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Sostinėn važiuoja dr. L Kriaučeliūnas, Tri
čytė, Naudžius, ktm. Rimšelis ir PrunskisHa

SUŽEISTA IR UŽMUŠTA 
ŠEŠIASDEŠIMT IRANIEČIŲ

ŠIŲ METŲ VASARIO 23 MENĄ KONGRESE ALTĄ 
ATSTOVAUS-MINĖTI PENKI ASMENYS

PRAEITĄ SAVAITĘ BUVO NUŠAUTAS MUŠA CHIJABANI, 
O VAKAR ĮVYKO NAUJAS SPROGIMAS

Kongrese vasario 23 d. minint Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimą, iš Chicagos, atstovaudami Amerikos Lietuvių 
Tarybai, Atstovų Rūmuose dalyvaus kun. dr. V. Rimšelis, 
dr. L. Kriaučeliūnas ir stud. R. Tričytė, o Senate dalyvaus 
inž. V. Naudžius ir kun. J. Priinskis,

■Lietuvių delegacijoje Kongrese dalyvaus ir Vašingtono 
bei artimų apylinkių lietuviai.

SUVAŽIAVUSIEJI APTARS KOVO MĖN. KONFERENCIJOS 
1 KLAUŠDIuk SĄŲV^tĖI KELIĄ UŽKIRSTI

-L žurnalas “U.S. News Šį World 
Report” šl m. vasario -22 d. įrur 
mėryjč-įdėjo, gana platų straips
nį , apie jėzuitų cirdrao nepažąi- 
botą’ politinę.^ veiklų.- Žūrn’alę

V v pažymėta,., kai jėziiiai yra. pats

•dtiJžiaiisių, ir

448 metų jėzuitų istorijoje, kad, 
-vietoj paties ordino pravedamų 
rinkimų, popiežius pats paskyrė 
įpėdinį. Jis tai padaręs, norėda

mas jėzuitus gražinti į tikrą 
kelių.

Liberalai kaltina, kad toks ptf- 
'.piežiaus žygis paleisiąs akade- 
mirięlaisvę. Jie sako, kad dome 
jimasis- - žemiškaisiais dalykais 

■ buvęs ’garantuotas II-je’. Vątika: 
‘Ao Taryboje 1960 iii.; 1974 me
stais įvykęs jėzuitų suvažiavi
mas taip pat reikalavęs kovoti

metų astronautas John Glenn vienas pakilo į erdvę, tris kartus’ * 
apskriejo aplinkui žemę ir laimingai nusileido. • ■ ' tu

RUSAI APNUODIJO KETURIS JAPONŲ 
DIPLOMATUS, APVOGĖ

JAPONAI UŽSIRAKINO VAGONO KAMBARĖU, BET RUSAI ’ 
? - JLEIDO NCODŲ, DIPEOMATI.S LŽMIGII&ŲAPVOGĖ -

rintaš'.žinias ir straipsnius, / : ;
Minėtatnę straipsiyje..^Fa' pa-

’ Sakytaį/iaji' jėzuitų -vadai: yra _ .
pakviest} į: susirinkimą, - kuris dėl socialinio- teisingumo ir t a r- 
■įyyks š.'in’ vasario-2ŽI dL' Vatika
ne,’ir 'kiir/kaįi mirnalomą, da- 
bartmįš ’šįppįėžiųs Paū- 
liųsfjūL^^^aūsrl-^p^įįėžfuitai 
af^uį^itgtų^Okai^^^^pbli-

li,kų; Bąžnyčįi^-kyni^-ętės. 'Po- 
piežiauš‘.nųoniprie, xj<ėzuitų- p«di- 
nas/ yiyy.pordy^i • *p^«yp|s į 
marksi*n>ų, - k u--.' j

’ .Ypątįiigų rūpestį^ popiežiui ke
lia ? jėzuitų.. veikli * Centrinėj ė 
Aine^cojėĮięurįie. turėję; leinia- 
mų rolę 'Nikąragvos/sandinistų 
revoliucijoje. Pagal -minėtą žur
nalų, kai kurie jėzuitai yra įsto
ję į komunistų partiją. Vienas 
jėzuitų kunigas Salvaddre yra 
pareiškęs, kad jo ordinas dirbąs
ne Dievui, bet. marksizmui ir • 
revoliucijai.

JAV-se jėzuitai yra pagarsėję ' 
bažnyčios kovose dėl homosek
sualizmo, moterų kunigystės, 
kunigų celibato ir dalyvavimo : 
pdlitikoje. Yra jėzuitų kunigų ; 
vedusių, bet nesutinkančių alsi- ■ 
sakyti kunigystės. ■

JAV-se jėzuitai kontroliuoja 
28 kolegijas bei universitetus ir 
47 arkštesniųsias mokyklas, su 
iš viso 200 tūkstančių moks
leivių.

P. Arrupei vadovaujant jėzui
tų ordiniu, politiniai žmogaus 
įsitikinimai tapo svarbesni ■ už 
religiją. Kai praėjusią vasarų 
P. Arrupę ištiko-širdiės smūgis, 
laikinais jėzuitų vadovais popie
žius "paskyrė Halus P. Dezža ir 
G. Pitlau. Tai pirrrtaa įvykis

navinto vargšams.
Šios dabartinio popiežiaus prie- 

mdnėš šukėįėcdidžiausių jėzuitų 
į ordinokrizę'nuo pat 1773 metų, 
-kai- -popiežius. Klemensas ’ XIV 
būvp ta vienuolių ordiną beveik 
•uždaręs’.',;i?',’..-
’ baūgslis jėzuitų jaučia, , kad 

Lsū-jhUtf vasario 23 d. susirinkimu 
užsibaigs dar viena era ir po
piežiaus žodis bus lemiamas, — 
taip baigia U.S. News & World 

:Repprt. , > , ■ Ą
Prieš keletą- mėnesių “Naujie- 

: nose” buvo paskelbtas vienas 
- straipsnis/ paimtas iš Kanadoje 
leidžiamo mėnraščio “Speak Up’, 
kuriame taip pat buvo atkreip
tas dėmesys į negeroves jėzui
tų ordine. Sveikintina, kad pa
galiau jėzuitais susirūpino ir 
pats Katalikų Bažnyčios galva.
» Apie lietuvių jėzuitų nuklydi
mą nuo tikrojo pašaukimo- ke 
liais atvejais teko patirti ir Chi
cagos lietuviams. Iš būdingesnių 
įvykių visi dar gerai atsimena 
me prieš keletą metų prie Jau
nimo Centro įvykusias protesto 
demonstracijas dėl sovietinių 
filmų rodymo ir koTicertų. De 
monstruotojai tada buvo mela
gingai apkaltinti “kunigo užpuo 
limu prie altoriaus” ir plytų per 
langą mėtymu. Kokių įtakų mū 
sų jaunimo auklėjime yra pada
rę mūsų jėzuitai, tą gal parodys 
netolima ateitis.

— Amerikos vyriausybės na
rių tarpe kyla mintis išnaudot. 
didelius žemės ir miškų plotus, 
esančius vakaruose. Ne visi na
riai tai idėjai pritaria.

Vasario 23: Pelagija, 
n as, žadas. Vertė, Almts, uinoa, 
Kviklis.

Saulė teka 6:36, leidžiasi 5:33-, 
Oras debesuotai, iittasni^ lis.

— Meksikos prezidentas Jose 
Lopez Portillo javU+arėsi su Vi
durio Amerikos vyiausybėmis 
{tampai kontinentu sumažinti.

— Keli aukšti Katalikų baž
nyčios dvasiškiai norėtų j tikinti 
prezidentų Reaganą neduoti nau
ji] ginklų Salvadorui.

; MASKVĄ, Rusija. — Keturi 
Japonijos diplomatai, dalyvavę 
taikos tikslams taikomos atomi
nės energijos mokslininkų pasi
tarime,. nutarė iš Leningrado 
važiuoti į Maskvą traukiniu. Le- 
ningrado-Maskva linija eina pa
tys greičiansieji Sovietų trau- 

: kiniai. * '
Japonijos mokslininkai gavo 

■ Sdvietų Sąjungoje diplomatines 
privilegijas.: Jie neturėjo būti 

’ klausinėjami ar kratomi. Japo
nai pasirinko vieną vageno kaįra- 
barėiį, kur planavo ramiai pra
leisti 600 mylių kelionę. Saugu
mo sumetimais jie paprašė rakto 
ir užsirakino duris. Jie manė, 
kad galės užmigti ir saugiai pa
siekti Maskvą. - ,

Paaiškėjo, kad Sovietų čekis
tai prd uždarytų durų apačią 
įleido nuodingų dujų į japonų 
traukinio kambarėlį. Japonai 
stipriai miegojo. Kai pabudo, jau 
nerado savo dokumentų, elekt
roninių įrengimų brėžinių, pasų, 
pinigų ir kt.

Sovietų policija rado pasus
Japonų mokslininkai, pasiekę 

Maskvą, tuojau kreipėsi į poli
ciją ir pasakė, kas jiems atsiti
ko geriausiame Sovietu trauki
nyje. Sovietų policija labai ati
džiai priėmė japonų nusiskundi
mų, prižadėjo reikalą ištirti. Ja
ponai nustebo, kad ScVietų poli
cijai pavyko greitai surasti vagi
lius. ...

Pasirodo, kad policija sulaikė 
.du gruzinus, važiavusius tame 
pačiame-.traukinyje ir apvogu
sius japonus. Paaiškėjo, kad jie 
panašiai apvogė ne tik japonus, 
bet ir kitus keleivius. Vėliau tie 
gruzinai, bijodami turėti įrody
siu prie savęs, tuos japonų pa
sus su vizomis išmetė pro va
žiuojančio traukinio langą. So
vietų policija, nustačiusi, kur 
tie pasai buvo išmesti, pasus su
rado. Bet policijų negalėjusi su
rasti jokių mokslinių popierių 
pas gruzinus. Nesuradusi ir pi
nigų. Grųžjtfb tiktai pasus ir 
vizas. ; .

Japonai nepatikėjo pasakomis 
apie gruzinus, bet džiaugėsi, kad

ČIA SKELBIA SOVIETŲ 
VARTOJAMUS NUODUS

POPIEŽIUS RENGIASI 
VYKTI LENKIJON

ROMA, Italiją;Popiežius 
Jonas Paūlįus II; vos grįžęs iš 
kelicnės po.Afriku, Romoje- pa
reiškė, kad jis rengiasi vykti j 
karo stovio . valdomą Lęr-kijų. 
Jis pareiškė savo nustebimų, 
kad Jaruzeląklo valdžia planuo-

WASHINGTON, D.C.— Cent- ja pradėti kunigų areštus. Jokia 
rinė Žvalgybos Agentūra (ČIA) 
paskelbė žinią apie Sovietų val
džios vartojamus nuodus -Afga
nistane. Amerikiečiai jau praei
tais metais žinojo, kad okupa
cinė Sovietų kariuomenė, nega
lėdama nuginkluoti kalnuose gy- 
venenčių afganistaniečių, prade- vyks. Kadi Lenkijoj ė bus mini 
jo juos nuodyti.

Amerikiečiai tvirtina, ,’ v 'vyksSovietu karo jėgos jau nužudė » . - * 
nuo 5,000 iki 30,000 afganista
niečių. Sovietų tankai, malūn
sparniai ir artilerija yra bejėgė 
prieš Alganistand labai taiklius 
šaulius. Afganistano kariuome
nės dalis perėjo pas kovotojus, 
išėjo j kalnus ir rusai nieko* ne-1 
gali jiems padaryti.

Pradžioje rusai gynėsi, nuodų 
jie sakėsi nevartoja, bet dabarjncri tapti Demokratų partijos 
amerikiečiams paskelbus nuodų ------
rūšis, rusai tyli. Amerikiečiai I Sorns- 
skelbs visą rusų naudojamų ’ kandidatus, bet susidaro įspū- 
nuodų sąstatą

Lenkijos valdžia Iki šio meto, ne
lietė kunigų,'b; t; dabartinė jau 
pradėjo rtic'šIi apkaltinimus ir 
įtariamų kunigų areštus ’

Sekmadienį’ popiežius papildė 
savo ankščiau -paskelbia pareiš
kimą. Jis tirpdė, kada ir kur jis

ma Dieyo - - Moti nos ’ š v e n t ė 
kad čcnstaka'^; ■ ■ .popfe&ūš ten 

i ir • ■ iškilmėse^ dalyvauti.
I Popiežius 'pakartotinai pasisekė 
prieš pagrindinių žniogaus teisių

_ mindžiojimą Lenkijoj:. Karo 
metu Lenkija labiausiai nuken
tėjo nuo savo kaimynų, bet da
bar lenkų kariai naikina savo 
tautiečių pagrindines žjpogaus 
teises.

Senatorius John Glenn
. A avy* 1 m VI

I kandidatu prezidento parei- 
Demckratai turi . kelis

dis, kad Waiter Mondale yra 
pats stipriausias kandidatas.

MADRIDAS, Ispanija. — Da
bartinė Ispanija yra pasiruošusi 
įstoti į Europos Bendrąją Rinką, 
bet atrodo, kad tas kelias bus , 
gana sunkus.

Ispanai žinojo, kad teks vesti 
sūnkias derybas, kol pavyks su
sitarti dėl Bendrosios Rinkos są
lygų, bet dabar atrodo, kad tapi
mas Bendrosios Rinkos nariu 
bus sunkesnis, negu daugelis 
manė. Rūpestį kėlia prancūzų 
ūkininkų elgesys su Ispanijos 
sunkvežimiais. Paskutiniu melu 
vis dažniau Ispanijos sunkveži
miai veža Ispanijos apelsinus į 
Prancūziją. Tuo tarpu prancūzų 
ūkininkai pradėjo vartyti ispanų 
sunkvežimius ir versti gražiau
sius apelsinus.

Ispanams įteko vesti sunkias 
derybas dėl priėmimo į Bendrų
jų Rinkų, bet dabar jiems aiš-i 
kėja, kad dar turi negalėti ir Ki
tos nemažesnes kliūtis.

BEIRUTAS, Libanas. — Pir
madienio rytą Teherano radijas 
pranešė, kad šiauriniame Irano 
priemiestyje, visai prie kareivi
nių, sprogo labai galinga bom
ba, sunkiai sužeidusi ir užmu
šus! 60 žmonių. Pirmieji prane
šimai sakė, kad užmušta 12 ka- 
riuc'menės vadų, b:t pastebėta, 
kad žuvusių skaičius gali būti 
didesnis, nes nėra vilties, kad 
sunkiai sužeistieji pajėgs išlikti 
gyvi. Sprogimas buvo toks ga
lingas, kad sukrėtė beveik visą 
sostinę.

Vasario 10 dieną Irano parti- 
' zanams pavyko išaiškinti Mūsos 

Chijabani gyvenamąja vietą, na
mus apsupti ir jį nušauti. Už
puolimo metu žuvo 1T žmonių. 
Buvo nušauti astuoni partizanai, 
apsupusieji Chijabanio gyvena
mąjį namą, žuvo pats Chijaba
ni, buvęs mužabedinų vyriausias 
vadas. Buvo nušauta Chijabanio 
žmctaa ir tgn buvusi AšraUnaii- 
vi, Prancūzijoje gyvenančio M 
Rajavi žmona.

Mula Chomeini tą dieną asine 
niškai pranešė visiems krašte 
gyventojams, kad suduotas mir 
tinas smūgis visam mužabedini 

. sąjūdžiui, kuris vienintelis drįso 
pakelti ginkluotą ranką prieš 
mulos suorganizuotą santvarką

Paskutinės radijo’ žinios sake 
kad bombos sprogimo, me’u žu 
vo keli įtakingi Irano kariai 
perėję Chomeinio tarnybon 
Irano kariai nenori eiti tarnybC 
vadų, .nebaigusių karo moksl 

.ir neturinčių patyrimo.
Mužabedinų naujoji vadovyb 

dar nepaskelbė jokio pranešime 
bet spėjama, kad jis netrūku: 
bus paskelbtas ir mulai Chcmei 
ni pasakyta, kad kdva nepasiba’ 
gė. Visiems aišku, kad tok 
sprogimą galėjo suorganizuot 
tiktai kovojantieji mužabedinai

MEKSIKOS PREZIDENTAS 
SIEKIA TAIKOS

MANAGUA, Nikaragva. —- 
Meksikos prezidentas Jose Lopcz 
Portillo pareiškė, kad jis skren
da i Nikaragvą pradėti pasitari
mus Pietų ir Vidurio Am rikos 
įtampai sumažinti.

Lc’pez Portillo pareiškė, kad 
jis turi paruošęs planą, kurio 
įvedimas sumažins įtampa tarp 
Salvadoro ir Nikaragvos, bet pir- 
men eilėn bus kreipiamas dė
mesys į kilusią įtampą tarp Ni
karagvos ir JAV. Meksikos pre
zidentas pareiškė, kad jo planas 
yra gana sudėtingas. Pirma jis 
bandys suvesti Salvadoro ir Ni
karagvos atstovus atviram padė
ties aptarimui; po to — JAV ir 
Nikaragvos atstovaus. Kada šie 
du žingsniai bus padaryti, tai 
bandys dar suvesti JAV ir Kube s 
-sUslovuSfbūtą sumažinta 
įtampa tarp Kubos ir Amerikos. 
Prezidentas Portillo yra įsitiki
nęs, kad šie trys žingsniai jam 
pavyks ir jie^ turės lemiamą 
reikšmę taikai jgj’vendinti.

DRAUDŽIA SOLIDARUMO 
UNIJAI POLITIKUOTI

VARŠUVA, Lenkija. Geru 
rolas V. Jaruzelskis, lenkų gink 
Itic’.ų pajėgų ir komunistų parti

jos vyriausias vadas, pirmadienį 
pareiškė, kad vyriausybė kis 
Solidarumo unijai rūpintis dar
bininkų reikalais, bet uždraus 
;ai kištis j politiką. Unijcs vei
kėjai galės organizuoti darbinin
kus į unijas, bet negalės ruošti 
oolitiniu .streiku.* *• v

B? to, pranešta ,kad Jaruzels
kis yra iškviestas vykti j Mask
vą pasitarimams. Nieko nepra
nešama, kokiu reikalu tie pasi
tarimai Maskvoje vyks.

Lenkų vyriausybė taipgi pra
lošė, apie galimus kelių kunigų 
areštus, bst nepasakė, kada tie 
ireštai gali prasidėti.

Arkivyskupas Glenip pakvietė 
visus Lenkijos vyskupus j pab
arimą. Jis papasakos vysku

pams apie savo pokalbius su po- 
licžium ir reikalą leisti Lenki

jos darbininkams laisvai orga
nizuotis.

Senatorius John Glenn, .Minėdamas savo pakilimo erdvėn 20 metų sukak lį, 
pareiškė, kad jis planuoja kandidatuoti prezidento pareigoms.rusai grąžino jiems bent pasus. (



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

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

SĖKMINGIAUSIAS STRĖNOSE 
SKAUSMŲ TVARKYMAS (6)

Meskime šalin visus strėnų tariamus gydy
mus, tada turėsime energijos ir laiko kaip 
reikiant strėnų skausmų tvarkymui

(Mediciniškas raginimas)
Kiekvienas silpnų strėnų savi

ninkas turi išmokti ir prakti
kuoti strėnų raumenų stiprinimą. 
Toks raumenų mankštinimas 
pradedamas praėjus aštraus 
skausmų laikotarpiui. Tada gi
ras strėnoms dalykas yra plau- 

šiltame

Chicagos moksleivių Taut. Ansamblio kanklininkės, dalyvavusios I-oje LTŠ šventėje 1957 metais.
Jau praeitą kai tą (5) praneš-j 

tą strėnose skausmų tvarkymą f 
dabar tęsime toliau. KIETĄ čiu
žinį (matracą) ne tik įsigykime, 
bet kiekvienas tik ant tokio :r 
miegokime, ar turime, ar netu
rime strėnų negerovių. Mat, kie
tas čiužinys yra >trėnų saugo-' klojimas drungname, 
tujas. Todėl neklausykime par- vandenyje. Laimė, kad čia Ame- 
davėjų, mums peršančių minkš- rikoje žmogus turi galimybę 

plaukioti ne tik vasarą, bet ir 
žiemą. Yra YMCA vietovės, yra 
įvairūs klubai ir pirtys, kur ga
ilina net žiemą plaukioti kiek 
F/H'lnt. Tik naudokimės- tomis 
vielomis. Išleiskime pinigą, ne
sigailėkime savos sveikatos nau
dai. Lietuviai, vienas kitam pen
sininkui padėkime, talkinkime 
nuvyksLmt pirtis ar kiton vie- 
covėn. < aa bus ne tik lietu’viškas, 
krikščioniškas, bet ir mediciniš- 
.:<xs darbas.

Mat, plaukiojimas yra labai 
sveikas sportas. Plaukiojant 
stiprėja raumenys ir atsileidžia 
įtampa, neigiamai veikianti stu
burą.

Strėnas pnlaikan-tis.. 
gorsetas

Visada strėnoms yra naudin- 
' gas GORSETAS. Jis prilaiko 
strėnas (low back support). 
Kartais specialus gorsetas (su 
sustiprinimais) yra naudingas 
skausmus strėnose turinčiam. 
Gorsetas ne tik palengvina skaus
mus, bet ir saugo žmogų nuo 
strėnų neteisingo lankstymo, ku
ris padidina strėnose skausmus 
bei negerumus. Nebrangų gor-

tus čiužinius. Kaip minkšta duo
na nenaudutina, taip būtinai ne- 
naudotinas minkštas čiužinys. 
Jei jau turite minkštą čiužinį 
nusipirkę, būtinai pirkite kietą, 
o minkštąjį padėkite šalin. Būti
nai Taip padarykite, nes strėnų 
apsauga visokeriopai apsimokės. 
Kietas čiužinys- per naktį laiko 
stuburkaulius neiškreiptus — 
reikiamoje padėtyje esančius — 
tarsi gipse įdėtus.

Teisinga padėtis gulint

Strėnų skausmus teisingai 
tvarkant, svarbu sveikai laiky
tis lovoje (žinoma, kietoje) gu
lint. Turintis strėnose skausmus 
bei negerumus, gulėdamas lovo
je turi kiek pakelti Icoj as, pade
dant po kojomis vieną ar kelias 
pagalves. Jei guli aukštielnin
kas, būtinai sulenk kiek kelius 
ir po sulenktais jais padėk pa 
gatvę, ŽincYna, . daug patogiau 
strėnoms esti, kai žmogus guli 
ant bet kurio šono; tada kojos 
lengvai sulenkiamos, o stuburas 
kiek išlenkiamas.

Išmokime kaip stiprinti 
strėnas

setą (low bark support) galima 
nuspirkti Chicagoje atsilankant 
pas KOEBER’S (5239 Sd. Ked- 
zie, tel. 134-1420, arba 5224 N. 
Lincoln, 728-1221). Ten galima 
pirkti- mediciniškus įrankius. 
Ypač geras darbas atliktinas 
kiekvienam iš mūsų, tai nusiun- 
timas namiškiams kraujo spau
dimo aparato ir kartu stetosko
po. Mat, vieno kraujo spaudimo 
aparato siuntinių persiuntėjas 
negali siųsti, taip reikalaujama. 
Reikia kartu ir stetoskopą siųs
ti. Namiškiai^ perduos kam to
kie dalykai reikalingi. Tai bus 
dviguba nauda: gydytojas tenai 
džiaugsis, galėdamas geriau ap
tarnauti ligonius; o namiškiai 
turės gėrio, kad jų sergantis na
rys yra atsakančiai tvarkomas. 
Būtinai toki gėrį įdėkime į siun
tinį, kai sekantį kartą siusime 
pavergtoji Lietuvon.

Gali pasitarti su savu gydy
toju dėl gdrseto. Bet kiekvienam 
jis yra naudingas ir būtinai įsi
gytinas. Čia nereikia eiti į bran
gias krautuves bei pas visokius 
ne gydytojus, kad gorsetą aptu
rėjus. Kiekvienas gali nuvykti 
nurodytoji vieton. Kitų vietų lie
tuviai tegul tariasi su savais gy
dytojais tuo reikalu.

Kada daroma myelograma?
Kartais strėnose skausmai 

esti tokie stiprūs, kad žmogus 
vaikščiodamas apturi stiprius

skausmus kojose. Jos ima silp
nėti ir žmogus pradeda vis dau
giau luošėti. Tais atvejais rei
kia daryti N-Ray nuotrauką 
strėnų srities stuburo smegenų 
kanalo (įnyelogramą), nustaty
mui ar tas kanalas nėra susiau
rėjęs. Jei skausmai strėnose vis 
didėja ir jei atsiranda sunkumas 
šlapintis bei ima viduriai ne
veikti, gali būti skubios opera
cijas reikalas. Prisieis tuo būdu 
prašalinti atsiradusį nervų su
spaudimą, Daugumoje atvejų 
minėta operacija yra veiksmin
ga ir sėkminga: prašalinamas 
ne lik strėnose skausmas, bet ir 
negerumas, atsiradę šlapimo 
pūslėje ir viduriuose dėl už
spaustų nervų.

Dar Štai kas atsiminima kiek-

Operacija numatytina tik po 
stropaus be operacinio gydymo, 
išskyrus tuos atvejus, kai yra 
stiprus į nervus spaudimas. To
kiais atvejais prisieina daryti 
skubi operacija, nes po keleto 
dienų didelio į nervus spaudime*, 
pasigadina nervai nepataisomai: 
gaunasi nepataisomas silpnumas 
ir šlapimo nesulaikymas.
‘Čia paduoti pagrindai bend

ram paciento orientavimuisi. 
Strėnoms skausmus tvarkyti rei
kia pavesti gydytojui. Jo nuro
dymus prisieis sergančia] am, pil-j savimai 
dyti visu 100%. 1 ninko išrinkimą pavesti

Pamskaityti: Michael Gordoii, 
M.D. Old Enough To Feel Bet
ter. Chifton Book Co. Radnor, 
Pennsylvania. <

vienam strėnų srityje skausmus | STENKIMĖS GERU PATA- 1
RIMU PASINAUDOTI

VANDENS TURI NA
MUOSE; KAM PIRKTI
JĮ Iš KRAUTUVĖS? 1

Klausimas: Kodėl, Tamsta, 
Daktare, patari gerti tik Orange 
Juice, o ne Orange Drink, kurią 
aš perku ir visa šeima tik ją 
geriame, nes ji yra daug piges
nė. Kam leisti sunkiai vyro už-j 
dirbtus pinigus vienai sunkai, 
kada gali eia pat nusipirkti tą 
patį daiktą perpus pigiau?

Atsakymas: Deja, nei ta pati 
sunkos. Reiškia,- Tamsta perki 
ma, kurią Tamsta geri ir .savo 
šeimą girdai. Apsišvietimas ir 
supratimas visiems žmdnėms 
daug padeda ir Tamstai talkins, 
štai jis. Orange Juice yra 100%

šalinančios operacijos reikalu.} 
Vien dėl .skausmų minėta opera
cija nedaroma, nes tais atvejais 
ji esti nesėkminga. Todėl visi 
atsiminkime, kad dėl skausmų 
strėnose operacija daroma tik 
tada, kai esti nervus gadinantis 

I jų spaudimas. Tada atsiranda 
minėti pūslės ir žarnų negeru
mai bei kojose ūeūrologiniai 
gydytojui žinomi pakitimai — 
ženklai. Tik tais atvejais daro
ma skubi strėnkaulių operacija 
— paliuosavimui nervų užspau
dimo.

to the woman 
limri?' the hear t of

9
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Tou can’t afford to "be 
Because if You’re in charge si 
the familv budget, you’re 
making deosacns atoot tbf 
future, too.

And that’s ^here ŲJS. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Seus- 
ings Plan where he work*.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex- 

you’ll stW he bvildlnf 
ji more secure A lure for your 
amitv-

U.?. Savings BobtIm. Fnr 
he who really know
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Moteriškių kaulu 
minkštumas

Maždaug kas penkta pensinin
kė turi kaulų visame kūne su
minkštėjimą (tą liga vadinasi 
OSTEOPOROSIS). Tokioms daž 
nai susmenga (lūžta nuo spau
dimo — kūno svoris veikia, 
spaudžia stuburkaulius, ypač 
strėnų srityje esančiu) strėnų 
srityje stuburkaulio liemuo (kū
nas — corpus vertebrae). Gydy
tojas tokį stuburkaulio sugniu
žimą ir nervu suspaudimą vadi* 
na suspaudimo lūžiu (compres
sion fracture). Tokios pensinin
kės gauna stiprius strėnose 
skausmus, kurie nepraeina vien 
ilsintis bei gimnastikuojantis, 
mankštinantis.

NOMINACIJŲ KuMIšIJvS NAit£s
. įvairūs rūpesčiai
(Tęsinys)

Buvo išdalinta 100 balsavimo 
lapelių ir sugrąžinti 84. Roods, 
4 ar 6 buvo nepriškaityti. Buvo 
balsavimas. Žigmas Mikužis ga
vo — 62, Ona Ankienė — 60, 
Diana Maskaliūnaitė — 58, Jo
nas Stankus— 58, Alfonsas Gu
dauskas 56, Jūratė Jasiūniene— 
56, Charles P. Ka 1— 54, Stasys 
Patlaba — 54, Vladas Bražionis 
— 53, Jurgis Janusaitis — 53, 
Juozas Skeivys — 52, Bruno 
Erčius — 52, Jonas Matukas — 
51, Juozas Bagdžius —. 49.
Skirstėmės namo vieni kitiems 
linkėdami malonių Šv. Kalė
dų.

Sausio 12 d. sužinojau, kad J.
Bagžius išrinktas pirmininku.

Sausio 15 d. įvyko visuotinas 
narių susirinkimas. Turėjo būti 
pristatyta valdyba su pirminin
ku priešaky. Pagal Martinaičio 
—Bagdžiaus “balsavimus”. Sau
sio 11 d. Bagdžius “gavo” 8 bal-

i sus iž 15 narių- Janušaičio bal
sas niekam nepriskaitytas. Te
lefoniniame pasikalbėjime jis 
man pranešė, kad jis palaiko 
Mikužio kandidatūrą. Tokiu at
veju, jeigu ir būtų pripažinta 
Martinaičio — Bagdžiaus “bal- 

vįstiek reikia pirmi- 
susi- 

rinkimui;- nes abu” nariai gavo 
po vienodą skaičių balsų. Man 
tas mintis išreiškiant per susi
rinkimą, Martinaitis šūktelėjo: 
“Išmest ją lauk.”. Jis sėdėjo už 
stalo senos valdybos narių sąs
tate. Vidury salės sėdėjo treju
kė: balfininkas J. Mackevičius, 
J. Kavaliauskas ir Povilaitis - 
Pauliuss. ^Jie vieninteliai šūka
vimais trukdė, mano* kalbėjimą. 
Kavaliauskas riktelėjo: “Išmest 
ją, kaip, kad ją išmetė Baltas”. 
Nežinau, ar tai jo paties arteįio- 
sklerozės sukurti svaičiojimai, 
ar tai pašnibždėtos Mackevi
čiaus fantazijos. Rodos, iš. Lie- 

; į tu vos išbėgo TIK “inteligentai”, 
bet kaikurių jų elgesys daug

1 prastesnis už MUŽIKO.
j Penki naujos valdybos nariai 

pareiškė, kad jie išeina iš val
dybos, jeigu Bagdžius bus pir
mininkas. -Buvo susirinkimui

pavesta balsuoti už Mfcvi’ *'*' 
Bagdžiu. Dauguma balsu two 
už Mikužį — 44, o už Bagdžių

Galų gale buvo sudaryk val
dyba su pirmininku Z. Mikužiu. 
I vicepirmininkas Jonas Stan
kus, II vicepirmininkas Juozas 
Skeivys, sekretorė —Diana Ma- 
skaliūnaitė, kasininkas — Vla
das Bražėnas, finansų raštinin
kas— P. Martinaitis, kasos glo
bėjas — A. Šidagis, kasos globė
jas ir korespondentas — S. Pat- 
laba, patikėtinis — A. Gudaus
kas, patikėtinė ir ligonių lan- 

i kytoja — O. Ankienė, advoka
tas Ch. P. Kai, korespondentas 
— J. Janufedtis, maršalka — J- 
Matukas, maršalka— B. Erčius, 
patikėtinis ir parengimų pirmi
ninkas — J. Bagdžius, parengi
mų koordinatorė — J. Jasiū- 
nienė-

. stoc<
f II m;
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Gydytojas tokioms gali patar
ti imti vitamino D ir kalcio pa
pildomai prie pieno' gėrimo. 
Taip tvarkantis, ne kiekvienai 
palengvėja skausmai strėnose, 
bet verta pildyti gydytojo nuro
dymus. žinoma,, gydytojas pa
tars tokiai moteriškei tikrintis 
kraują, ar neprisįrinko jos krau- 
jujc per daug kalcio, pradėjus 
šitokį kalciu gydymą.

Čia visiems pensininkams, ypač 
pensininkėms patartina gerti Le
saus pieno jx> litrą kiekvieną 
dieną. Tada rečiau kaulai iki lū 
žimo .-uininkštėS: Liaukimės visi 
savus kaulus '- minkštinę, vos 
stiklinę pieno per dieną sunau 
dodami. Gana mums visiems to
kio savų kaulų silpninimo. Tai
gi, VIENĄ KVORTĄ tiesaus pie 
no per dieną J

Išvada: Daugumoje atvejų, 
pildant gydytojo nurodymus 
svorio sumažinimui, sutvarkant 
kūno laikyseną^ (ęosturc) ir ju
desius bei gertu suorganizuotą 
mankštą galima Misi laukti strė 
nosc skausmų palengvėjimo bei 
pajėgumo atlikti namuose bei 
šalia namų darbus, jaučiantis
patogiai.

Tik vėtau tcHuab* atvejais nį- 
kalinga operacija strėnų srityje.

nes: jie etiketėje Orange Drink 
parašo ORANGE didelėmis rai
dėmis, o Drink beveik neįskai-

Lietuviu Dienos
Šiame “Lietuvių Dienos” f ’f- 

nalo numeryje: Lietuvos a le
vo dr. S. A. Račkio “žodis į Lie 
tuvą”, įrekorduotas Amerikos 
Balse, Neujų Metų proga.

Lietuvos Istorijos Draugijos 
25-mečio minėjimas’^ Čikagoje. 
Alės Rūtos “Žlembs gėlė”. Trys 
Z? Tenisonaitės eilėraščiai. E. 
Kardelienės — ChcTų koncertas 
Montrealyje. Alės Rūtos — dali. 
B. Murino meno knygos aptar- 
tis. Keli puslapiai nuotraukų iš 
A. Skiriaus, LĮj ž^rnaib leidėjo, 
sulaukusiojo" metų, pagerbimo 
vaišių. Nuotrauka ir trumpas 
aprašymas Argentiną .gr^io ka
ralaitės Adriąnc^^^į^

Angliško je^'^žialb-'įSal y j e: 
VLDCo metinis susirinkimas; 
Bičių mėgėjo kova su yįaldžia; 
Lietuvių protestas prieš filmą 
“Nežinomas karas” (Filme, pa
gamintame švietimo ministeri
jos — National Education As n. 
— Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
užgrobimas vaizduojamas kaip 
šių tautų išlaisvinimas); č. Bo
sak i'ašo: “Lietuviai spiriasi 
prieš rusifikaciją”; Iš LYNES 
(lapkričio-gruodžio mėn. nume
rio) cituojama “Jauni, meninin
kai dabartinėje .Lietuvoje”.. j

“Lietuvių Dienas”, leidžia A. 
F. Skilius, 434 Sunset Blvd., Los 
Angeles, CA 90029.

^mis. Iš toliau, o dar silpnų

.iime apgaunami Drmk preky- iiydama gaunanti sunką. Anks- 
bininkų, nors jie mums ją ^ią čiau prekybininkai elgėsi dar

sunką visi gerkime ir nesiduo- akių pirkėja perka vandenį, ma-

r niiuų namus pristatytų.
Geriau aplink mylią, negu tie- - Drink, tokią sunką pristatydavo 

šiai į skylę. Ir štai dėl ko. Orange 
Drink yra tik 30% apelsinų 
sunka. Reiškia, Tamsta perki 
70% vandens — ir moki už ga
loną “pigiai”: tik $1.49, kai tik
ros sunkos gal. kainuoja $2.99, 
taigi vandeninę sunkąv perki 
pusantro dolerio’ pigiau, o išlei
di dvigubai daugiau.

Tikrumoje, Tamstai vandeni
nė sunka atsieina daugiau negu 
dvigubai daugiau: atskiesk dau
giau negu trigubai tikrą sunką 
ir gausi keturis galonus “Drink” 
už $2.99 — tada tikra sunka taps 
30% “Drinks” — jos turėsi ke
turis galonus! Ir ji tokia tekai
nuos vos $0.75 už gal. Tai kam 
už ją krautuvėje moki $1.49? 
Ir dar priedui gauni visokius 
nuodus.

O kur dar liga — alergija, nu
sipirkta už “sunkiai vyto uždirb
tus pmigto”? Juk pirkdama 
rtDrirtk°, rfuuperki 1% Sodium 
Benėoate, Sotitim Bisulfite, Cel- 
lukne Gum, Monosodium Gluta
mate, Di Cafchmi Phosphate, 
Artificial Color, Potassium Cit
rate. .. ir dar visą eilę kitokių 
niekų. Ar jų Tamstai ir šeimai 
būtinai reikia?

Nežinojai — save ir savo šei
mą visokeriopai alinai, pirkda
ma ir gerdama bei savo šeimą 
girdydama , blogiausiu nieku, 
baugiau nė viekas ftetuvis netu
rėtų taip elgtis. Gėda tai krau
tuvei, kuri pelnosi iš nestorieli
tavimo tūlų mūsiškių.

Tik atkreipkite dėmesį, 
prekybininkai apgaudinėja

gražiau. Jie Orchard

j namus: tinginėms pataikavi
mas, Nepirktina sunka, kai 
nėra pažymėta 100% PURE 
ORANGE JUICE, nes tik Orange 
Juice irgi nėra gryna sunka taip, 
kaip Jewish Rye nėra grynų ru
gių duona. Tik Rye Bread yra 
gryna. Tokios mes čia negauna
me. Valdžia tramdo prekybinin
kus, bet ir mes neapsileiskime, 
nesiduokime apgaunami.

WEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD
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DON’T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES__

Į SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIRS ON 
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DETROITO NAUJIENOS
Vasario šešioliktoji Detroite praėjo įspūdingai

Vasario šešioliktosios — Ne
priklausomybės atstatymo 61-os 
sukakties/ iškilmingas minėji
mas su menine dalimi gerai pra
ėjo. šventės paminėjimas prasi
dėjo per abidvi radijo’ stotis — 
per Lietuvių melodijų ir Radijo 
klubo valandas. Pastaroji sek
madienį, vasario 14 d., jp?skyrė 
visą savo programą Vas&rio S* 
šiolik tajai atžymėti. Mecenatai 
— Ona ir Česys Sadeikai ir Or
ganizacijų Centro valdybai

Iškilmingas minėjimas (prasi
dėjo pamaldomis visose trijose

Sekė Kūrėjų savanorių ir Klai- 
' l>ėdcs Krašto vaduotojų — K. 
Daugvydo, St. šimoliūna, B. Ta- 
tarūno ir V. Tamošiūno pagerbi
mas; gėles prisegė Vida Gogely 
tė ir Vilija Teličėnaitė, vadovau
jant Kristinai DaugvydieneL Po 
to buvo pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę, Eilėraštį' sakė 
Danutė Barauskaitė. Michigano 
gubernatoriaus p r o k lamaciją 
skaitė V; Gogelytė, Detroito 
miesto burmistro — A. Matve- 
kaitė ir Southfieldd proklama
ciją — V. Teličėnaitė. Visos trys

lietuvių šventovėse. Buvo atlai- ‘ jaunos mergaitės dėvėjo tauti- 
kytos gedulingos pamaldos su j nius drabužius 
giesmėmis už žuvusius dėl
tuvos laisvės, ir pasakyti ^ra-’mas. Turiningą ir palankią kal- 
žūs, tai dienai pritaikinti į 
mokslai (Dievo Apvaizdos j) 
klebonas
tins, Šv. Antano par. klebonas 
A. Babonas ir šv. Petro par. kle
bonas kun. K. Butkus). Bažny
čiose organizacijos dalyvavo su 
vėliavomis.
\ Iškilmingo minėjimo akade
mija įvyko Dievo Apvaizdos pa
rapijos salėje. Minėjimą pradėjo 
DLOC valdybos, ALTo skyriaus 
pirmininkas adv. Raymondas 
Sakis-Sukauskas. Programą gra
žiai pravedė DLOC vicepirmi
ninkė Vitalija Vaškelytė — abu
du naujos kartūs lietuviai. Buyo 
sudarytas darbo prezidiumas, į 
kurį įėjo: Michigano’ senatorius j siūlaitis, svečias iš CIevelando.

/■ I \

Don Riegle su žmona,.‘lietuvis Jis savo kalboje ^priminė,' kad 
pagrindinis kalbėtojas — Krikš- besikeliančiai Lietuva! iš griuvė- 
ęioniu demokratų veikėjas, VLI- siu 19T8 metais, Nepriklausomy- 
Ko narys Algis Kasiulaitis, iš 
CIevelando; Šv. Antano parapi
jos kun. Kazimieras Šimaitis, 
Dievo Apvaizdos parapijos kle
bonas kun. Viktoras Kriščiūne- 
į’ičius ir Michigano Respubliko
nų centro sekretorė.

Į salę buvo,/įneštos JO organi
zacijų. vėliavų. Vėliavoms įnešti 
vadovavo švyturio Jūrų šaulių 
kuopos šaulys Juozas Kinčius. 
Amerikos himną sugiedojo, so- 

' listė Danutė Petronienė, invoka- 
ėiją sukalbėjo Šv. Antano para
pijos kun. K. Šimaitis.

su1 nius drabužius 
Lūš

kun. V. Krišėiunev i-

Sekė garbės svečių prislaly-

i- ’bą pasakė ir porą žodžių lietu
viškai (Kaip bus, kaip nebus —- 
Lietuva nepražus) pridėjo Michi- 
<*ano senatorius Don Riegle. Se
natorius priėmė \ paruoštą rezo- 
liucijąrir pažadėjo. įnešti į Kon
greso rekordus. Keistai elgėsi 
LB k. pirm. Vytautas Katkus 
Persisvėręs per garbės stalą, jis 
kažką kuždėjo senatoriui. Don 
Riegle. Prisivijęs iš salės išei
nantį senatorių, prašė, kad ir jo 
įteiktą rezoliuciją priimtų, o’ Jo- 

•nelis fotografavo. Kuriems ga
lams reikėjo dviejų rezoliucijų? 
Ko- gero, senatorius neįneš nei 
vienos rezoliucijos.

Gražią kalbą pasakė Algis Ka-

bės aktą pasirašė jauni lietuviai 
politikai. Juos paminėjo vardais 
ir pavardėmis. Už gražią ir turi-’ 
ningą kalbą -prelegentas iš pub
likos susilaukė šiltų plojimų. Jo 
kalba tiko senimui ir jaunimui. 
Gaila, kad jų nedaug tebuvo.

Po to' kalbėjo Michigano Res
publikonų centro komiteto sek? 
retorė, kurios pavardės nepasi
žymėjau. Sveikino ir latvis Si
gurd Rudzitis, Visi kalbėtojai 
smferkė grobuonišką Sovietų Ru
siją, prašė Amerikos; užtarimo.

arkivyskupo Edmund Szuko. 
Kaip ir pernai, taip ir šiais ma
tais, įvyko eiLėrii^č ų konkursą 
laimėjusių žiburio ir Aušros li
tuanistinių mokyklų mokinių 
apdovanojimas. ?wpdovanota 10 J '^^2 
vaikų, geriausiai mokančių lie- ig 
tuviskai dzklamuoti. ?

V. Vaškelytė perskaitė rezo
liuciją, kuri priim a r^nkų plo
jimu ir tuoj pat išdubta A.uieri- 
kos prezidentui ir kiliems aukš 
tiems valdžios pareigūnams.

Po 10 minučių pertraukos, me-' 
ninę dalį .atliko solistė Danutė 
Petronienė. Ji gražiai padainavo 
tris dainas — Kur bakūžė sama
nota, Pavasario naktis ir Mano 
protėvių žemė. Akompanavo Vi
das Neveraudtas. Visos daines 
gražiai nuskambėjo, ypač pas
kutinioji — Mano’ protėvių žemėj 
Solistė D. Petronienė turėjo pa 4 
ruošusi dar porą dainų, bet dėl 
per ilgai nusitęsusios programos 
nebebuvo laiko užbaigti. Estų 
grupė violc’nčsle atliko kelurias’ 
melodijas.

Po meninės programos, V. 
Vaškelytė padėkojo prisėdėju
siems darbu, ruošiant iškilmin
gą minėjimą: už šv. Mišias ku
nigams — V. Kriščiuneviciui, 
K. Simaičiui, A. Babonui ir K. 
Butkui; svečiui iš CIevelando 
Algiui Kasiulaičiui už turinin
gą kalbą, solistei D. Petronienei, 
akompaniatoriui V. Neveraus- 
kui, estams — violončelistui J. 
Toli ir pianistui IX Ofenhauser, 
Švyturio ir Št. Butkaus kp. šau
liams ir skautams už vėliavų 
Tvarkymą bažnyčiose ir salėje; 
už gražų proklamacijų perskai
tymą padėkojo mergaitėms — 
V. Gogelytei, V. Teličėnaitei ir
A. Matvekaitei; . spaudos ir radi
jo/’ valandų darbuotojams — A. 
Griniui, A. Nakui, St. Sližiui ir
B. Brizgiai, radijo programų re
daktoriams ir pranešėjams — 
K. Gogeliui,, A. Zaparackui, A. 
Misiūnui,ir V. Abatiūtei. Nuo
širdi-padėka ir aukų rinkėjoms 
bei rinkėjams, kurių vardus pa-1 

‘minėsiu sekantį kartą.
Užbaigai sugiedotas Tautos 

himnas/Minėjimas praėjo įspū
dingai. Aukos buvd renkamos

fA-

Uetro ttansos Vargo mokykla

Vėliau jų pagalba dar padidė
jo, nes nuo š. m. vasario 
paštai persiunčia dykai.

MASKVA ŠĖLSTA

JAV ir europiečių akcija Mas- 
Kvai nepatinka. Ji laiko tai kiši
musi j Lenkijos vidaus reikalus 
ir smerkia. Maskvą seka ir jos 
hegemonijoje esantieji kraštai 
Pagal tai išeitų, kad visi jų ir 
1975 m. Helsinky pasirašydami
deklaraciją tegalvojo visn opie seks jau visai likviduoti. Juk 
apgaudinėjimą bei liūliavimą jai priklausė apie dešimt milijo- 
vakarieėių.
BAIGIANT TEBŪNIE LEISTA

DAR PASAKYTI:

8 d.
kariuomenę ir kovojo nesulaukę 
iš laisvojo pasauliu net morali-’ 
nėą pagalbos, šiuo atveju 
kijos Solidarumo sąjunga yra*, 
daug gere nėję padėtyje, nes jos’’ 
pusėje stipriai atsistojo dvi di-’; 
džiausios jėgos pasaulyje — 
dvasinė ir pasaulinė — dabartį-^ 
uis popiežius ir JAV prezidentas.

4) Nors Maskva ir pradėjo 
užgniaužimą Solidarumo sąjun
gos vestos akcijos, bat nepasi-

nų dirbančiųjų; be.to’, už jų bei 
su ja ėjo, eina ir, žinoma, eis 
ir kita visuomenė, kuri nudaro 
virš dvidešimt milijonų. Bend- 

i rai, Lenkija yra Maskvai daug

lyvavo apie 400 publikos. Pro
gramos atspausdinimą apmokė
jo Danutė ir Leonas Petroniai, 
“Petronis Industries, Ine.” savi
ninkai. Iškilmingo minėjimo 
rengėjai — DL Organizacijų 
Centro valdyba.

* ♦ *

BALFO 76 SKYR. METINIS 
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
Susirinki m as įvyks kovo mėn. 

7 d. (sekmadienį) tuoj po 10:30 
vai. pamaldų, Šv. Antano para
pijos patalpose. Bus pranešta ir 
svarstomi pernai atlikti darbai.

Aptarus kitus darbotvarkės 
punktus, bus prieita prie naujo’s 
1982 metams Valdybos ir Revi
zijos komisijos.-rinkimo.

J. KAIRYS

Gautas sveikinimas iš Michigano Amerikos Lietuvių Tarybai. Da-

• NAUJIENŲ 68 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadieni, š. m. kovo 14 dieną

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

1) Nuo Antro pasaulinio karo
Lenkija nėra jau suverenine kietesnis riešutas negu Lietuva, 
valstybe, bet bolševikinės Rusi-1 Latvija ir Estija. Jei ir pasiseks 
jos imperijos valias vykdytoja,: Kremliaus valdovams perkąsti 
jos satelite. Dėka pastarosios jo kevalą, tai rydami branduolį 
primesto jai socializmo tiek nu-j tikrai užsprings.

Įsigyveno ūkiškai, kad nebepa-j 5) Visais atvejais Solidarumo 
Į j ėgi a ne vien grąžinti vakarie-’. sąjungos pradėta akcija Lenki-, 
j čiams skolas, bet ir nuošimčių joj bei įvedimas karo stovio joje 

mokėti, nors pastarieji ir yra daug ką Vakaruose pabudino iš
J daug mažesni, nei skolintojų ‘ buvusio apsnūdimo, paskatino 
j kraštų gyventojams. I mesti savo žvilgsnį į bo’lsevikL

I nės Rusijos imperiją, patirti jos 
‘ sauvaliavimą su nerusiškomis 
. tautomis ir padaryti reikiamas 
; išvadas. Juk bolševikinė Rusijos 
• imperija yra ne vien pradėtą 
; sirgusiųjų užkrečiama ir nepa

gydoma liga, bet nuo savo gi
mimo’ dienos ir ji vis daugiau ir 
daugiau merdi dėl savo ligos bei 
kovoja su mirtimi. Jei ne vaka-

BALFo valdyba prašo narius j 2) Prezidento Reagano nusta- 
susirinkime gausiai dalyvauti, j ytos sankcijos, nors jūs būtų 

* * * i vykdomos vienų JAV arba bend
rai su visa laisvąja Europa ir 
kitais laisvaisiais kraštais, nepri-1 
vers Maskvos atsisakyti nuo sa-’ 
vo hegemonijos Lenkijai, susi-; 
laikyti ir nuo jos siekiamos pro-’ 
Istariato diktatūros pasaulyje. J 
Antra, Kremliaus valdovai te- . . . .. ... .

r -........................................... į necių pagalba jai reikalingaissupranta vien fizinę jėga ir ja’4 . , . . . . , .U . ... ! dalykais, jau reniai butu gavusivartoja pnes individą, 10 jungi-, . .. , v °,... \ ~ ... U . . 5.,'galą ir pasaulis butų pradėjęsmus, tautas. Todėl ir laisvieji- . , . :. . v. . . , . savo gvvenimo auksini amžių,vakariečiai, norėdami priversti/ ” T .
i i /• -i • v • -i < J- Kaitysjuos laikytis,susi tarimų bei pil-i 

dyti apsiimtus įsipareigojimus, Į
□ turėtų ne vien prisivyti ją ir jos] 
hegemonijoje laikomus kraštus} 
apsiginklavimo reikaluose, bet I 

’ dar ir aplenkti.

3) Solidarumo sąjungos akci-j 
:įa, pradėta 1980 m. Lenkijoje,; 
nėra pirmas atsitikiihas bolševi-j 
kinės Rusijos imperijoje. Vieno-j 
kia ar kitokia forma pasiprieši
nimų prieš Kremliaus valdovų] 
įvestą diktatūrą 'bei jų vykdoniąj 
terorą yra visą laiką nuo pat 
1917 m. Lenino padaryto per
versmo bu v. Rusijoje ir iki da
bar, Ju bus ir visa laika vėliau, 

• nes komunizmas yra priešingas 
žmogaus prigimčiai.' Ir mū^ų; 
tautiečiai kovojo bei tebekovoja] 
prieš besibraunančius į Lietuvą 
rusus bolševikus ir prieš įsibro
vusius nuo 1940 metų.

Antros okupacijos metu kurį 
laiką jie kovojo net ginklu prieš 
okupanto šimteriopai stipresnę

DETROITAN ATVYKSTA 
HAMILTONO MERGAIČIŲ 

CHORAS “AIDAS”

Mergaičių choro koncertas su 
solistu Rimu Strimaičiu- įvyks 
kovo mėn. 14 d. (sekmadienį) 
4 vai. popiet Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje.

Detroito ir apylinkių bei Wind 
soro lietuviai maloniai kviečiami 
atsilankyti ir pasiklausyti gra
žiai dainuojančio jaunimo. Apie 
mergaičių chorą bus plačiau ap 
rašyta sekančią savaitę. Koncer 
to rengėjai — Amerikos Lietu 
yių Baiso Radijo klubo valdyba

Ant. Sukauskas

Dabar kalbama daugiausia apie Lenkiją 
ir žmogaus teisių laužymą joje

JAV
(Tęsinys)

PREZIDENTO SANKCI
JOS IR EUROPIEČIAI _

Kaip yra žinoma, įvertinęs 
padėtį Lenkijoje, Reaganas grie
bėsi ir tam tikrų sankcijų prieš' 
Maskvą, kaip įsakytoją įvesti 
karo stovį, ir prieš Varšuvą — 
įsakymo įvykdytoją. Pradžioje 

.europiečiai buvo pasilikę dar 
prie grasinimų. Girdi, Lenkijos 
reikaluose svarbu negriežtinti 

'kpzę, bet ją švelninti- Todėl; 
pagal juos, čia reikalingas tam 
tikras atsargumas. Jau ir šitojo 
'dėlei pradžioje jie tesitenkino 
|ik reikalavimais Varšuvai. Iš

I

tokiu reikalavimu svarbiausi 
yra šie: baigti karo stovį, palei
sti suimtuosius, pradėti dialogą 
tarp Katalikų Bendrijos, Soli
darumo unijos ir vyriausybės. 
Jei Varšuva išpildytų jų reika
lavimus, tai žadėjo net finansi
niai paremti ją, nors, kaip ži
noma, fr šiaip jau Lenkija sėdi 
jiems iki ausų skolose. Nesulau
kę betgi teigiamo posūkio nei 
iš Maskvos, nei iš Varšuvos, at
rodo, ir europiečiai pradėjo 
griežtesnį reagavimą prieš kal
tuosius. Bet privačiai jau nuo se
niau ir jie siunčia mases gėry
bių į Lenkiją. Ypač daug siun
čia vak. Vokietijos gyventojai.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St., Chicago, DL 60629 * TeL 925-2787

į Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, ?
i t MARU A NOREIKIENt |
J * l

Pradžia 4:30 vai. popiet — Įėjimas $25

CHICAGO, ILLINOIS 60608

TeL 476-2206arba telefonu 421-6100
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Cosmos Parcels Express Corp.
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JAY DRUGS VAISTINE
£759 W. 71st St, Chicago, III
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Atdara šiokiadieniais nuo

> LITERATŪRA, Metuviij literatūros,' meno" Ir nlokslc 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankąg, 
I. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus-ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. Lileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir A. Varna 
kūrybos poveikiais. 365 pust knyga kainuoja tik S3.

e DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
kinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais diicrmenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoji >2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy.
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 knygi 
parduodama tik už S2. J

• Lik Tu V išKASIS PAMARYS. Henriko Tomo-TamaŠaujdrs 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės įj 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
ritovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai j vokleBą kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KĄ LAUMES LtMt, rašytojos Petronėlės Orinbdtfes sfafc
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje Ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik >3. ' 1'

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe
ziją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 16.

• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pat knygoje yra '40 sąmojingų novelių. Kainą |X

Knygoe gaunamos Naujienose, 173® So. Habtejį St, Chicago
IoIsh IKaldcu^■"

3 — Naujienoj Chicago, 3, HL Tuaaday, February M, 1912
* y f • * J
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Jaunimo veiklos problemos sprendžiamos 
pagrįstais samprotavimais

Rūta Klevą Vidžiūnienė, save laikanti žurnaliste, 
karts nuo karto mūsų spaudoje atspausdina išeivijai pa
mokinančių komentarų. Užtat, ji verta padėkos, ypač 
šiandien, kai mūsų laikraščiai vis labiau ir labiau pasi
genda rašančiųjų.

Tat, jos Drauge atspausdintą vasario mėn. 10 dienos 
vedamąjį “Jaunimo temomis — ne tuščiomis rankomis” 
pasiryžau perskaityti nuo pradžios iki galo.

Atvirai pasakius, skaudžiai apsivyliau, nes minėta
jame vedąmająme-išrašytos mintys bei jos samprotavimai 
jūu d’augelį kartų spaudoje ir .susirinkimuose diskutuoti, 
o kai kurie jų — migloti, ^neaiškūs, paremti nugirstais 
gandais, gandeliais.^ ~

Antai, ji aiškina, kad jaunimas geriau suprantąs gy
venimo pulsą, išėjo iš ilgai nusitęsusios apatijos taško 
ir-susigrupavo naujai kovai. Ji pastebėjo ir jo savaran
kiškumą. užsiangažavimą. Man rodos, kad jei jau jauni- 
irs "ariau suprato gyvenimo pulsą, tai šis jos vedama- 
si-i yra be pulso. Tai grynas vandenėlis. Kodėl ji Draugo 
skaitytojams to jaunimo pulso konkrečiai neatskleidė? 
Ji nepaaiškina kaip šis jaunimo pulsas gyvenime funk
cionuota.

ka ją klausti, kas buvo tie neužkietėję ideologiškai, nėr 
įsitvirtinę vaidai ir kokias jie tuomet buvo užėmę pozi
cijas? Isėitų, kad todėl Maskvos studentams nereikėjo 
samdyti svetimtaučių firmų, gelbėti carų pavergtą Lie
tuvą. Tik šiandien ideologiškai užkietėję vadai jaunimui 
neužleidžia pozicijų, todėl nelieka kitos išeities kaip sam
dyti Hanna fordo Co. Norėčiau Rūtą Klevą V. paklaus
ti, ar iš tikrųjų, šiandien kas jaunimui trukdo įsijungti 
į laisvinimo veiksnius?

Taip pat visai neaišku, ką Rūta Klevą V. norėjo pa
sakyti, kad reiktų jaunimui leisti veikti jam priimtinomis 
priemonėmis politinę, kultūrinę ir socialinę veiklą. Man 
rodos, kad šios jos suminėtos sritys nėra sporto aikštės. 
Bet ir sporto akštėje žaidėjams, elgtis taip, kaip jie no
rėtų. Tuo labiau minėtos sritys reikalingos vadovų. Bet 
iš viso, kodėl ji neatskleidžia viešai tų jaunimo priemo
nių ir būtų veikti politinę, kultūrinę ir socialinę veiklą.

Jis rašo, kad jai aiškėja mūsų tendencija skirti daug 
svarbos savo nuomonei, o ne kitų. Tokia laikysena, jos 
nuomonę, yra tik pagalių kaišiojimas į kitaip galvojan
čio ratus. Vienos jų gali būti konstruktyvios, o kitos rei
kalą ardančios — pavojingos ne tik visuomenei, bet pa
čiai tautai. O be to, niekas nesmerkia nuomonių įvairu
mo, bet tai nereiškia kad jos visos būtų primtos. Tai nė
ra pagalių kaišiojimas. Juk ir. pati Rūta Klevą V. tam 
pritaria, kad skirtingos nuomonės dar neskaldo ir tokie 
skirtingų nuomonių žmonės sėda kartu prie stalo ir drau
giškai kalbasi.

Negalima suprasti, ką ji norėjo pasakyti, kad tik jau
nimas supranta politinę veiklą šio krašto arenoje. Ir tai 
ne tik teisinga, bet ir istoriškai neišvengiama. Reikia spė
ti, kad ji pati tos politinės arenos nesupranta. Tai tik tuš
čias jos plepalėlis.

Ji įspėja mūsų visuomenę, kad vertinant naujas pa
sireiškimo formas, negalima svaidytis tokiomis frazėmis, 
kaip antai: “atidavimas Lietuvos kovos svętimtaučiams”. 
Nors ji nepamini Hanhafordo Cp, bet paaiškėja, kad šis 
jos vedamasis yra skirtas apginti šios firmos samdymą 
už tūkstančius dolerių.

Ji pateisina ir pinigų išmokėjimą svetimiesiems. Ir, 
anot jes, propaganda yra galingas ginklas. Bet norėčiau 
jos paklausti, kodėl tokią propagandą turi vesti svetima 
firma, o ne mes patys.? Juk jau prisiauginome pakanka
mą skaičių išsimokslinusių lietuvių. Jei anais laikais, kai 
mūsų išeivija nedaug turėjo išsimokslinusių vadovų, o vis 
-ik sugebėjo Amerikos valdžią pakreipti, kad ji pripažin
tų Lietuvą de facto ir de jure. Kodėl mūsų išsimokslinu
sieji šiandien taip sumenkę, kad net už pinigus nesuge
bėtų Lietuvos vardo ir pavergimo išgarsinti? Norėčiau iš 
Rūtos Klevos V. išgirsti į šį klausimą paaiškinimą.

ST. CATHARINES, ONI.
Protestai ir demonstracijos prieš Sovietus

Reikia spėti, kad gal ji tuo pulsu laiko Los Angeles 
jaunimo sugalvotą “Laisvės Lygą”,susirišusią su svetim
taučių Hannaford Co., ir jos išmanymu, kad tokia su pul
su priemonė okupuotos Lietuvos vadavimui jaunimui ge
riau suprantama. Bet Rūta Klevą V. turėtų tiek žinoti, 
kad skaudu, jei jaunimas daugiau pasitiki už tūkstančius 
dolerių samdoma svetimtaučių firma, negu pavergtos 
Lietuvos pogrindyje įsteigtu Vyriausiu Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetu.

Rūta Klevą V. prisimena caro laikais Maskvoje lie
tuvius studentus, kurie tarėsi apie Lietuvos laisvę ir jos 
ateitį. Bet jiems —rašo ji— kelio nepastojo užkietėję 
ideologiškai įsitvirtinę vadai, pasiryžę neužleisti savo po
zicijų. Reikia tik stebėtis šios rašėjos tokiu naiviu pa- 
jreiškimu. Koks būt palyginimas, su caro laikais studi-

Ji rašo ir apie užsiaugininamą naujų vadų. O kodėl 
ji nepaaiškina, kodėl per 30 su viršum, metų jų neužau
go. Juk tai ilgas laikotarpis. Ji aiškina, kad dabartiniai 
vadai kovoja ne už Lietuvos laisvę, o už savo garbingą 
postą. Toks jos samprotavimas rodo, kad ji įsisavinusi 
mūsų laisvinimo veiksnių griovėjų puolimus ir jų kalti
nimus. Ji rašo, kaip ir tas Draugo redaktorius, kurį mū
sų spaudos Skaitytojai gerai žino. Toks jos paaiškinimas 
parodo, kad ji neįstengia iškeltą klausimą giliau ir pla
čiau išmąstyti.

Matyt, kad Rūta Klevą V. neskaito spaudos, nes rei
kalauja išgarsinimo okupuotoje Lietuvoje vykstančios 
rezistencijos, o ypač ji, matyt, dar nežino, kad jau yra 
atspausdinti keli tomai ir net svetimomis kalbomis LKB 
Kronikų.

(Tęsinys)

A. McBain, federalinės val
džios Parlamento atstoavs, iš 
Niagarą. Falls,. miesto, labai griež- 
ai pasisakė prieš žiauru komu- 

nizm, kuris yra užsimojęs pa
vergti darbo žmogų, o kaip pa
vyzdį nurodė Solidarumo unijos 
sunaikinimą,

NDP kalfeėtbjas Bob McLeod 
vafęiškę, kad ' valstybę sudaro 
laisvi žmonės. Jis pabrėžė, kad 
* ei valstybėje laisvė yra varžo- 
na, ji praranda valstybingumą, 
įšaukdama žmones kovoti už 
!aisvės principus.,.

Inž.. Steponas Šetkus kalbėjo 
Rytų Europos Pavergtų Tautų 
komiteto vardu. . Reiškia, jis 
kalbėjo lenkų, ukrainiečių, lie- 
"ūvhi, latvjų, estų, Čekų ir veng
rų vardu, nes šios tautybės pri
klauso šiam komitetui ir moka

nustatytą nario mokestį. Inž. St. 
šetkus labai vykusiai savo kal
boje nuplėšė Sovietams melo 
kaukę, kurie save prisitatp-kaip 
"taikos balandis". Jis aiškiai pa
sakė, kad Sovietų Rusija yra 
žiauriausia fašistinė valstybė, 
kuri po Antrojo pasaulinio karo 
tebelaiko žiaurioj vergijoj oku
pavusi daug svetimų tautų su 
I2D milijonų žmonių,

Tąsp pat reikšmingą kalbą-pa
sakė ir Michael Wilson, ^fedėrar 
lines valdžios parlamentaras ir 
konservatorių partijos atstovas, 
kuris , yra gerai susipažinęs su 
Sovietų Rusijos komunistine 
santvarka. Pastarais? kritikavo 
ir dabartinę Kanados vyriausy
bę, liberalų valdomą, už dary
mas nuolaida? Sovietų tiro
nams. Demonstracijoje dalyva- 

! vę Liberalų partijos parlamen
tarai nekaip pasijuto. Pačių li

javusiais ir su dabarties jaunimu išeivijoje? O be to, ten- Arba ir vėl. Ji rašo, kad jauni žmonės įsitikino pa-

syvios rezistencijos neefektingumu. Kodėl gi nepaaiški
na, kad išeivijos veiksnių r^ištencija yra neefektyvi?

Teisingai, kad jaunimą reikia paruošti politinei veik
lai. Bet kas ji turėtų paruošti? Tokį paruošimą atlieka 
šeima, lit. mokykla, organizacijos, stovyklos, LB-nė. Rū
ta Klevą V. būtų naudingą darbą atlikusi, jei ji savo ve
damajame būtų panagrinėjusi, kiek šios minėtos institu
cijos yra padėjusios pastangų šį uždavinį atlikti; kiek jos 
išaiškino mūsų jaunimui apie mūsų laisvinimo veiksnius, 
tai yra apie ALTą ir VLIKą ir LB-nės paskirtį. Būtų 
daug naudingiau padariusi, negu rašiusi gandais parem
tą vedamąjį. - ■ _ . ■ ‘

A. Svilonis

beralų atstovų kalbos buvo ne- 
reikšmingps,. kalbėjo bendrybė
mis ir Svebiibje formoje paręikš- 
Jami nepritarimą- karo stovio 
įvedimui ir Solidarumo unijos 
aispendavimuį. Nenuostabu, jog 
jberąio — St. Catharines mies- 
.o parlamentaro Jim Ęradley-r 
>iei kalbos, nei pavardės “The 
Standard” heatspausdinp.

Sausio mėn. 13 d. “The Stan
dard”. Laiškų skyriuje, redakto
riui buvo padaryta pastaba dėl 
□rovincijos parlamentaro Jim 
Bradley pavardės neįrašymo, 
kad dalyvavo demonstracijoje. 
■‘The Standard” redakcija atsa
kė, kad visų 19 kalbėtojų nebu
vo įmanoma patalpinti. Be Jim 
Bradley, nebuvo patalpintos ir 
šios kalbėtojų pavardės: vysku
po Thoma? B. Fullon, Kanados 
’eftkų Solidarumo unijos atsto- 
/6 ?. P"zetakiewicz, Labor Con
gress of Canada atstovo E. 
Wright, provincijos energijos 
ministerio Robert Welch, Niaga- 
-a Falls miesto burmistro W. 
Thompson, Al. MacBain, Nia
gara Fall parlamentaro, ir 1.1.

Ši demonstracija buvo ruošta 
Sovietų Pavergtų Rytų Europos 
Tautybių Niagaros pusiasalio ko
miteto. Nežiūrint labai šalto ir 
dipraus vėjo, į demonstracijų 
uvažiavo federalinės valdžios ir 
jrovincijos valdžios žymūs par
lamentarai, ministerial, dvasiš
kiai, kurie sakė kalbas, smer
kiančias Sovietų Rusiją už prie- 
vatarivmą paskelbti karo stovi 
Lenkijoje, įsakymą areštūoti So
lidarumo unijos vadovų ir šau
dymą darbininkų. Visa eilė kal
bėtojų pabrėžė, kad jei ir. toliau 
Kanados valdžia toleruos 
ų vykdomą grobuonišką smur- 

' ą ^voMffi^-ijai plėsti per penk 
■ -ą koloną.'gali ateiti eilė ir liku- į 
darii laisvam pasduliui, kaip 
Afganistanui, kur Sovietai žudo , 
-avo kraštą milinčius ' nekaltus 
žmones vien dėl to, kad prieši
nasi Sovietų žiauriai okupacijai.

Sekant Kanados spaudą ir te- 
'eviziją, ir darbininkų unijų at
stovams įsitraukus į protesto 
demonstracijas prieš Sovietus, 
Sovietų melo propagandai yra 
dūduotas didelis smūgis. Atrodo, 
kad laisvas pasaulis susilauks 
parąmos iš darbininkų luomo, 
bendromis jėgomis-priversti So
vietų Rusiją panaikinti darbi
ninkų vergų stovyklas ir grąžin
ti visiems laisvę.

J. Sarapnickos

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $364.

— Arabai stengėsi pakelti 
aukso kainas, bet pozicija Per
sijos įlankoje silpnina aukso 
vertę. Jie labai ilgai laukė pozi
cijoms stiprinti.

ANDRIUS MIRONAS

Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

Se _ •"> įlanka apriečia pusiasalį gi
liai r,... j ir t.r urėje, o vakaruose susijungia 
sąsiauriu su Ramiuoju vandenynu. Per sąsiaurį 
permestas Golden Gate tiltas, jungiąs didmiestį 
su šiaurėje nuo įlankos esančiomis Kalifornijos 
sritimis. Tiltas gavo savo vardą nuo pačios są
smaukos. kurios vardas Golden Gate, nes ano 
meto jūreiviams ir jų laivams tokie siauri įėji
mai į plačias įlankas būdavo labai reikalingos 
ir naudingos.

Pačiame mieste, ypač statesnėse gatvėse, 
važinėja žemyn ir aukštyn elektriniai tramva
jai, kai kieno laikomi atgyvena, bet San Fran- 
ciskui jie labai tinka. Nuo kiekvienos aukštes
nės vietos atsidengia gražus vaizdas į miesto da
lį, o naktį daugybė žiburių sudaro dar didesnį 
įspūdį.

šiuo metu po San Francisco įlanka užbaig
tas statyti povandeninis tunelis, tiksliau, tunelių 
sistema, vadinama BART, kainavusi daug bili
jonų dolerių ir jungianti didmiestį su Oakland, 
Berkeley. Hayward miestais. Dar visai neseniai 
šie tuncEri buvo nepilnai naudojami ir judėji- 
nias jais buvo ribodamas. BART sistemai dabar 
pilnai pradėjus eikti. įmanoma pasiekti per 9 
:r.Jautės Oakland . o per dieną tunelius praeina 

po 250,000 žmonių. Pravestas tunelis ir į Daly 
City priemiestį, į Fremontą, Richmond-ir Con
cord miestus.

Šimtmečiui praėjus nuo San Francisco įstei
gimo, rašytojas Rudyord Kipling matė jau visai 
kitokį vaizdą, kai atvyko .laivu iš Azijos. Jis pa
vadino didmiestį pasiutusiu miestu, su nesveiko 
proto gyventojais ir nepaprasto grožio mote
rimis!. ..

San Francisco labai kompaktiškas miestas. 
Jame kiekviena žemės pėda labai brangi, todėl 
namai lipdomi vieni prie antrų, tarytum kregž
džių lizdai. Tik naujose vietovėse šiek tiek duo
dama laisvės rezidenciniams namams. Miesto 
apžiūrėjimą reikėtų pradėti nuo Civic Center 
Plazos, apžiūrint miesto rotušę, federalinį ir 
valstybės pastatus, Veteranų namus ir operos 
rūmus. San Francisco Opera yra vienintelė Ame
rikoje, išlaikoma paties miesto. Anoje Market 
gatvės pusėje pašto rūmai ir autobusų stotis 
taip pat verti apžiūros. Važiuojantieji turi sek
ti ženklus, nes centrinės gatvės yra vienos kryp
ties. Paėjus arba pavažiavus Market gatve, ku
ri yra svarbiausioji miesto gatvė, ir pasukus į 
Geary gatvę, įdomu apeiti Union aikštę, apsup
tą dangoraižių keturkampiu, su požeminiu au
tomobiliams statyti garažu. Beje, Veteranų na
me 1946 metais pasirašytas Jungtinių Tautų 
čarteris.

Einant Grant gatve į šiaurę, pasiekiamas 
garsusis kiniečių kvartalas. Tai šešiolikos mies

to blokų rajonas, kuriame gyvena daugiau kinie
čių, kaip betkokiame kitame pasaulio mieste, ne
skaitant pačios Kinijos ir Singapūro. Vaikščio
jant Grant gatve šiame “mieste miesto ribose” 
abipus gatvės gausu arbatinių, krautuvių, šven
tyklų, krikščioniškų misijų, mokyklų, teatrų. 
Maisto krautuvės išstačius!os lariguose antis, vė
žius ir aštunkojus. Įdomus Kantono bankas 
Washington© gatvėje, nes tai grynai kiniečių 
įstaiga, kaip Ir visos kitos šiame kvartale. Yra 
čia dar Chinatown Wax Museum, kuriame ga
lima pamatyti, tarp kitų, ir Marco Polo figūrą.

Telegraph Hill arba kalva yra pusiasalio 
šiaurės rytų pakrantėje, taigi žvelgia į San Fran
cisco įlankos centrą. Iš čia puikiai matoma visa 
įlanka tarp Golden Gate ir Bay tiltų. Pastara
sis jungia didmiestį su Oaklando miestu, kurin 
pasikeliama keltuvu. Nusileidus žemyn ir va
žiuojant centrine Market gatve, nereikia pąjnirš- 
ti, kad ji kerta kitas gatves įsteįžaį. Taip pat vi
sos kitos į pietryčius nuo jos suderihtM SU Mar
ket gatve lygiagrečiai ir tiesiasi abipus centri
nio greitkelio ligi pat rytinio įlankos kranto ir 
uosto. Išskyrus labiau kalnuotas vietas, visos ki
tos San Francisco gatvės eina iš šiaurės į pie
tus ir iš rytų į vakarus.

SAN FRANCISCO PAJŪRIS
Iš Telegrafo kalno visai netoli iki garsios 

prieplaukos —Fisherman’s Wharf, nes tai yra 
visų keliautojų Mekka. Priartėjus, pajuntamas 

stiprus žuvų kvapas, o laivų bei laivelių stiebų 
vaizdas patraukia keliautojų akį. Viena prie ki
tos čia veikia atviros žuvų, vaisių ir maisto par
duotuvės ir keli garsūs restoranai. Jeigu kinie
čių kvartale įsigijote jado išdirbinių arba dramb
lio kaulo figūrėlių, tai priępląukoję rasite, viso
kių suvenyrų bei importuotų p rėkiu Pačiame 
sJusa.raS ‘jtisįa hiAnjnRjjĮ ofXjsaimpip 
yra Union aikštėje, japonų kultūros ir prekybos 
centre (Geary gatvėje, tarp Fillmore ir Langu- 
na>, arbd Ghirardelli Square) į vakarus nuo 
Fisherman’s Warf);

Prieplaukoje Nr. 43 (netoli Fisherman’S 
Wharf) stovi tristiebis būrinis laivas, kadaise 
plaukioję^ visais vandenynais, o dabar restau
ruotas ir paverstas plaukiojančiu muziejum. 
Embarcadero prieplaukose, Marina ir Aquatic 
parkų pajūriuose -Įmanoma pasisamdyti motori
nius laivelius San Francisco įlankoje arba van- 
denyne pasiplaukioti.

Važiuojant Geary* bulvaru į vakarus,’ pasie
kiamas Sari Frahctečo Vakarinis pakraštys arba 
vandenyno pakrantė) kūr yra įdomus istorinis 
pastatas ant kranto skardžių, vadinamas Cliff 
House. Iš jo matomos vandenyne salos, kuriose 
knibždėte knibžda jūrų liūtai tarp spalių ir ge* 
gūžės mėnesių.

r (Bub daugiau)
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VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai.-atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

OK. PAUL V. UAKGli
•ydytoja* ui chirurgas 6US1K1NK1MV

MMidnac *irMcT»nut 
«3* *. R*, m.
VALANDOS: X- b dirbo dienom* s

Twi.: M2-27V arka M2-27Ž*

OR. A. B. GLEVECKAS
gydytojas ir chirurgas.
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 W*st 103rd Street 

Valandas pagal susitarimą

Lietuviu Žagarės klubo metinis na- Į 
riŲ susirinkimas įvyks sekmadienį, va- j 
sano zd d., 1 vai. popiet, Anelės Ko-1 
jok saieje, 45UU S. Taunan Avenue, j 
x\anai kviečiami atsdankyu, nes yra i 
svarbų reikaių aptarti. Po susirinki
mo dus vaisęs.

Rožė Didžgalvis, rast

Dr. Jonas F. Mažeika
DD.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street
Oak Lawn, HL 

Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

C hi c a gos Lietuviu Suvalkiečiy d ra u- i 
gijos metinis nany susirinkimas įvyks 
penktadienį, vasario 26 d.; b* vai. v ak., 
vyčių saleje, z455 W. 4ith St Narvai 
kviečiami atsilankyti, nes yra daug 
ovaroių reikalų aptarti ir jau laikas 
užsimokėti nario duoklę.

E. Strungys

DR. FRANK PLECKAS
OPIUMETRISTAS

KALBA UETUVISKAI

2618 W. 71»t St TeL 737-5149

v Tikrixu 31 kis. Pritaiko

ir “cont&n

• Otimizmas yra pažiūra, ppa- 
gal kurią gyvenime gerumas at
sveria blogumą. Pesimizmas gi 
teigia, jog yra atvikščiai ir blo
gybės viršina gerumus.

New Yorkas yra indijonų įs
teigtas, prancūzų — atrastas, 
olandų —apgyvendintas, britų— 
užkariautas, žydų — nuosavy-1

LIETUVIŲ PROGRAMOS KENT 
STATE UNIVERSITETE

Kent State universiteto profe
sorius dr. John F. Cadzow, be
atostogaudamas St. Petersburg 
apylinkėje, 1982 m. sausio 22 d. 
grupei lietuvių padarė praneši
mą apie lietuvių programas

čio ir tai vienintelis egzemplio
rius Vakarų pasaulyje. Taip pat 
yra periodikos rinkinių, kurių 
kitur šiame krašte negalima 
rasti nei archyvuose, nei kitose 
institucijose. Yra virš 1,000 se-

bėję, o amerikiečių — vizituo- j Kent State universitete. 1970-ais rijinių leidinių, išleistu JAV ir

Dr. LEONAS SEIBUTlb
’ INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2456 WEST S3rd STREET

Valandos; antrai 1—6 popiet. 
\ ketvirtai 5—7 raL vak 

; Ofiso telefonas: 776-2330,
R«dd*ncii«s }»!sL: 443-5546

FL 0 KiUA

Prostatos, inksfų ir šlapumo 
j takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVR 
SL Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
it i ERĖ N A S, TeL 925-8063

L ■

ma*. f metais ten lituanistinės prdgra-
 mos buvo pradėtos ir kas metai

Ne tas geras, kurį visi giria, plečiamos. Buvo sekama, kad 
programos būtų pastovios ir iš 
metų į metus veiktų be jokių 
pertraukų. Žengiant į antrąjį 
dešimtmetį, planuojama labai 
atsargiai. Visi darbai užtikrintai 
veikia, todėl šiuo' metu Kent uni
versitete akademinė lituanistinė 
programa, yra. stipriausia insti
tucija JAV-se. Ji apima šias sri
tis: lietuvių kultūrinių lobių rin- 

! kimas, lietuvių kalbos kursas, 
i studijos apie lietuvių kultūrą ir 
stipendijos akademiniams moks
lo laipsniams finansuoti.

Lietuvių kultūrinių lobių 
J rinkimas

šis darbas buvo pradėtas 1970 
metais daktaro J. F. Cadzow pa- Į 
stangomis. Kent universiteto bib
liotekoje dabar yra sukataloguo
ta 10,000 knygų. Tai vienas iš 
didžiausių rinkinių už Lietuvos 
ribų. Bibliotekoje yra viena lie
tuviška knyga iš 16-to šimtme-

bet tasai, kuris gerus darbus 
dirba.

KNOW YOUR HEART

1 ~~MOVING
Apdraustas perkraustymtf 

Iš įvairi y atstūmę.

ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1 M2 arba 37M996

h. —

...
r l

SOPHIE BARČUS
A. t A.

VINCAS MARKEVIČIUS
ŪDIJO ŠEIMOS VALANDOS

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos is mūšy studijoj 
Marquette Parko.

(LIETUVIS SAVANORIS KŪRĖJAS) 
Gyv. Town of Lake apylinkėje

Vedėja — Aldona Daukvs 
Telef.- 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
-įįU KAZĖ BRAZOžfONYT*
JP/ Proęramoa vada|a

Kasdien nuo pirmadienio UI penk
tadienio 8:30 vai. vakaro- 

Viso* laidos Ii WCEV stoties.

< Petersburg, FUl, 12 JO vaL p p. 
WTK stotie*. 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Mirė 1982 m. vasario 21 d., 1:25 vai. popiet, sulaukęs 
38 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Trakų apskrityje, Ge-j 
Iniūnų vienkiemyje. Amerikoje išgyveno 32 metus. i

Paliko nuliūdę: sūnos Vytautas, marti Aldona, penki 
[anūkai, keturi proanūkai, sesuo Uršulė Laurinavičienė, gyv. 
[Philadelphia, Pa.; Lietuvoje liko duktė Vanda Andriuškevi-j 
jčienė, du anūkai, viena* proanūkes; Australijoj — sūnus AP 
I gretas, marti Liucija, keturi tnįkai ir daugelis kitų giminių, 
■draugų bei pažįeUmą. , j

iT->kiauše Policijos “Krivūlei*’, Šablių Sąjungai, Pensi- 
larnkų kfilbui ir Dzūkų draugijai. i

Kūnas bus pašarvotas antradienį Stepono Lack ir sūnų 
■xotdvciojc. 2124 W. Lithuanian Plasa Com L Chicago, Ii). Į K -- * * » |Ketvirtadienį, vasario ‘Ai d., 9 vai. ryto 1hk lydimas iš į 
■koplyčios į Nekalto Prasidėjimo švočiauaios Mergelės pan»- 
|;)ijos bažnyčią, d po gedulingų pamaldų bus laidojame* šv.[ 
■Kazimiero Lietuvių kapinėse. j

Visi a.a. Vinco Markeviėiau* giminės, draugai ir pažįsd 
Itanii nuoširdfiai kvtečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
■jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. [

Nuliūdę lieka: SūaiB Ir giminės. [

Chicago, Illinois 60629 
Telet 778-5374

Laidotuvių direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. 
Tel. 737-1213.

tremtinių stovyklose Vokietijoj, 
šie rinkiniai yra pilni, be jokių 
spragų. ■ .

Archyvinėje sekcijoje yra pri
vačių asmenų medžiaga; dakta
ro Jack Stuko, Domo Jasaičio, 
Vlado Lisausko ir Albino Tre
čiuko, o taip pat Naujienų, Dir
vos ir lietuvių organizaiijų. Rin
kinys pastoviai dideliais šuoliais 
auga, lai sukauktą istorinė me
džiaga, kuri jau dabar intensy
viai naudojama įvairių sričių

mokslininkų.

Lietuvių kalbos kurtai

1972 m. Kent State universite
tas į savo programą įtraukė lie
tuvių kalbos mokymą. Progra
ma susideda ii keturių kursų su 
14-ka sem-strinių valamli|: pra
dirbs Lithuanian 1 (4 vaL), pra
dinis Lithuanian II (1 vai), pa
žengusiems Lithuanian i (3 vai.) 
ir pažengusiems Lithuanian II 
(3 vai.), šie lietuvių kalbus kur
sai bus tęsiami ir toliau, nes jie 
lietuviams nieko n įkainuoja ir 
duoda geras užskaitas studijuo
jantiems bumam tarimus moks
lus.

Studijos apie lietuvių 
kultūrą

Šiai -programai yra skirta 32 
valandos, iš kurių 14-ka valandų 
lietuvių kalboje. Ji leidžia pla
čiau ir giliau pažvelgti į lietu
vių kultūrą. Studiją užbaigus, 
studentai gauna specialius pa
žymėjimus ir užskaitas iš huma
nitarinių mokslų.

Stipendijos akademiniams 
mokslo laipsniams 

finansuoti
Slipandijų Fondas (Lithuanian 

Fellowamp Fund) buvo įkurtas 
1970 m. su 50,b00 doi. kapitalu, 
šiam h'omiui iki šiol surinkta 
ap.e 32,000 dol. Trūkstama su- 

ima reiKėtų galimai greičiau su- 
I keiti, kad iš procentų būtų gali
ma linansudti stipendijas, kaip 
projexte numatyta. Stipendija 
dus duodama studentui, kuris 
pasirinks magistro mokslo laips
niui tezę ar doktorato disertaci
jai temą iš lituanistikos.

Humanitarinių mokslų lietu- 
Tvių mokslininkų jaučiamas trū
kumas, o ypatingai šiame de
šimtmetyje, to'dėl paskubėkime 
pageibėti dr. J. Cadzow jo pla
nams įvykdyti, sukeliant Stipen- 
aijų Fondo pagrindinį kapitalą 
iki 50,0o0 dol. sumos, kad atsi
radus kandidatui siekti lituanis
tikoje mokslo viršūnių, stipen-

(N ūkei ta į šešt puslapy.

Buv. Biržėnu klubo pirmininkui

rirfc**rW1h

AUGUSTINUI GALECKUI 
mirus,

žmonai Bronei,’ dukteriai Audronei, sūnui Augustinui 
šeima ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą 
kartu liūdime

BIRŽĖNŲ KLUBO VALDYBA ir NARIAI

AUGUSTINAS GALECKAS

SU 
ir

Gyv. Marquette Parke, Chicagoje

Mirė 1982 m. vasario 20 d., 9:55 v&L rytd, sulaukęs 81 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Biržų apskr. ir valsčiuje, 
Braškių kaime, Amerikoje išgyveno 33 metus.

Paliko nuliūdę: sūnus Augustas, marti Yolanda ir jų 
dukra MichelU, duktė Audronė Galeckas, anūkas Algimantas 
Mačiulis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. Velionis buvo 
•Avės minu os Dalės Mažuhenės ir brolis Petro bei Pdvilo, 
Aomunietą nužudyta su šeimomis.

Vietoj gėlių, aukoti BALFui arba širdies Draugijai.
Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Lawn Senior Citizens 

Club, A.A.B.P. drganizacijai, National Crvograpliical Society, 
3LA 322 kuopai ir Biržėnų klubui.

Trečiadienį kūnas bus pašarvotas Lack-Lackawicz kop
lyčioje, 2421 W. Lithuanian Plaza Ct Lankymo valandos: 
nuo 2 va), popiet iki 10 vai. vakaro.

Visi a.3. Augustino Galecko giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šermenyse ir suteikti 
jum paskutinįjpetamavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Sūnus, marti, duktė, anūkai.

Laūiotuviu-jdirektoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs.
Tel. 737-1^13.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME — 

1729 South Halsted Street, Chicago 

Tel. 226-1344

EUDEIKIS
GAIDAS - DA1M1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA į

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE j
Telefonas 523-0440 1

I MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street , J
A 1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

$ TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

NARIAI:

Uhk**oc 

Liežuvių 

.Aidėto vią 

Direktorių 

ėmkUcŲm

AMfiULANSO 
PATARNAVIMAI

C

rURIMl
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO

DALYSE.

STEPONAS C. LACK IK SUK OS
(LACKAVJCJJ

*424 WEST 63th STREET XEpuMit /-12U
A102S SOUTHWEST HIGHWAY, Paioc Hilu, HL tt4*441'

P. J. RIDIKAS
W64 So. HAJLSTED STREET feL XArtii 7-11D

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave, Cicero, HL T«L: OLympic Z-1MJ

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetto J-3571

GEORGE F. RUDMINAS
| 3319 So. L1TUANICA AVE. TeL: YArda 7*11 S3 - list
R
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Marquette Parko Lietuvių Namų Savi 
ninku draugijos susirinkimas

Vasario 19'11. 7:30 vai. vak. 
parapijos salėje įvyko susirinki
mas, kurį pradėjo pirmininkas 
M ik užis, sveikindamas gausiai 
susirinkusius.

Pakvietė solistę M. Mc’mkienę 
sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Pianinu akompanavo 
muzikas A. Linas, po sugodotų 
himnų, pakvietė savanorius A. 
Valį ir J. Tamulį uždegti simbo
lines žvakutes. Asistavo tauti
niais rūbais pasipuošusias pane
lės Deveikytė ir Barakauskaitė.

Šaulių S-gos rinkt, pirminin
kas K. Milkovaitis Vasario 16-os 
proga skaitė paskaitų apie Lie
tuvos kovas už laisvę ir nepri
klausomybės atgavimą. Paminė
jo dabartinę vergiją, tėvynainių 
žūtbūtine kova už tėvvne. Būda
mi laisvėje, visomis išgalėznis 
remkime jų užmojus. Priminė 
Maironio “Nebeužtvenksi upės 
bėgimo” — kelio į Lietuvą. Da
lyviai pralegentui plojo.

Atsistojimu pagerbti žuvusieji 
kovoje už Tėvynės laisvę.

Pakviestas K. Bradūnas pa
skaityti savo eilėraščių, pade
klamavo: “Žygis į Vilnių”, “Vil
niaus senamiesty”, “Apeigos”, 
“Sapnas apie šiaurę”. Plojome.

Savanoriai, asistenčių lydimi, 
užgesino simbolines žvakutes. 
Jos visos trys buvo skirtingų 
spalvų: geltona, žalia, raudona.

Solistei M. Momkienei, muzi-* 
kui A. Linui, K. Bradūnui ir K. 
Milkovaičiui prisegė po gėlę.

Atvykusį sen. F. Savicką tarti 
žodį, pasitikome katutėmis. Jis; 
sveikino Vasario 16-osios proga 
ir palinkėjo sėkmės. Savickas vi
sada rėmė mūsų veiklą, ir pasi^ 
žadėjo toliau rūpintis mūsų ko
lonijos išlaikymu. Prašė rinki
muose remti McGen. Priminė 
kovo ir lapkričio mėn. rinkimus. 
Plojome. Pirm. Mikužis dėkojo 
programos dalyviams.

Sekretorė D. Mackeliūnaitė 
perskaitė sausio 15 d. susirinki
mo protokolą. Priimtas.

Department of Housing atsto
vas Lynstrom padarė praneši valdyboje.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savveguariy!

OUR SAVINGS .
CERTIFICATES

EARN UP TO ■■■.INSURED >]_____

Mutual Federal 
Savings and loan

222 WEST CEBMAK ROAD

SEBVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

,-------------------------------------------- --------------- ----------------------

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIiJ AMERIKOJE 
yra. dldž’ausfj ir turtingiausia lietuviu tmemalinė ar*

pmkacija, lietuviai ištikLcal tarnaujanti jau per 92 metex

SLA — atlieka kultūriniu* darbui, gelbsti tr kitiems, kurte tuct 
daibus dirba-

SLA—ttrookėie daugiai karp AŠTUONIS MILIJONUS dderti 
apdrsuda noriausi.

SLA — apdraaffia pigiausiom.’? kalnomli, SA neieško peluo, na- 
rimu patarnauja tik ^artialpos pagrindu,

Kiekvienai lietuvis ir lietuviu draucaj gali 
Sualvienijime apsidrausti iki $10,000.

£LA — apdraudžia ir Taupomąja spdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui. Uekiančlasr 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

<LA — nikiu iptraudžiji pigia terminuota apdriuda: už 
$1,000 apdraudo« rrnua temoka tik $3.00 metama.

SLA — tuopa vyra viao^c lietuviu kolonijoje. KreipkitAr 
1 «*avo Apylinkės SLA kuopų veikėjus jie Jum* 
mieUi pagelbės i SLA ts*Ta>ytL

Galite trelptk Ir Uadal i SLA Centra*

LITHUANIAN ALLlAMCt OF AMEKKZA 
Mrv Yartt, M. Y. 10OC1 

?<y w. mt 
rx mti ifl-tni

--------------------------------------- -------

n vi. J. Bacevičius ir dar vienas 
davė klausinių. f

Board of Elections atstovė 
supažindino su nauja rinkimų 
procedūra. Ji gana kombinuota.

rpusavyje pajuokavom, kad 
seniau patraukdavom mašinėlės 
rankenų ir pabalsuota, o dabar...; 
Atstovė teikė informacijas ir ėjo' 
tarp dalyvių, demonstravo nau-' 
ja rinkimų sistemų.

Pirm. Mikužis perskaitė kele-’ 
to priimtų narių pavardes. Plo-. 
jome. |

Š. Ankienė, ligonių lankymo 
vedėja, pranešė, kad aplankė a 
sergančias A. Katelienę, A. Gali
nantį ir P. Galinauska.

Pakviestas Naujienų redakto
rius M. Gudelis pasisakyti. Jis į 
prašė, besirūpinant kolonijos iš-J 
laikymo reikalais, kreipti dau- Į 
giau dėmesio į rajono daugumą, j 
Po to Gudelis kvietė dalyvauti ‘ 
Naujienų bankete kovo T1 dieną’. 
Martinique restorane.

Artėjant 10 valandai,
Mikužis pakvietė vaišėms. Fun
datoriai: F. Savickas —- alus, vy
nas ir kava; Baltic Bakery (po- 

pirm. •

nri Ankai) — pyragėliai. Pasivai
šinę, pasišnekučiavę, skirstėmės 
į namus.

i
Dalyviai neužmiršo sausio • 

15 d. susirinkime įvykusio pa-Į 
rengto pasimetimo: nušalintas 
išrinktas pirm. J. B’agdžius ir 
išrinktas Mikužis. Tą situaciją j 
visi nejaučiai išgyvenom. Teisi-1 
uis patarėjas adv. C. Kai, pakar
totinai prašomas pasakyti tuo 
reikalu savo nuomone, pasakė: 
“Daug dirbau šiai organizacijai,: 
bet jau daugiau manes čia ne-i 
matysite”. Pagailo visiems. Vi-j 
su nustebimui, šiame susirinki-; 
nie ir vėl sėdėjo už prezidiumo 
stalo. Sveikiname!

Iš viso dalyvavo apie 160 as
menų. *

Viena moteris kvietė daly
vauti pasitarime dėl dviejų par
duotų namų, kurių pardavimas- 
laikinai suspenduotas. Teirautis

K. Baukus

see us for
UūUS financing.
1 AT OUR LOW RATS (SEAL)

Chicago, nxiNcas ess
YItsum 7.7747

SU^UVIENUIMO LIETUVIŲ
AMERIKOJE (SLA) i
NARIŲ DĖMESIUI j

Susivienijimo Lietuvių Ame-; 
rikoje generaliniai Pildomosios 
Tarybos rinkimai kuopa-e įvyks-1 
ta 1982 m. kovo (March) mėn.,

Todėl visos kuopos ir SLA na- / 
riai yra raginami kuo skaitlin- (* 
giausiai kovo (March) mėnesio 
susirinkimuose dalyvauti. - I

Genovaitė Meiliūnienė 
SLA Sekretorė

Hemai, žami — Pardavimui 
UAL ESTATE FOR SALE

, Namai, žami — Pardavimt
UAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM) 
IR yy-MArs NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k >’ _

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai , :

U12 W. Cermak Road Chicago, UI. TeL 847-7747 :

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY 
FEBRUARY 16, 1982

The people of Lithuania have long demonstrated their 
deep pride in their heritage and their fei*v:nt da ire for 
freedom.

Located on the inland area so'uth of the Baltic Sea, 
Lithuania has often been subjected to brutal attacks from 
neighboring forces, leading to the foreign occupation of the 
small country and the oppression of its brave people. Fueled 
by the need to be free, the Lithuanian people declared their 
independence on February 16, 1918, adopting a democratic 
parliamentary constitution and enacting broad land reforms 
to modernize their economy. Although the republic was later 
annexed by the Soviet Union, people of Lithuanian descent 
around the world celebrate Lithuanian Independence Day 
each year in memory7 of those who fought to fre? the country- 
from the bonds of tyranny and to promote their pride in 
their unique cultural heritage. ’ ; /

As we join with the thousands of Pennsylvanians o’f Lith
uanian descent in celebrating the 64th anniversary of this day 
of independence, it is important that we realize that there are 
many individuals throughout the world who are struggling , 
for their own dignity and fo'r the basic human rights they 50 
justly deserve. It is also vital that we remember all the men 
and women who came from around the wrorld to share our 
nation’s freedom and, through a commitment to a common 
goal, helped to build the land and the life we cherish.

In recognition.of the thousands ’of Lithuanian citizens 
who sacrificed their lives in the cause of liberty, I, Dick * 
Thornburgh, Governor of the Commonwealth of Pennsylva
nia, do hereby proclaim February 16, 1982 as' LITHUANIAN 
INDEPENDENCE DAY in Pennsylvania. I urge, all citizens 
to realize the.many-contributions Lithuanian-Amėricans have, 
made to the Commonwealth and to join with them in hoping 
that one day freedom will prevail for all people throughout 
the work!. ' '

GIVEN under my hand and the Seal 
of the Governor, at the City 
of Harrisburg, this eighth 
day of February in the year 
of our Lord one thousand 
nine hundred and eighty-two, 

. and df the Commonwealth ‘ 
the two hundred and sixth.

DICK THORNBURGH
Governor

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo auiminimna.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio j a imas dienas ir 

rusirūpinimą - . _________ ___ ___ S8.00msirūpinimą_____________

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

Minkštais viršeliais, tik ..
Dr. A. J. Gumscu — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURUS 

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

money orderį prie nurodytos kainos pri
dedant JI perriuntiwo SMaldoma,

64.00
63.00

1TX» 8*. HALSTKD ST., CHICAGO, IL 60661

mieji organai, atstovai Į šiais 
metais įvykstantį Sąjungos at
stovų suvažiavimą ir aptartos 
kuo'pos veiklos tolimesnės gai
rės, įvyks š.m. 'vasario mėn. 
28 d,, sekmadienį, 3 vai. popiet, 
šaulių namuose.' Kviečiami, visi 
kuopos nariai būtinai dalyvąuti. 
Turintieji uniformą, atvyksta 
uniformuoti. Bus daroma bend
ra kuopos nuotrauka. Po susi
rinkimo — užkandžiai.

— Lietuvių šv. Kazimiero ka
pinių vadovybė praneša, kad, jei 
sąlygos leis, nuo kovo 1 d. bus 
pradėtas pavasarinis kapų valy
mas. Norintieji žiemos papuoša
lus pasitaupyti sekančiai žiemai, 
prašomi tai padaryti iki kovo' ■ 
mėn. 1 dienos. ' t,

— Kan. Vaclovo Zakarausko 
75 metų amžiaus -sukakties mi
nėjimą ruošia R. Liet. B-nės 
Marquette Parko apylinkės val
dyba. Minėjimas įvyks š.m. va
sario mėn. 28 d., sekmadienį, 
1 vai. po’piet, Gold Coast salėje, 
2525 W. 71$t St. Pakvietimai 
gaunami pas valdybos narius. 
Auka 810. ” Valdyba

— Gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopos visuotinis narių susi
rinkimas, kuriame bus renkami 
1982-1983 metams nauji valdo-

62.00

Apgaulinga ramybė
- I

Jėzus tarė: “Ne kiekvienas, j 
kuris man sako: ‘Viešpatie, Vieš-.l 
pa tie, įeis į dangaus karalystę, i 
tik tas, kuris vykdo valią mano 
Tėvo, kuris yra danguje. Dau
gelis man sakys aną dieną: 

, Viešpatie, Viešpatie, ar ne tavo 
vardu mes pranašavome, ar ne 
tavo vardu išvarinėjome velnius Į 
ir ar ne tavo vardu padarėme 
daug stebuklų?’ Ir tada -aš jiems 
pareikšiu: ‘Aš niekados jūsų 
nepažinau; atstokite nuo manęs 
jūs piktadariai!” (Mato 7:21).

į šiandien išgirsite šią įdomią 
! radijo programą 8:45 vai. vaka- 
' re per “Lietuva? Aidus” banga 
1450 AM.

Sekmadienį 9 vai. ryto per 
Sophie Barčus radiją išgirsite 
“Sąžinės sureguliavimas”.

Parašykite mums,' pareikalau- 
[ darni knygelės: “Kaip atgimti iš 
naujo”. Prisiusime dovanai. Mū- 

■ su adresas: “Lithuanian Minis- 
! tries, P. O. Box 321, Oak Lawn, 

III. 60-154.

LIET. PROGRAMOS KENT 
STATE UNIVERSITETE

(Atkelta iš 5-to puslapio)j 1
I dijų fonde būtų užtektinai pini-
gų. Stipendijų Fondui aukų če
kius rašyti: Lithuanian Fellow-Į 
ship Fund, Kent State-Ūniver- 

| sity, Kent, Ohid 44242, U.S.A.

; Profesoriaus dr, Jorn F. Cad- 
į zow didelis pasiaukojimas ir 
meilė lietuviškai knygai ir moks
lui tuo dar nesibaigia. Jo pla
nuose yra dar vienas užmojis. 
Tai' prie Kent State universiteto 
įsteigti “Lietuvių Tyrimų Insti
tutą” (Lithuanian Research In-1 
stitute) su 200,000 do'l. pagrin | 
diniu kapitalu ir tik iš-procentų

: vykdys šiuos tyrinėjimo darbus: ‘ 
i teiks patarnavimus moksliniu- 
i kams, dirbantiems lituanistikos
srityje; rinks ir kataloguos li
tuanistines knygas; rinks biblio
grafines žinias; mikrofilmuos 
lietuvišką medžiagą; visiems pa
saulio lietuvių archyvams ; (jų 
tarpe ir ALKA) padės sukatalo
guoti jų turimą lituanistinį turtą 
ir koordinucs visas lietuvių pro
gramas Kent State universitete.

Procentai nuo surinktų 200 
tūkst. dol.. kapitalo bus panau
dota sekančiai: apmokėjimas al
gų asmenims, kurie dirba Insti
tute, mokėdami pakankamai ge
rai lietuviškai kalbėti, skaitvti ir l ' V ~rašyti; telefono ir pašto išlai
dos; spaustuvės darbai, surišti 
su Instituto veikla, ir raštinės 
inventoriaus supirkimas ir prie 
žiūra. Antrasis projektas irg 
yra labai svarbus, reikalingas ir 
visų lietuvių remtinas. Lietuvių 
Tyrimų Institutui aukų čekius 
rašyti: Lithuanian Research In
stitute, Kent State University, 
Kent, Ohio 44242, U.S.A. ‘

1 Abiem projektam — Pensijų 
Fondui ir Tyrimų Institutui pa
remti yra laukiami ir testariien 
tiniai palikimai. Visos aukos 
Kent State universitetui yra at
leidžiamos nud pajamų mokes
čių.

Kent State universiteto lietu 
viškosios programos ir tyrinėji
mo darbai nesusikerta su Litua 
nistinės katedros, University o' 
Illinois, Chicagd Circle (UICC) 
programomis.

Po pranešimo atsirado nema
žai klausimų, j kuriuos profe 
šorius išsamiai atsakinėjo ir da
vė papilddmus paaiškinimus. 
Daug dėmesio kreipė j jo iškel 
tas mintis dėl Stipendijų Fonde 
ir Tyrimų Instituto reikalų. 
Reiškė susirūpinimą, kad jis lie
tuvių būtų teisingai suprasta*, ir

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJANONIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS. 
INCOME TAX 

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

READER—ADVISOR

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.

“LIUCIJA”
Miko šileikio 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 85. > 
Gaunama ‘‘Naujienose” ir pas
auterių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
oadėti teisininko Prano ŠULO 
oaruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
:šleista knyga .su legališkomis 
''ormomis

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje 

atitinkamai paremtas, šių -dar
bų negalima atidėlioti vėlesniam 
laikui. Reikia juos vykdyti da
bar ir tokiais metodais, kurie už
tikrina vertybių išlikimą. Tai 
lietuvio prdf. dr. Jono Cadzow 
mintys, kuris dirba Kent State 
universitete ir rodo nepaprastą 
meilę lietuviškai knygai ir kul
tūrai. Klausimų sesijoje paaiš
kėjo, kad Kent State universitete 
yra apie 25,000 studentų, jų tar
pe apie šimtas lietuvių ir šeši lie
tuviai profesoriai. Nuo 1970 me
tų Kent universitete magistro 
moksld laipsniui gauti Lituanis
tinės tezę apgynė šeši studentai 
ir doktorato disertacijai — vie
nas.

Finansiniai paremti lietuvių 
programas Kent universitete bu
vo sudarytas (iš St. Petersburg 
lietuvių) šios sudėties rėmėjų 
būrelis: prelatas Jonas Balkūnas. 
drė. Aldona Valis, kun.'Adolfas 
Stašys, kun. Jdnas Gasiūnas, 
inž. Alfas Šukys, Victoria Jacob
son, Alfonsas Plepys, Ida Va- 
lauskienė ir Teresė Liutkienė. 
Rėmėjų būrelis pareigomis dar 
nepasiskirstė. Iki pirmo posė
džio, būriui pirmininkaus pre
latas J. Balkūnas.

Susirinkimas Kent universite
to reikalams įvyko E. Bacevičie
nės gražiuose namuose.

Vacys Urbonas

— Naujienoj CTrimgn, 8,

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
> PATAISYMAI > •

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, ?reltt 

garantuotai ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ava. 
C Tel. $27-3559. ?

DĖMESIO - ;
62-SO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui autompbltlc 

Liability apdraudimas pondnisr 
kams. Kreiptis: ’ ' :

A. LAURAITI!
4645 So. ASHLAND AVB 

TeL 523^8775 :

Dengiame ir taiseme visu rū
šių stogus. L’ž darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Taiman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Lrikradfial Ir tamfenyta#
Pirdąyimtt ir TaisymM. 
2646 Wm* m StaMt 
T»l. REpubllc 7-1MT . '

*_ ------ *

Siuntiniai į IJetinį- 
ir kitus kraštus ’

P. KEBAS, 4059 Archer AvMKM;
Chicago, III. 60632. Tai. Yk 7-*9*

' -

i : AL š I M K U S f
Notary PublicJ 

INCOME TAX $ERV1C^-'

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

»0»H W. W* U I

<0642, . 424-1654

GINTARAS P. CEFtNAl

Utt 0 Tat vak- BeStadienl wm
• vaL ryto fld 12 val d. 

fir pagal coMtariraa.
Tel 776-5162 art* 776-5IU

M4I W*t 63rdStr«ei
CMetfa, ID* 1062*

PLUMBING AND HEATING 
(VandanHakt* Ir Šildymą*)

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

Free estimates. 
735-6361

PIRKITE -»AV TAUPYMO BONUS




