tuose atsiminimuose jis
užsimena apie 1920 metu Lietu-] karuose ir vokiečiai traukėsi iš 
vos ir Sovietų Sąjungos sutartį, 
kuriai įvadą parašė pats Le

minas:
“Remdamiesi Rusijos federa

tyvinės socialistinės tarybinės 
respublikos paskelbtąja tautų

ir .pažadus Lietuvai.
Bet ar net tuomet

Kiekvienas lietuvis turi pažadinti: 
savo tautinės sąžinės balsą

Didžiai gerbiamiej’i! ' \ ?

Lietuvos Nepriklausomybė yra gyva mūsų širdyse.

ims nepriŲausomybė, trumpes 
nepnklau. omybčs buvo armė- 
nams, gruzinams^ azerbaiža- 
nams. į

Kadangi Raudona Armija.ne
pajėgė {veikti Lietuvos kuriuo-j 
menės, ners a barniu todėl U- Laįsv^s idėja dega mūsų protai. Mes lenkiame galvas 
tev^ ^tžvaTiu^Eo Tvi/i pa- tiems’ kurie Pad®J° pagrindu Nepriklausomybei ir žuvo 

laukė .Antro pasaulinio karo, ka- už tėvynės laisvę. Rusiškieji okupantai sutrypė valstybes
i suverenumą, bet nepajėgė išrauti iš mūąų sielos laisvės; 

tauti- jausmo, nepriklausomos Lietuvos atkūrimo troškinio.
-- šitokiom kilniom mintim Lietuvos pogrindžio spaudoje:

•ia jie vėl nužaliavo Baltijos 
valstybių, spontanjrkrs i 
nius pa- ipricš.ninius ii\ po 
metų nepriklauscAiiybės įiungė “Aušros” 26 Nr. sveikina pavergtos Lietuvos jaunimas 

tišken imperijbę. ? i lalsvaJame pasaulyje' gyvenančius lietuvius.

Taigi, .Rusijos tio.’šcvžku. ne

Leninas 
buvo nuoširdus savo pareiški
me?

Kai Vokietija kapituliavo Va-

visiškai atsiskiriant nuo valsty-

sija be jokiu užpakalinių minčių 
pripažįsta ' Lietuvos Valstybės 
savarankiškumą ir nepriklauso
mybe su visomis iš tokio pripa
žinimo* einančiomis juridinėmis 
pasėkomis ir gera valia taip pat 
visiems amžiams atsisako nuo 
visų Rusijos suvereniteto’ teisių 
į lietuvių tautą ir josios teri
toriją.”

Ir iš tikrųjų laisvė yra viena pačių brangiausių do- 
... . .. • . > . j vanų, kuria dangus apdovanojo žmones. Laisvei negali-
Z KM-’ jokie žemė)'e užrakinti ar jūros gelmėse paslėpti

čiovas,r ar dabaę vadovauja turtai. Dėl laisvės, kaip ii dėl graibės, galima ii loikia 
Brežnevas, ’planas ‘ plėsti >avo aukoti savo gyvybę. Tai šventi ir prasmingi žodžiai/ku- ? 
imperiją, yra visiškai u’ks pats,1 He kiekvieno patrioto lietuvio širdyje kelia,norą ir troš
kau ir carų romanovų. Petras kimą dėl laisvės siekių aukotis ir kovoti.
Klimas, aprašydamas taikos su J Todėl, minėdami savo tautos nepriklausomybės at-
cartes duobas Maskvoje, saK^. sįaįymo įr atkūrimo šventę, turime kiekvienas- lietuvis 

teisė Lietuvai. Tačiau Leninas1 pazadmti savo tautines sąnnes balsą. Kiekvieno lietuvio

Todėl, minėdami savo tautos nepriklausomybės at- 
• statymo ir atkūrimo šventę, turime kiekvienas-lietuvis 

J pažadinti savo tautinės sąžinės balsą. Kiekvieno lietuvio 
toje sutartyje buvo toks pat dvi-* sąžinė turėtų ,būti. tikrasis kelrodis^ tėvynės ir tautos, 
ve.dis kąip ir Katarina Antroji, darbų plotuose, šiuose darbų plotuose sąmoningai atJi- 

’ _ _ . . • kad, kime savo šventą pareigą: pinigine auka, konkrečiu dar-
b’uTi- savo dvasios pasišventimu siekti pilnutinio lietuvių 
tautom idealo-—Laisvės. • ■ ■ -< • - v, -. . — - v;'/

Chicagos Lietuvių Taryba maloniai kviečia .visas or
ganizacijas ir visus lietuvius dalyvauti Vasario .16 mi£ė- 

j jime 1982 m. vasario mėn. 14 d. 2 vai. Maria High Sęhool 
1 patalpose.' ’ < ■ .
j Visas aukas prašome siųsti Chicagos Lietuvių Tary- 

huveda. Ką tik mirusio Suslovo .bos iždininkei Valerijai Stanaitis, 4508 W. 101st Št., Oak 
Hetuvis, pataikūnas Bartašiūnas' į įjį 60453 . ‘' .‘ Ū’-: ' - l ' ':

CHICAGOS LIETUVIŲ TABY.ŠĄ '

Neužilgo’ istorija parodė, 1 
rusų oficialūs susitarimai tebu
vo tik' klasta ir melas.

Vakaruose gyveną rusų kai
mynai buriasi į Pavergtų tautų 
organizacijas ir veda sistemin:j 
gą kovą prieš rusų imperializ
mą. Jie, pagaliau, išmoko, jog 
pataikavimas rusams niekur ne-

Rytų Europos, bolševikai bro
vėsi į anksčiau vokiečių okupuo
tas sritis. Raudonosios Armijos ! 
ofenzyva prasidėjo 1918 m. lap
kričio mėn. 17 d. Buvo užimtos 
didelės dalys Baltijos kraštų.
1919 m. sausio mėn. o d. Vilnius 
pateko j bolševikų rankas. Len- 
k,ų ir ukrainiečių .pajėgos pralai
mėjo prieš bolševikus Kisve
1920 m. birželio mėnesį. Tačiau 
bolševikai buvo . sutriuškinti 
Varšuvos mūšyje tų pačių melų 
rugpjūčio mėnesį. Visdėlto Kau
kaze trys naujos valstybės, En
tentes pripažintos de faclokava- 
rankiško’mis, turėjo pasiduoti 
skaitlingai Raudonajai Armijai. 
Tokiu būdu: trumpa buvo Ukrai-

po’ Stalino mirties buvo išimtas 
iš apyvartos, d pats Suslovas 

J persikėlė į Kremlių iš Lietuvos =
I •

r sėdėti net pačiame bolševikų po- iin;0 karo (tereikėjo pagrasinti 
lilbiure. Kai Lietuvoje vėl pra- atomine bomba, kuri buvo pade- 
siveržė neramumai, tuomet Lie- monstruota Japbnijoja), tai ru- 
tuvon vėl atvyko Suslovas ir pa-‘Sai,būlų “sudemo'kratėję4?.' Todėl 
klusnus Sniečkus gavo- mirtiną (]abar pavergtų tautų žmonės 
širdies smūgį ’. | turi būti budrūs ir nesileisti su
Rusai tesupranta jėgos galią, j rUsaiš į jokias dėrybaš. Tegul 

Krymo karas privertė carus da- į pavergtuose kraštuose veisiasi 
rytį 1860 metų reformas. Rusų- laisvės srovė, kuri nutrauks ru- 
japonų karas 190-1-5 metais pri-.J riškos vergovės retežius.'O Va.-’ 
vertė carą Nikalojų II ’paskelbti j karuose skelbkime (aksiomų, jog 
1905 metų spalio manifestą. Už- į su rusais neįmandma ne vien tik 
gniaužta 1917 metų revoliucija • bendradarbiauti, bet iš viso San-, 
įvyko dėl rusų pralaimėjimų tykiauti. šaltas karas yra prade-, 
fronte. Jei Vakarai nebūtų pa-] tas rusų“ o ne vakariečių. Karštą 
dėję rusams po Antrojo pašau- karą irgi pradėtų rusai, jeu jie 

j tik galėtų. Tad .visų laisvę my-
- • ■ • [ lihčiu žmonių uždavinys , yra.

spartinti Rnsijps dmpėrijos -išV 
nykimą.: . . ; J t.

' ' ■ * •' > * 4'* -ž “'
• ■ , . ;•• Juozas Nendriįmąs;-
i -iijU’

amerikiečiai šiuo metu daugiau ■ - 
ir geriau valgo; o ^mažiau. juija.
Pasėkoje nejiidėjiiHo./jie ■nutun
ka' ir apsunkjna shvo. širjii. Fab
rikų Jdūrtiąi ir automobilių dujos 
miestuose taipgi neįn’aĄ svei^a- 
tą ir galimas 'daAtas kad paska
tina Vėžio ligą, pasįlębėjųudąkta- '' 
r&s. Ask.ey. ' " ■

. .MANDAGUS. POLICININKAS

. .Hėrfprd, .grafystėje (Didžioke 
Britanijoje) ’ policininkai, vyk
dydami gautas/irištrųlttijąs,r-jau 
nebeklausia moteriškių, apie jų 
amžių. > Ęroiokolę-užtenka'. Bhžy> 
meti:. dąugia.u kaip 21 Tnėtų/nio- 
teris.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Sekmadienį š. m. kovo 14 dieną

MARTINIQUE SALĖJE
2500 W. 94th Street ' Evergreen .Park, Illinois

BANKETĄ RUOŠIA

c •+

j e Dr. Vincent Askey,

Angeles, CaE,. pareiškė/ jog rni.- 
tukimas yra viena ..svarbesnių, 
sveikatos 'problemų JAV-sę,- nes

' e ’syeĮ4as‘'''£reipią3i» • į
pa'th^autčųą:

KVIEČIAME I NAUJIENŲ

doleri^/.
—/T&p/W^

• ® į i'L r

CHICAGO, ILLINOIS 606081739 SO. HALSTED STREET,

arba telefonu 421-6100
<, B-3_ Registruota* vtirtlaiiikM

TeL 476-2206

NAUJIENŲ 68' MA SUKAKČIAI PAMINĖTI

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARU A NOREIEIEN1

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th SL, Chicago, HL $0629 ♦ TeL 925-2731

JAY DRUGS VAISTINE
B759 W. 71st St, Chicago, HL

• FBrtSTTNGAI HP7LDC>» RECEPTAI • FANNIE MAT SAfe 
DUMYNA1 • KOSMETIKOS SJOKMENY3

Atdara šiokiadieniais nno

i iHHiiiĮflifli iDiiLi MB

• DAINOS
\ • .SVEIKINIMAI

\ / ; • VAKARIENĖ IR GĖRIMAI
• ŠOKIAI

Pradžia 4:30 vai. popiet — Įėjimas $25

vjetag prašome rezervuoti iš anksto

NEBRANGIOS, BET WTINGOSKM'GOS
• LITERATŪRA^ lietuvių' nierėtūros,' ‘meno - rnokše 

1954 m. metraštis. Jame y^. vėrtingL' niekuomet nesenstę, Vine«
! Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, j P.: Jęnrikpį , Štapko^ 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat fc , Matusevičiaus ,’fr Vt 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nnatrankornla Ir 

( M. K. Čiurlionio, M. Šileiklo, V. Kašubas, A. Rakštelės ir JL Vsrno 
kūrybos paveikslais. 365 pust knyga kslhuoja tik

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytoje® Ir tais- 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atritnlnlmal apie dainų 
šventes bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nėdsinuojsn- 
Uems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151' pušį., kainuoja SX u

• vieNIšO ŽMOGAUS GYVeNiMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausy 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli-to laikotarpio buities lite
ra tūrin ės tu di ja, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 poslapių knyga 
parduodama tik už K. ' ; ' '»

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tano-Tamašaurfa 
įdomiai parašyta studija apie Rytprflrius, remiantis Atkalnės & 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kJdkrienam 
lietuviui. Leidinys fllustruotas nuotraukomis, pabaigoje dabdarna 
vitovardžių paV&dinfmai Ir jų veftiWat"| voii^ų Jaffią- Labai 
naudingoje 835 pusi knygoje yra Hytprfltfų Mamėlapis. Kaina M.

a K A LAUMtS L1M1, rašytojo® Petronėlės Orfnttffė® atif- 
j minimai Ir mintys apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje tr pir-

t&i Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime tr politikoje; tik ša 
Jnrglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po#- 

i riją. Dabar būtų jf gal(m» pavadinti kovotpju už žmogaus teise*, 
• Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja W.
’ o RATYRDItS NOVELfS. M. Žortenko kūryba, J. VaiattU 
vertimas. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kalne |X

Knygos gaanamot Naujienose, J 7W So. H*M®d SL, Chfcaga, 
(E 10606. Užsakant

Naujienoj Chicago, 8. UI Ftbruary 11, 1982
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Pavergtosios Lietuvos laisvinimo veiklai 
teologija nedraudžia rinkti aukas

Nors ne taip dažnai, tik karts nuo karto parašo 
Drauge vedamąjį ir Mykolas Dranga. Kai kas mano, 
kad šis esąs kylanti nauja žvaigždė žurnalistą pasaulyje. 
Mat, jis tuo pasižymi, kad jam visos visuomeninio gyve
nimo problemos, o taip pat ir kultūrinės sritys — savos. 
Todėl jis pasisako apie visuomenines problemas ir apie 
teatrą, solistus ir koncertus.

Taigi, kaip jis neatsilieps, kai artėja mūsų Didžioji 
Tau. bs šventė — Vasario 16-oji. Spaudoje prirašyta apie 
Šventės rengiamas programas, o ypač apie aukų rinkimą 
lar&nnin^ę Reikalams, šį kartą jis nerašo apie šios šven
tės programas bei jos iškilmingus paminėjimus, bet apie 
šios šventės proga renkamas laisvinimo reikalams aukas. 
Vasario mėn. 2 d. jis Drauge atspausdino ilgą, bet naivų 
rašinį, nors'jį rašydamas ramstėsi teologija ir* Dievo įsa
kymais, ir jį patalpino vedamojo vietoje, klausdamas 
kuriam veiksniui šios šventės proga turėtų būti renka
mos Vasario 16-osios minėjimo metu aukos.

Niekas Mykolui Drungai negali uždrausti aukoti, jei 
jis iš viso kam aukoja, jam patinkamai organizacijai 
Tik jis viena turėtų žinoti, kad tam nereikia jokios teo
logijos, nes kiekvienam yra aišku, kad Vasario 16-osios 
šventės metu surinktos aukos yra įteikiamos laisvinimo 
reikalams ALTui. Taip buvo daroma visais laikais, visai 
nesiknaisiojant teologijoje, nes toks yra ALTo ir LB-nės 
valdybų senas susitarimas. Niekas nedraudžia aukoti, 
nrog-i pasitaikius, ir kitoms organizacijoms, o tokių pro- 
rų r" tų eigoje yra daug. Niekas nedraudžia remti orga- 
ni aciias, atliekančias naudingą Lietuvos labui darbą.

Ir iai ^abai liūdna,- o pavergėjui teikiamas džiaugs
mas k«i LB-nės vadai dėl pinigo randa būdą kelti erzelį 
su laisvinimo veiklą veikiančiais, lyg jie nerastų būdų 
°avo reikalams rinkti kitomis progomis. Juk grobstymas 

16-osios šventės metu renkamų aukų yra sąmo- 
noras pakenkti laisvinimo veiksniams. Argumen

tą’. v?d tai yra apsisprendimo teisė, šiuo atveju yra nė
ra j-k mūsų visų yra šventa pareiga remti mūsų
laisvinimo veiksnių veiklą. Mūsų pavergtieji broliai pir-

B. STASIUĖAITIS

Tarybinių Socialistinių Respublikų S-ga *- 
TSRS - “demokratiškiausia” šalis pasauly

(Tęsinyš)

Kas liečia savąją liaudį, tary? 
binė valdžia puikiai susigaudo, 
kad ji atstovauja tik save. Jei
gu komunistų partijos vadai pa
sitikėtų liaudimi ir jos nebijo
tų, nereikėtų laikyti milžiniš
ko saugumo organų tinklo. Ji 
pebijotų žodžio, spaudos lais

vės. Ji nesibijotų laisvų rinki
nių. . \
Mūsų spaudos davinimis, JAV 

narlamentą — kongresą ir sena- 
’ą sudaro įvairūs fabrikantai, 
^ankminkąi, fermeriai, žodžiu, 
kirbo klasės priešai. Be to JAV 
nrezidentas ir jo vyriausybė šu

noozici:a pačiame parlamente— 
30 — 50%. Kaip nekeista, tokią 
~e^onclitinė — “antiliaudinė77 
^.’vriausybė. gana stabiliai laiko-
■i. neturėdama nei specsaugųmo! .. . .. > r išrinko ir ką jie atstovauja.

i
TSKP Centro komitetas savo

veiksnūi traktuojami kaip kont liaudis iš savo spaudos žinojo 
ręvoliučija ir jos iniciatoriai bau 
džiami kalėjimu, lageriais, net 
sušaudomi.

Šitoks tarybinės valdžios ne-i 
pasitikėjimas savo 99 procen-’ 
tais ir didelė baimė netekti vai- į 
džios, aiškiai rodo, kad ir vy-.* 
Hausybė ir partijos vadai pa
kankamai suprantą “kas” juos ’

6’‘cfanu. nei cenzūros. Savo pi 
liečiams vyriausybė leidžia vie-
Si nėr maudą, Tadiją, televizo- [ liaudies bijo ir ja nepasitiki, ta-1. 
rių kritikuoti jos pravedamą 
politiką. Vyriausybė ir kongre
sas tiek yra tikri savo padėtimi, 
kad jie nesiima jokių represijų 
ones vyriausybines demonstra
cijas. streikus. Tuo tarpu tary
binė vyriausybė ir partija, turė
dama mažesę negu 1% opozici
ją, bijo laisvo žodžio, kritikos,U - V V | J - 7 T 7 *-

siduria su atvira ir gana didele streikų. Tarybų Sąjungoje tokie surdiškas išvadas. O tarybinė

(visos užsienio radijo laidos bu
vo trukdomos), kad kapitalis
tiniame pasaulyje dąrbip inkai 
miršta iš bado, neturi jokių tei
sių ir pan* Tokiu bųdų buvo 
formuojamas tarybinis žmogus. 
Kas tokiam formavimui nepasi
davė arba kuo nors suabejojo, 
patekdavo į piliečių “perauklė
jimo^ masina17,- iš kurios daugu
ma nebegrįždavo* o jei kam pa- 

j vykdavo išlikti gyvam,, paprą-. 
štai tekiems būdavo jau “viskas, 

turi pakankamai prie-^ / ■ . .

Antrasis pasaulinis karas atri- 
>-! šo tarybinių piliečių akis. Stali- 
>, I rias ne veltui buvo numatęs ma- 

t eiųsias Hitlerio okupaciją taų- 
I tas perkelti į Sibirą ’ ^perauklė

jimui”. Grįžę rusai belaisviai iš 
vakarų stovyklų buvo tiesi,og 
siunčiami j lagerius, kad tik nė-

čiau jis 1 
monių apsiginti nuo liaudies! 
masių keršto. Blogiau yra kovo-! 
ti su pasauline viešąja nuomo- 
ne. Iki antrojo pasaulinio karoj nas ne veltui buvo numatęs ma- 
užšienis neturėdamas tikrų ži
nių apie “komunistinį rojų” nau 
dojosi oficialiais tarybiniais pra 
nešimais ir darė įvairiausias ab-

'toje vietoje yra sudėję viltį į laisvinime veiksnius, tai yra 
~rynai i mūsų veiksnių politinę veiklą. Jiems nedaug ką 
oasako LB-nės oficiozas, atspausdintas liuksusiniame po
pieriuje, ar LB-nės tarybos suvažiavimai^ bet jie seka 
mūsų laisvinimo veiksnių pastangas, jų kančių išgarsi
nimą laisvame pasaulyje.

Atrodo, Mykolui Drungai nepatinką, kad mūsų išei
vijos patriotai favorizuoja mūsų laisvinimo veiksnius. 
Man rodos, kad jam turėtų būti tiek aišku, kad yra mūsų 
'ūsų pareiga laisvinimo veiksnius kiek Įmanant favori- 
raoti. Jų nefavorizuoja tik okupantas ir jo tarnai.

Mykolui Drangai atrodo, kad pažiūra remti veiks
nius yra nepagrįsta, nes tokio pagrindimo jis neranda 
nei teologijoje, nei Dievo įsakymuose. Bet tuo jis parodo 
'■ik savo didelį naivumą ir nesubrendimą, kad aukoti pa
vergtosios Lietuvos laisvinimui pasiteisinimo reikia ieš
koti teologijoje bei Dievo įsakymuose.

Bet iš viso sunku suprasti, kodėl jis vengia mūsų 
laisvinimo veiksnius pavadinti jų tikrais vardais. Jis juos 
vadina tik Xsais, ir skelbia, kad jis neranda tokio dorovės 
dėsnio, kuriuo pasiręmdamas turėtų remti laisvinimo 
veiksnius, ir fantazuoja apie kažkokį pamokslininką, apie 
mirtinas nuodėmes. Tikrai atrodo, kad Mykolas Drangas 
iš didelio rašto išėjo iš krašto.,.

Bet toliau — dar keisčiau, jis bando Įsodinėti, kad

tam X-sui nereikią aukoti, nes buvo kažkada .veiksnių 
valdybų susitarta. Kadangi tai buvo kažkada, ■tai? tokio 
susitarimo nereikia laikytis, nes, jo supratimu, susitari
mo galia turi ribas. Štai tau, mūsų jaunųjų mokslinčių 
argumentai;- .’ /

Pagaliau, jis tokią savo <rmokslišką’’ argumentaciją 
dėl heaūkojimo vėiksniariis baigia taip: faktas, kąd nėra 
tokio veiksnio, kuriam visi lietuviai privalėtų aukoti, reiš
kia (pagal jo išmonę — A.S.), kad lietuviai fieturi prie^ 
volės aukoti ir pavergtosios Tautos laisvinimui.

0 šią savo naivią argumentaciją jis bando, taip pa
teisinti: jei lietuviai aukos pasirinktai ofganizaęijąi, tai 
bus aukotojų politinio ir visuomeninio, kultūrinio su- 
brendįnio įrodymas ir parodys visuomeninės nuovokos 
lygį. Ir visuomeniškai protingas asmuo aukos demokra
tiškai organizacijai,, atstovaujančiai išeivijos gyvenimui, 
kuri tikslingiausiai ^panaudoja jai patikėtas lėšas.

Šis jo pareiškimas, labai mandriai išsakytas, siekią 
įspėti išeiviją aukoti tik LB-nęš reikalams. Bet išėjo prie
šingai. LB-nė neatstovauja visų lietuvių, ji jau suskilusi. 
Jos rinkimai, kaip spaudoje buvo įrodyta^ falsifikuojami. 
Todėl išeina, kad laisvinimo veiksniai yra detnokratiš- 
kiausi, todėl-mūsų visuomenė turėtų ir renkamas aukas 
įteikti ALTui ir VLIKui.

A. Svtlonis

užkrėstų gyventojų vakarietii- 
kumu. Tačiau Vakaru d«mok- 
ratijos idėjos lyg vėžys sklido 
tarybinių piliečių tarpe ir jos 
ypatingai pradėjo reikštis Chruš 
ęiovD iaiicoj's, kun's p&t neatxdrt 
gumą perdaug paskleidė Vaka
rams geležinę uždangą ir paro
dė tarybinės demokratijos esmę. 
Todėl kovoti prieš pasaulio vie- 
53:ą nuomonę tarybiniams Įde- 
ploąanią darėsi vis sunkiau if 
sunkiau. Teko tą geležinę užuo
laidą bandyti užtraukti, tačiau 
jau buvo pervėlu, nes šiandie
ną nesiskaityti su pasaulio vie
šąją nuomone tarybų valdžia 
nebegali. “Gulago salynas” at
skleidė laisvajam pasauliui “ta
rybinės demokratuos” esmę. 
Net užsienio komunistai, būda
mi Maskvos išlaikytiniais, ir tie 
tapo nebetokiais tarybinio gy
venimo apaštalais,kaip kad anks 
ęiaų. Tad šiandieninės propa
gandos tikslas paveikti ne JAV 
ar Vakarų Europos darbininkus, 
kurių į žabangas suvilioti ne
beįmanoma. Tarybinis socializ
mas peršamaą ątsiEkųsio& Af- 
rikos ir Ąžijos tautoms. Tai prie 
mpnė sujaukti tų kraštų ękono- 
mihį bei politinį gyvenimą Mas
kvos interesams. O tarybinė kon 
stitunčija yra tik pfopagąndįiiė 
priemonė, siekianti apmulkinti 
dirbančiųjų mases.

Naujoji konstitucija patei
kiama pasaulio visuomenei kaip 
brandaus socializmo visuome
nės laimėjimas ir naujausios de
mokratijos pavyzdys. Demokra
tija, ši konstitucija atspindi nė 
visuomenės išsivystymo laipsni 
bei jos laimėjimus, b diktatū
rinės santvarkos struktūrą, pa
grista liataiiės priespaudą, jos 
Prieš karą būdaflayo pranešimų 
visišku betėisiskumū'' maitina
mą melu bei demagogija. Bė 
spaudos, žodžio ir sąžinės lais
vės regai: būti demokratijos. o 
be demakratijos negali būti 
brandaus socializmo. Socializ
mas ir yra laisva hub eksploata
cijos demokratine višuamenė. 
Tarybinėje santvarkoje nėra 
nei ’ demokratijos, nei socializ
mo. Vietoje demokratijos egzi
stuoja ekploatacija. Konstituci
jos 1T štrėipsnis apibūdina ta
rybinę santvarką, kaip valstybi
nio kapitalizmo pavyzdį:

“Išimtinė valstybės nuosa
vybė yra: žemė, jos gelmės, 
vandenys, miškai.’ Valstybei

(Nukelta t |ešta rirrisnį)

PATIKSLINIMAS

Š.m. vasario mėn. 10 d. įvadi
niame (4-afnę pušį.) yra. iškri
tusi pirmoji rašinio ęilntė, kuri 
buvo tokia:

“Lietuvos N epr&Iausomybės 
atstatymo šventei besi-*...

J. Kiauseilds

Pastabos apie br. raibos
NUSIBASTYMUS

(Tęsinys)
0 ką čia bepridėtum? Tik tiek: Raila man 

kaltinimus surašė pagal Maskvos metodą — ko
munistai ruošiasi pasaulį užvaldyti, bet rėkia, 
og Amerika esanti agresorė. Apsimelavęs ir ap

šmeižęs mane, Raila pats ėmė daryti paslaugų 
M?svvos pgentams, kaip tą jo bičiulystę su poli- 
r’Vgis Reimeris ir Kazakevičius viešumon iškėlė.

Tvetir/.ų valstybių agentai turi registruotis 
■*' ' i',aig''ąz', o kuris nesiregistruoja, 

u k s a JAV įstatymui. Aš nesu užsire- 
g‘s ra”es. tad pagal Br. Railos beprotystę, bū
čiau nusikaltėliu.

Nuo pat apsigyvenimo Los Angeles mieste 
per keliolika metų dirbau įmonėje, kur tais lai
kais daugiau kaip 90% visų darbų buvo Ameri
kos karo laivynui raketų elektroninių vairavimų 
— kompiuteįių projektavimas ir gamyba. Neuž
teko toje Įmonėje dirbantiems pilietybės, bet rei- 
keio turėti iŠ saugumo įstaigų pripažintą ištiki
mybės ratusą — “security clearance”.. -

Dau<r asmenų ir Įmonių, kur anksčiau dir
bau, i. c Angeles ii Čikagoje buvo apklausinėta. 
Mano darbas ir raštais bendradarbiavimas Nau- 
iienose smuiką niškai valdžios agentų buvo iš- 
,y:*r;ėtą ir m?., suteiktas ištikimybės pripaži

nimas, teikiąs teisę dirbti tokioje Įstaigoje, ku^ 
ribje atliekami slapti' krašto gynybai skirti dar
bai. Yra trys saugumo patikėtinių rūšys: “Con
fidential”, “Secret” ir “Top secret”. Mąįą buvo 
pripažintas “Secret security clearance”, gi “Top 
Secret”«toje įstaigoje nė vyriausia jos galva, įmo
nės prezidentas neturėjo.

Gaila, kad. saugumo valdininkai nepataikė 
pasiteirauti, ką Bronys Raila ir ką Algimanto 
MackaUs Knygų Leidimo Fondo administratorius 
R. Vėžys žino apie, mane, juk jiedu jau tada būtų 
galėję saugumo agentaųią suteikti tas “žinias^- 
kurias bastūno knygoje išspausdino.

Ir kai iš darbo atsisakiaii, šU ba Įmotte atsi
sveikinant, turėjau pasirašyti priesaikinį pasiža
dėjimą, jog niekam nepasakosiu, kukį darbą dir
bau, kokie metodai vartoti, kokie gaminiai buvo 
daromi, o, jei kas prisiartintų kokių žinių apie tą 
darbovįetę gauti, priesaika Įpareigojo tos įfhonės 
saugumo įstaigai pranešti.

Kai Raila tokius šmeižtus ėmė«i spauedfatjį 
manau, kad jau laikas yra atėjęs jatn pėsitikHn- 
ti prot^. ; . •

APIE MACKAUS VARDO 
KNYGŲ LEIDYKLĄ

Kai DP lageriuose studentija įsteigė Santarą' 
ir šviesą, o vėlau sudarė bendrą abiejų federaciją^ 
nebuvau tada studentu, nebuvau tų organizacijų 
nariu. Kai Los Angeles gyvenanti M. Gimbutienė 
pakvietė į jos namus tų organizacijų steigimui, 

nuvykau tik kaip Naujienų korespondentas.
1968 m. gavau iš Algimanto Mackaus vardo 

knygų leidimo fondo laišką, multiplikuotą visiems 
Santaros-Šviesos nai’iams skirtą ir raginanti vi
sus federacijos barius įstoti Į knygų leidimo fondą.

Atsiliepiau laišku, pabrėždamas, jog aš nie
kada nebuvau ir nesu Sąntaros^šytesos nariu. Pa
rašiau, jog pritariu knygų leidimui, bet pastebė
jau, kad kųygąs perku laisvai apsispręšdatnas, o 
ne tas, kurias leidykla atkiša.

Ndštėbaū, kad dar gavau ir kitą tos leidyk
los rašta, 8.III.68 data, G. Vėžio pasirašytą, tokio 

‘teksto (klaidų netaisęs perspausdinu):
“Gerb. p. Januta, Ačiū už iŠ Jūsų hesenai 

gautą laišką. Faktas kad Jūs niekuomet nepri
klausėte SantArai-Šviesai mums nei šiltĄ ne
šalta”.

“Faktas kad figūruojate Los Angeles Sąhta-* 
fos-šviešos skyriaus prijaučiančių sąraše, duoda 
mums teisę siųsti Jums visą informaciją, į)ahio- 
šiamą Federacijai ir ja besidominčiais”.

"‘Kadangi Santarą-ŽViesa nerenka nario mo
kesčio ir neišduoda organizacinių liudijimų, skir
tumas tarp narių ir nertarių nežymus ir didelių 
ceremonijų dėl to nedarom. Čikagoje daugelis 
prijaučiančių buvo išrinkti j skyriaus valdybą ir 
tik po' to metinio stažo perkelti į narių sąrašą”.

“Kai pradėsime fondo reikalais kreiptis i 
pĮąčiąją visuomenę, atitinkamai pateiksime ir ver
bavimo tekstus, o iki tol nesijaučiame papildę di
delę nuodėmę kreipdamiesi į žmones esamu būdu”.

“Faktas kad atsisakote paremti mūsų knygų 
leidimą, prie kurio prisideda nemažai su Federa
cija nieko bendro neturinčių žmonių, mus liū- 
dina’l

. į “Užtikrinu kad kvailom rašliavom neužsi- 
imam ir mūsų knygos yra augstesnio lygio negu 
bendras lietuviškų knygų vidurkis”. “Su pagarba 
G. Vėžys”.

Tai štai-, Algimanto Mackaus va trio Mtiyklos 
išleista “Bartūno maisto” knyga, pagal poną Vėžį, 
yra nekvaila rašliava, ji aukštesnio lygio etc. 
Iš tų pat kultūrininkų Vis daf gaunu paraginimus 
piriiti jų leidinius, d skaičiau, jog toji leidykla ir 
nuo federalinių mokesčių esanti atleista. Vėlai 
bastūno knygą gavau, bet manau, jog dar nevėlu 
kelti klausimą, kodėl šmeižtus ir melą špausdi- 

. naačiai lefdyktei suteikta “tax exemption”, kodėl 
ji atleista nuo federalinių mokesčių?

ĮTAISIAU VARTUS, TERšIKAI 
tfEŠĖSILANKO. .

Bastūnas Br. Raila išsigina, paneigia, kad 
kada nors būtų buvęs mano namuose, ginasi ne
prašęs Margučio žurnalo paskolinti ir kt žino
ma, kai jis pas mus lankydavosi,^ pašalinių asme
nų. kurie galėtų būti liudininkais, nebuvo. Ne
buvo nė fotografo, nebuvo pasikalbėjimai užraši
nėjami į tada dar ganą brangius “rekorderius”.

(Bus daugiau)

4 — NaujUuox, ch^agn, III. — Trrtrę<n»A. M,
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ilk modernios poezijos puslapių. Kaina $5 Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigu* 
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SPAUDOS PABIROS
Lietuviu Mareru Apsvietos draugi- 

ivs susknnKimas vasario 13 d. neįvyks, i 
uis yra atidėtas į kovo 13 diena. 

Rožė Oi az gal vis, rast. 
—— i

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pas Kiuoo narių susirinkamas va^ąito •

meną Jis del blogo oro Į e
jia austas į kovo 14 dieną.

Rožė Didžiai vis, rašt.

NAUJIENOS, šeštadienis- 
pirmadienis, 1982.11.6-8, 

klaidų atitaisymas

Uždavinys Nr. 3.
Atspausdinta;

Ūr. EEUNAJS aEABUTlb Turi būtį žinomai
iNKSiy, ik

-s yupic

M '

EUDEIKIj“Kpdėl? Juk dafaę.viskas jū
sų nuosavybė.“

"Aišku, niū bei H reikės 
pusvelčiui parduoti: tik už dvie
jų blokų jau juodukai viešpa
tauja. . ?’

Bostono ir jo priemiesčių lie
tuviams ši problema jau prieš 
kelioiiką metų buvo' žinoma. 
Pvz., to didmiesčio p.’iemies- 
č-uos- — Koksburyje ir Dorčes- 
leryje nuosavuose namuose, per 
dide.į vargą įsigytuose, gyveno 
nemažas..kaičius lietuvių šeimų. 
Dabar jų Rc'ksburyje visai ne
ošia, o Dorėesteryje tik kai ku
riose dalyse lietuviai tebesilaiko. 
Viską yra apsėmęs juodasis tva
nas. Vienok, Pietiniame arba 
So. Bostone, kuriame daugumą 
gyventojų sudaro karingi airiai, 
Kartu ^u jais lietuviai ir lenkai, 
tamsiaddžiams nepasisekė įsiga
lėti. Atrodo, kad ir nepasiseks.

♦ # ♦ < •
1981 m. lapkričio 29 d. Vyčių 

J saiėje Įvyko Zarasiškių klubo 
. me^nis susirinkimas. Jam pir

mininkavo mano “spon erius” 
Jonas Adomėnas. Per jo pro'cek- 
c.ją ir aš į jį pal_kau. Buvo įc|p- 
mu stebėti, kaip t.e žaviojo Lie
tuvos Zarasų krašto atstovai to
lintame. Amerikos kraš.e dar
buojasi ir tarpusavyje priete-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSLA. IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

gyventi kai kuriuos senos pra
eities epizodus ir dabartinio gy
venimo momentus. Rašant šiuos 
Įspūdžius, viskas, kaip televizi
joje svarbiausių ir įdomiausių 
Įvykių ar žinių santraukoje, pra 
slenka ryškiausiais vaizdais u 
pakaltų eigą.

Čia, va, esame pas ponią M. 
Ališauskienę, pries porą metų 
amžinybėn iškeliavusio Lietuvos 
nepriklausomybės kovų dalyvio 
ir istoriko pik. Kazio Ališausko 
žmoną. Ji yra sutvarkiusi ir Į 
patikimą archyvinę vietą perda
vusi visą to istoriko rankraštinį 
palikimą. M. Ališauskienės sve-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

(Tęsinys)

Besiruošdamas nukakti į Chi- 
■‘agą, iš anksto buvau pranešęs 
jam apie tai ir pareiškęs viltį 

ik su ’uo, bet ir su daugė
tu biržiečių, gyvenaničų ' Chica 
'"oje, galėsiąs susitikti ir išsi
kalbėti mu sdominančiais reika
lais. Tą pasižadėjimą abu pa
tvirtinome “Jaunimo Centre”, 
susitarę susitikti tos dienos va- 

į kare pas jį. Deja, šis susitarimas
.gavęs 30 Ii- atpuolė, kai mano mielasis prie- 

telius V. Karosas, prieš susitiki- 
gavęs 90 mą su juo, paskambino telefo- 

litų grąžos.... nu, pranešdamas, kad.jo šęimo-
Uždavinys Nr. 9. AtspausdiiH ^e: įvyko- nenumatytų' kliūčių, 

ir kiek turės visas’trisanuliuojančių'^ūsitikięųą. Dėl to 
n? sekantį’ I^ėkmaUrėnį galėjęs 
būti.su Chicago^eu gyvenančiais 
biržiečiais pasimatymas neįvy
ko, nors iš abiejų pusių buvo 
«’ėtos pastangos tą atlikti. Man, 
kaip biržiečiui, šis įvykis buvo 
. kandžiausias ir nuostolirigiau-. 
sias.

Gailiuosi nepaklausęs mano 
bičiulio ir Chicagoje buvojimo 
*^etu globėjo Jono Adomėno iš- 

pasa- j ankštinio patarimo: “Atvažiuok 
! .e kelioms dienoms, bet nors 
j porai savaičių.” Šio teisingo pa

tarimo nepaklausęs ir toje lietu
vių išeivių sostinėje tik nepil
nas keturias dienas viešėdamas, 
neturėjau galimybės aplankyti 
visus pažįstamus ir norėtas pa-

tas?
Turi būti: .. .ir kiek turės vi

sas sesias baltas? ? x
Uųdavinys Nr. 9. Atšpausdin- 

į ta:.... sumokėjo arabams’9 dole
rius....

j Turi būti.... sumokėjo arabams 
8 dolerius....

Poros ar trejeto klaidelių žo
džiuose, žinoma, neapsimoka

rru^Ldiub, uiKsty Q- i h t .įtaisyti, nes kiekvienam supran-
j tama, kas buvo norėta pašau±Aų ciururgija.

oi. reuu'Buuig, tia. J3/1U
A ei, Kfcld; d21-42UU;

kyti. \ • .
Su geriausiais linkėjimais, 

Aleksandras Zujus

«kim<AUSTYMA1 ‘

— niu* m para u o- 
XOATLA AMintA

1XULU1H1 Am&Lei t
nl v ioa Ąorieies.

- dCKkniA^ 1®A. yzb-60#,

— Prezidentas Reaganas pra- 
š. Kongresą leisti gaminti nervų 
nuodus, nes rusai juos vartoja 
Afganistane ir kitur. Amerikoje matyti lietuvių kultūrinio bei 
jų gaminimas uždraustas jau visuomeninio veikimo įstaigas;

net ir su tais, kuriuos susitikau 
ar pas juos teko pasisvečiuoti, 

Geriausi žmonės nėra tie, ku- viskas vyko paskubomis.

T‘pricš 13 metų.

M U V 1 N G 
-uwiuaiil perkraustyma* 

is įvairu atstūmę*. 

^niaiw VILIMAI 
Fti. 376-i832 arba 376-5%

rfė laimės laukia, bet tie,. ku
rie patys sau ją bando« i 
kurti.

Nežiūrint Šių kliuvinių, esu 
su- patenkintas apsilankymu Chica

goje. Joje teko dar kartą per-

SOPHIE BARČUS
iADIJO SEiMOS VALANDOS

Sesta dieniais ir sekmaliemais 
uuo ua vai. ryto. 
Stones vrvbA - am 

tfansiiwQpmos iŠ musy studijai 
Maiqu€ire Parke.

WHAT /S THE FASTEST GROWING 
HEALTH CART PROFESS  ION-AND WHY?

@5TE0 PATHIC Z3EDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATH^ 
P.O.’S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
18,000 TODAY TO MORE 
than 56,ooo physicians

NEXT 20 YEARS/

somoje Lietukojė buyusi moky
toja, kurios. Sužadėtinį ’ kaskvi- 
satrajai 1941 m. ištrėmė į Sibi-- 
rą. Dabar ji, prieš porą metų s, 
palaidojusi savo motinėlę, ,vię 
na gyvena nuosavame bute. Pas 
tas abi kaimynes, buvodami ir 
vaišinami, mintimis ir pokalbiais 
visi nuvykome į 1946 — 1950 m. 
Bavarijos miestelyje Traunš- 

leine DP stovyklą; iš kurios visi, 
(ten buvo apie ŽOO lietuvių, pa
sitraukusių iš Lietuvos nuo į ją p0 ”į'okių pknTšhnų
grįžtančio komunistinio siaubo) pa,iškin:m ų-pic pi.acitų me. 
;ssibarstėme po platųų pasaulį;. tų [o Riubo veikU) buvo renka. 
vienui liko V. Vokietijoje, o _ - ■ - -

,, ixxa Muuja v«,Av*jtoic4. lviacuoc

dauguma pabiro po Belguos buvo sutvark las lengvai (ne 
anglių . kasyklas, Kanados miš
kų kirtėjų tarpą, Australijos 
kengūrų žemę ar į Šiaurės Ame
rikos — USA — didmiesčius, o 
kai kurie ir į Tolimųjų Vakarų 
milžiniškus farmerių ūkius.

■ Laiko trūkumas neleido ilgė
liau pabuvoti ir pas buvusius, 
traunšteiniškius p.p. Numgau- ! 
dus, kurių dukrelė Živilė čika-j 
giškiams lietuviams pažįstama 
kaip scenos darbudtoja ir rėži-1 
sierė. Ponai Numgaudai gyvena 
jų-pačių triūsiu labai jaukiai 
įsirengtame vienos šeimos na- _______

-T< °
melyje. Neiškenčiau ir žodžiu ka išliko gyvas, 
išreiškiau pasigėrėjimą tuo pui
kiu namo įrengimu bei jauku
mu. Į tai Savininkas liūdnu to
nu atsiliepė: J

“Tiesa, reikėjo daug prakaito 
išlieti tam namo įrenginiui. O 
kas iš td?”

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

i 2533 W. 71st Street
1 1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

ir paaiškinim ųąpie praeitų me

ilia nauja valdyba, šis reikalas

. taip, kaip pas mus Bostone ren
kant į kokios nors organizacijos 
ar sąjungos valdybas, į kurias 
nebealsiranda sutinkančių įeiti, 
pvz., į “Lietuvių Karių Vetera
nų S-gos” Bostono skyriaus val
dybą).

(Bus daugiau)

SAUGUMO DIRŽAS JAM 
BUVO'NAUDINGAS •

Bellevue, Mich. — Policijos 
viršininkas Paul Sadoski gal tik 
saugumo diržo automobilyje dė-

Sadoski sulaikė pravažiuojant 
tį auto vairuotoją už trafiko tai
syklių sulaužyk . To automo- 
vilio keleivis šovė į policininką 
revolveriu. Šovinys atsimušė į 
saugumo diržą, kuriuo Sadoski 
buvo apsijuosęs.

4

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

fKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJ IMO SEKMKTMLNB 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Vedeįs — Aldona D«uku»
Teiet.; 77B-I543

/15S So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, IL 60629

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIP'S OH

WfiW DW/Hf

JEAN' VANCE ir GEORGE SUKINI

Aikštės automobiliams pastatyti

^r<RN>VIMAl

nrek torių
mJPLYČIA*

SOSE MIESTi

JALfSi

STEROiNAS t. LAUK IK SŪNŪS
• L-rrf*r* r y'" | r_; f i - f - -

ni&BA O«jn aiiMkt,. .r.yunŲ, < izt
iUZ& ^UŲ'A t| WESA n ai, £'*««* euta*, m *jl4'44>

‘Lietuvos Aidai
<AZS SRAZDŽIONYT*

tUsajea duo piriTUkliwiio Uti peat 
tadiemo 8:30 raL vakaro.

Visos laidos ii WUEV stotim.
' 1460 AK '

St Petersburg. Fl*-, 12:30 vaL p.p.
H WHS stoties, 1110 AM banga

2546 W. 71st Street

Chicago, Illinois 6062> 
Teiet 778-5374

®.0.'5 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS. PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING IN JURY AND OiSEAi^ 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE

Primary r kasom 
FOR THE PROFESSION'S 
RAPID GROWTH IS TKS 
EMPHASIS IT PLACES 
ON TRAINING GENERAL 
PRACTITIONERS.

(Although only fivs 
PERCE NT OF THE PHY
SICIAN POPULATION, 
P.O.'S PROVIDE TOTAL 

i HEALTH CARE FOR MORE 
iTHAN TEN PERCENT OF 

/THE PUBLIC SOME 20
•■'-yN

DON’T Cut in between cars 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
following distances.^ *

f, J. RIDIKAS
clAUSlKJb M1KKK* lei. IAIGJ I L>>BUTKUS - VASAIT1S

Avė, Cictre, Oi T<: OLympk
YOU'LL RUN IMTO TROU0CB IF 
THERE'S A SUCXMN STOP WHILST 
XX/RE FOLLOWING TOO CLOCEL-Y^. PETRAS BIELIŪNAS

N*. CALIFORNIA 4 VE TeL LAfayKU 1-4473

IE YOU DRIVE AT THE 
SPEED ST y »M

THE wz* lam?. GEORGE F RUDŠHNAS
<M9 So QTUAN1CA AVE

$
TeU YAr<h 7H18 llii

5 — Naujienos, Chicago, 8, Ill Thursday, February 11, 1982
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Mfięų kandidatai į SLA Pildomąją Tarybą 
ir jų kvalifikacijos t

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Gerovės Komite-, 
tas rekomenduoja šiuos asmenis Į SLA Pildomąją Tarybą:' 
Povilą DargĮ i prezidentus, Aleksandrą Chapliką Į vice-' 
prezidentus, Genevieve Meiliūnienę į sekretores, ir Eu- 
phrosinę Mikužiūtę 1 iždininkes. Christine Austin ir 
Josephine Miller siūlomos vėl Į iždo globėjas. Dr. Degė-; 
siui atsisakius kandidatuoti, siūlomas jo vieton dr. Vy
tautas P. Dargis.

Nuo pat pirmų dienų Amerikoje Povilas Dargis Įver
tino Susivienijimo reikšmę lietuviams ateiviams. Jis greit 
Įstojo i SLA narius ir ilgus metus dirbo SLA labui su • 
nepaprastu pasišventimu. Nuo 1956 m. jis rūpestingai 
eina SLA prezidento pareigas. Jis taip pat ALTo valdy
boje atstovauja SLA, eidamas ALTo vicepirmininko pa
reigas. Be to, Povilas Dargis eina atsakingas pareigas 
Sandaroje ir Tėvynės Mylėtojų Draugijoje. Į

Gerovės Komitetas džiaugiasi tuo, ka<Į SLA prezi
dentas Dargis ne atskirai stato savo kandidatūrą, bet 
eina Į rinkimus su kitais kompetentingais veikėjais. 
Inž. AleksandiT.s Chaplikas yra plačiai žinomas visuo
menininkas. Jis anksčiau ir dabar eina ALTo Bostono j 
skyriaus pirmininko, ! 
gijos pirm;.’: 
pirmininkas, 
d o vau ja SL. 
apskričiai J 
zidentąs.

Genevieve Mriil “ris y u ilgus metus dirba SLA; 
centre. Nuo pat atvykimo i Ameriką ji dirbo prie SLA j 
sekretorių dr. Mato Viniko, Berthos Pivaronienės ir Al- ■ ? - 1 4 -L oj v_ jji t. muxiiuu
girdo Budreckio, išmokdama SLA knygvedybę, aktuari- Į Vasario 16-toji, mū-su tautos ai
nius apskaičiavimus, Įvairių valstijų draudimo Įstatymų 1 džioji šventė. Kalbės Amerikos 
reikalus, ir daugelį kitų procedūrų, surištų SU fraterna- j Lietuvių Tarybos pirmininkas 
linio draudimo draugijos darbais. Ji sėkmingai eina SLA 
sekretorės pareigas nuo 1973 metų.

i-t

So. Bostono Lietuvių Piliečių Drau- j “Leiskit i Tėvynę” radijo veikla 
•igos ir yra SLA ir Sandaros kuopų
-JD-įkas daugiau kaip 20 metų va- Tėvynę” — Lithuanian Broad- 

:r.i ir Sandaros Massachusetts castin§ SPA gedima per KGUS 
: '.-a -etas kaip SLA vicepre-1 ste;“ •“* 97,5 ™ b“ga 

* kiekvieną antrą ir trecią mene
sio sekmadieni 9:30 iš rvto. Va
sario 14-tos dienos laida bus 
transliuojama 15 minučių anks
čiau, t- y., nuo 9.15 iki 10 vai. 
Toje programoje bus minima

Radijo valandėlė “Leiskit i

Racine lietuviai. 
minės ne.nrį- !
klausomybę |

R.cine Amerikos Lietuvių Ta-, 
rybos skyriaus rengiamas Lie
tuves Nepriklausomybės šventės 
minėjimas įvyksta sekmadienį, j 
1982 m. vasario mėn. 21 dienų,' 
šia tvarka: s

$ 9:31) vaL Pamaldos šv. Ka
zim ero parap:jos bažnyčioje. 
Šv. mišias atnašaus klebonas 
kun. S. Saplis, MIC. Giedos J. i 
Griinskio vedamas parapijos, 
choras.

; a 3 vai. Iškilmingas minėji
mą:’, kurio metu kalbės prof. I 
dr. Jonas Genys, iš Washing- Į 
Ion, D.C.

i Programoje lietuvių kompczi-. 
torių dainų koncertas. Solistė —J 
p. Laima Stepaitienė, sopranas.. 
Akompanuoja muzikas Aloyzas I 
Jurgutis

Šeimyninis pobūvis tuoj 
programos.

Pamaldos bei minėjimas 
815 Park Avenue.

Maloniai kviečiame Jus ir Jū
sų šeimą dalyvauti- šioje visų 
lietuvių šventėje.

•Rengėjai

Namai, tam* — Pardavimi 
MEAL 1ST ATI FOR SALI

NamaL Žemi — Pardavimui 
UAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR TĖVAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą,, .. .

i.212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7747 .

BUTŲ NUOMAVIMAS 
e NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

e NOTARIATAS • VERTIMAI.

po

yiSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

d'r. Kazys Šidlauskas ir neseniai 
iš Lietuvos atvykęs dr. Kazys 
Eringis. Ta proga taip pat bus 

; Euphrosinė Mikužiūtė turi dideli patyrimą investa- į perduota kongresmano John 
vimo, ūkio ir gaminių prekybženklių srityse. Ji pirminin- Į Pa^l Hammerschmidt kalba, 
kavo ALTo skyriui Čikagoje, o taipgi yra ALTo direk
torė. Per eilę metų p. Mikužiūtė buvo SLA investmentų 
komisijos narė ir SLA iždo globėja. Ji sėkmingai eina
SLA iždininkės pareigas Pildomojoje Taryboje nuo 1966,' kakties proga. Tos dienos "laida 
metų. Grižus gyventi Čikagon, ji Įsijungė Į vietos SLA ir i prasidės įprastu laiku.
ALTo veiklą.

Vasario 21 dienos transliacijo- 
I ;e bus paminėtas mūsų iškilu- 
, sis poetas Bernardas Brazdžio
nis jo deimantinio amžiaus su-

* * *
ALTo Hot Springs skyrius

. gramą atlikti atvyksta čikagie- 
I eiai menininkai — -aktorė solis

tė Laima Rastenytė, muzikas 
kompozitorius Darius Lapinskas 
ir jų sūnus Aras Lapinskas,, ku
ris groja smuiku. Visuomenė 
kviečiama kuo gausiau dalyvauti.

* * *
Elena Pajuc’dienė po sunkios 

širdies operacijos dar tebeguli 
Liltle Rock, Ark., Baptist Me
dical Center ligoninėje. Visi 
hotspringiečiai linki jai kuo 
greičiau atgauti jėgas, sustiprėti 
ir grįžti į namus. Daugelis pasi
genda jos nuoširdaus .paOaugu- 
mo ir visada geros nuotaikos

* £ *
Vasario 5 d. prasidėjo garsio-: 

sios arklių lenktynės, kurios su
traukia dešimtimis tūkstančių 
žiūrovu. Jos -vyksta kiekviena 
dieną, išskyrus sekmadienius. 
Judėjimas Hot Springs labai pa- ’ 
gyvėja ,nes suvažiuoja daug tu- III., rašo 
ristų iš aplinkinių valstijų. Lenk- kasmet pratęsia Naujienų pre- 
tynės tęsiasi du mėnesius.

— Petras Tamulionis, iš Cleve
land, Ohio, atsiuntė prenumera
tos mokestį metams ir $15 Nau- 

. jienoms paremti bei $5 už ka- 
į k-ndorių. Nuoširdi padėka.

— Joanna Mikalauskas, iš 
Marquette Parko, Chicagoje, 
lankėsi Naujienose. Dėkui už vi
zitą, prenumeratos pratęsimą ir 
$15 Naujienoms paremti.

— A. Matuliokienė, iš Chicago, 
‘‘Mano dukrelės man

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINTŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC 
Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
-> Tel. 927-3559 '

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

WE WILL “DISCOUNT” 
ANY PRICE ON TV, AUDIO, 

VIDEO & CAMERA 
EQUIPMENT.

Call INTERNATIONAL 
AUDIOTRONIX

24 hrs. per day for free catalog 
1-(800) 358-9092 

(CA) 1 - (800) 862-4982 ■ ri-
Ext. 107 ‘

DĖMESIO ;- 
62-BO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA!
Tiktai $120 pusmečiui automobHio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis: *.
A LAURAITI* -

4645 Su. ASHLAND AVI
Tek 523-8775 »
II

Dengiąmę ir taisome visų rū
sių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

r ARVYDAS KIELA -
6557 S., Talman Avenue 

y Chicago, H. 60629 \ 

434-9655 ar 737-171^

Josephine Miller yra baigusi komercinius kursus ir kartu su Lietuvos Atgimimo Sa- 
muziką. Ji yra American-Travel Service Įstaigos Chica-' jūdžiu minės Lietuvos Neprik- 
goje vedėja, SLA 336 kuopos iždininkė ir sekretorė; lausomybės atgavimo šventę va. 
p. Milleriūtė reiškiasi SLA Čikagos apskrityje jr Čikagos Sžįri° 1^;;rf^stad1ieG’ po 
lietuvių operoje. Ji yra SLA Pildomojoje Taryboje ir 
eina iždo globėjos pareigas nuo 1966 metų.

•į Kristina Austin (Aukštikalnienė) yra ilgametė SLA Į 
veikėja Čikagos apylinkėse. Ji yra NAUJIENŲ administ- i 
rątprė. - Ji. buvo išrinkta Į Pildomąją Tarybą ir nuo 1974 Į 
me^g ’eina iždo globėjos pareigas.

GDrŲVytautas P. Dargis yra naujausias, kandidatas, 
tačiau jisai nėra naujokas Susivienijime, 15 metų reiš
kiat'dviejose SLA kuopose ir Čikagos apskrityje, šiuo 
metu .jis yra SLA Sveikatos komisijos pirmininkas. Ne
žiūrint,.tp, kad vadovauja savajai medicinos klinikai, 
dr. V. Dargis randa laiko dalyvauti daugelyje organiza
cijų. Jų tarpe: Sandaros Centro Valdybos vicepirminin
kas, Tėvynės Mylėtojų Draugijos C.V. vicepirmininkas, 
Amerikos'Lietuvių Taryboje.

Šis naujas pilnas sąstatas Į SLA Pildomąją Tarybą 
yra nuoseklus, rimtai apgalvotas ir, svarbiausiai: suge
bės darniai dirbti visuose Susivienijimo klausimuose. Šio 
sąstato išrinkimas duotų gerą toną visam mūsų organi
zaciniam gyvenimui, tiek pačiame Susivienijime, tiek ir 
santykiuose su kitom lietuvių organizacijom. Tokios su
dėties Pildomosios Tarybos reikia Susivienijimui; tokia 
vadovybė Įves 
paaiškinimu, r 
komitetas kvL 
balsuoti SucJv: 
lomus asmerA.

SLA i gražią šimtmečio sukakti, šiuo 
PL cm e. atsakėm i klausima, kodėl mūsų 
ri visus SLA narius kovo (March) mėn. 
rijimo rinkimuose ir išrinkti mūsų siū-

SLA GEROVĖS KOMITETAS
4018 Franklin Road
Pittsburgh, Pa. 15214 (Pr.)

>*.>■£
*'**

Salomėja šmaižienė

pietų, YWCA salėje, 500 Qua
paw avė. Minėjimo meninę pro-

Pietaudamas' žmogus praveria 
bumą 670 kartų. Jūs galite pa
tys tai patikrinti.

Į numeratą mano gimtadienio pro- 
1 ga. Aš iš savęs pridedu dešimt 
į doleriu — $5 už kalendorių ir 
$5 spaudos palaikymui”. Nuo
širdi padėka.

If
— Antanas Mykolaitis, iš 

Seminole, Fla., atsiuntė 15 dol.: 
už kalendorių £5 ir Naujienoms

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700

Laikrodžiai tr brangenybės 
Pardavimai ir Taisymą* 
2646 West <9fh Streot 
Tek REpubllc 7-1941

READER—ADVISOR -%

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

18.00susirūpinimą _____ ' ______ ;

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

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gussen J- AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

£4.00
S3.00

paremti 810, Dėkojame.

—- Mažosios Lietuvos Lietuvių 
Draugijos rengiamas, tradicine 
šiupinys bus š.m. vasario 20 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Lietu
viu Tautiniuose namuose, 6422 
S. Kedzie Avė. Bus tradicinė j 
šiupinio vakarienė su menine | 
programa, šokiams gros Ąžuolo 
Stelmoko orkestras. Bilietai gau
nami iš anksto pas draugija? iž
dininką Vilių Trumpjoną, 6118 
So. Trov Avė.; -tek 778-8483.

Mažosios Lietuvos Lietuviu 
Draugija

MRS. RUTH
READER & ADVISOR

ADVICE ON ALL PROBLEMS OF- 
LIFE SUCH AS MARRIAGE, 
' LOVE, BUSINESS.

MRS. RUTH CAN AND WILL 
HELP YOU.

266-7438 — 21 E. Cedar, Chgo.

Siuntiniai į Lietuvą, 
ir kitus kraštus V

P. NEDAS, 4059 Archer AYmm, 
Chicago, Ilk 60632. TeL YA 7-59S8

* — ' ~

ITS? Se. HALSTED ST., CHICAGO, IL SOWS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
ym didŽr&aslž tr turtinglau^U Eetuvfaj tratemaUDė ar-

lietuviam* iMJmai tarnaujanti jau per » metui.

SLA — atlieka kultūriniu* darbut. tr kittenvų kurie rsor 
dubus dirba.

SLA — iimokėic daugiai kaip AŠTUONIS MILIJONUS dvterii 
tpdraudu gavo nariam* \

SLA — wdrautSia pigiausiomis kainomis neieško pe’M. tur 
narna patarnauja tik savišalpos pagriedw

\ , 
HekrleuM lietuvio Ir lietuviu draugai 
SuriTienijime apsidrausti iki $10,000.

8LA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančio 
aukotojo mokslo ir ju crvenimo pradžiai

^LA — valkus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
tLOOO apdraudoc suma temoka tik $3.00 metanu

SLA — kuopu vyra visoje lietuviu kolonijose. Kreipkite 
i gavo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jvmi 
mielai pagelbės 1

Galite trwiptU tr

LITHUANIAN

SLA isiraiytt

tZecUl 1 SLA Ontr<-

ALLIANCE OP AMERICA

tm. am w-tn;

(Atkelta iš 4 psl.)

TSRS — “DEMOKRATIŠKIAU
SIA” ŠALIS PASAULYJE

priklauso pagrindinės gamy
bos priemonėe pramonėje, 
statyboje ir žemės - ūkyje. 
Transporto ir ryšių priemo
nės, bankai, valstybės Įstaigų, 
prekybos, komencialinių ir ki
tokių įmonių turtas, pagrin
dinis miestų butų fondas, 
taip pat kitas turtas, būtinas 
valstybės uždaviniams įgy
vendinti.”
O valstybės uždaviniai aiškūs: 

tai vyriausybės uždaviniai bet 
kokia kaina išsilaikyti valdžioj

Tam reikalingi saugumo orga
nai,, galinga kariuomenė, rin
kimine komedija, o liaudies 
mulkinimui — naujoji konsti
tucija! , ų Ay.,'

(Pabaiga)

LIET. TAUTINIŲ KAPINIU 
SKLYPŲ SAVININKŲ 

SUSIRINKIMAS
CHICAGO, III— šių malu ko

vo 11 dieną 1:30 vai. popiet 
Amerikos Legiono salėje įvyks 
Lietuvių Tautinių Kapinių skly
pų savininkų susirinkimas.

PARUOŠIAME TAKSŲ 
LAKŠTUS 

ASMENIMS IR BIZNIAMS.

Dienom telefonuoti 247-0749, 
vakarais — 523-3685.

Eleonora Jakštas
4104 S. Archer Avenue 

(% bloko į vak. nuo California)

M. ŠIMKUS

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood,- Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

PERSONAL 
Asm«ip Ieško

F. Ajent /—S
W. 93th St 

Iv«rf. til, WW
40642, * 424-4454 U-~mJ

Šute Ftie and Casualty Ccmęr

— I would gladly go to Korea 
as a missionary, if I would get 
a plane that would take me 
there. Please, arrange that trip 
and I would leave immediately. 
Thanking you in advance,

Maria Partridge •
Bo'x 259
1739 So. Halsted St.
Chicago, TL 60608

Lietuvių Tautines kapines val
do sklypų savininkų rinkta val
dyba, o šimat bus renkami šeši 
direktoriai, todėl svarbu kiek
vienam sklypo savininkui šiame 
nusirinkime dalyvauti. Juo dau
giau sklypų Savininkų susirinki
me dalyvaus, tuo bus geresnė iš
rinkta valdyba.

Kai sklypų savininkai į susi
rinkimus neina, tai dažnai tuo 
pasinaudoja pasipinigautojai ‘ ir 
įlenda į valdybą. Savininkai gali 
apsisaugoti ir nuo tokių.

Advofcatajt

GINTARAS P. ČEPtNAS
Darbo valandoa: nuo 9 rak ryt* 

Iki 6 rak vak. šeštadieni nne 
. 9 vak ryto ūd 12 vak d.

i Ir pašai coktarima.
Tol 776-5162 776-5111

264> West 63rd StrM
CMea*a. ID* 60629

PLUMBING ANO HEATING 
(Vandentiekis ir Šildymas)

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE
Plumbing Repairs of all kinds.
Drain lines tfpen or no charge. 

Free estimates.
735-6361

— Jaruzelskis laikys kalėjime 
suruoštų streikų vadus.

® — Nanjlenou, Chicago, 8, HL Thursday, February 11, 1982




