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GRESO REZOLIUCIJA APIE “LIE-i 
OS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENĄ” 
m.-vasario'2 d. JAV-bių meti) lietuvių pradėtą kovą už 

laisvę prieš tą patį imperialistą.
Svečius priiminėjo gen. kon

sulas Simutis su ponia, kartu su 
VLIKą atstovavusiais dr. Elena 
Armaniene,. Jonu Stiklorium ir 
dr. J. K. Valiūnu su ponia. j

Priėmime taipgi dalyvavo 
•VLIKo reikalų vedėja, ponia 
Margarita Samatienė.

Rep.

Rūmuose ir vasario 3 d. U 
buvo vienbalsiai priimta r. 
ija H.J. Res. 80, kuria 
šaš kreipiasi į JAV-bių 
itą, kad jis išleistų pro- 
iją,J skelbiančią. 1983 m. 
16 dieną

EUVOS NEPRIKLAU- '■ 
IOMYBĖS DIENA.

tliucijoje sakoma; kad 
aųdoje gyvenančių lietų- 
dyse. turi amžinai degti 
liepsna”. ’• - -

diuciją pasiūlė Illinois 
smanai Marty Russo ir 
į kilmės Richard Durbin. 
6.- d. laiške saw kolegoms 
so _ atstovams jie rašę, 
asario 16 .dienos pamine- 
pąsiųs lietuviams, signalą, 
ų vargai nėra pamiršti?.1 
identąs Reagan prokla- 
i>pasii?ašė'vasario 16 d.

»s Informacijos Tarnyba 
i nėjo najienis JAV-bių 
eso nariams biografinę iri- 
ciją ; Ąpįę?; .Alfonsą 
Lsjją^ųriąpi:, 'f-i^^oj kė- 
^bylą^ -'Draugę? ūjčms pa- 
; (Elįoš biuletenis angių
Adresą t si ’buvo paprašyti; 

tti^Atstovųte^liii- 
rpriskeįbiąkgią m. 

o ‘‘ĖiettiVok Nė-
usomy’bės Diena”.

•' SIMUČIO IR VLIKO ” 
JRU0TASVASARIO16 •

\V YORK, N:Y? — Lietu-' 
Jeneraiinio Konsulo ir Vy- 
io Lietuvos Išlaisvinimo 
dėto suruoštame Vasario 
ios priėmime New Yorke 
avo per šimtą kviestų sve- 
kurių tarpe buvo ambasa- 
is Angier B. Duke su žmo- 
Vistralijos, Bahraino, Esti- 
r Kinijos (Taiwan) genera- 
i konsulai, New Yorko vals- 
ir miesto pareigūnai, Pa- 

tųjų Europos Tautų atsto-
Europos Laisvės Radijo 

jos valstybių atstovai fr 
Yorko lietuvių organizaci- 

ėikėjai.
jis metais taipgi dalyvavo 
Įvejančios Afganistano ben- 
>menės atstovas Habįb Ma- 
Susipažinęa su. ALTo atsto- 

, jis buvo pakviestas ir da- 
,vo Vasario: 16-osios minė- 
j Kultūros židinyje Brook- 
, kur pasveikino susirinku- 

, primindamas, kad Afganis- 
tęsia prieš keturiasdešimt

, SICHAMS DAVĖ TEISĘ 
NEŠIOTI DURTUVUS

NEW DELHI, Ind. — Indijos 
premjerė Indira Gandhi prane
šė, kad davę siėhams teisę Pun- 
džiabb provincijoje nešioti dur- 
tu sars.

Sichai tvirtina^ kad jų religija, 
leidžia nešioti penkių colių ilgio 
durtuvus. Visiems gyventojams 
Indijos respublika buvo uždraū-. 
difsi nešioti bet kokius ginklus. 
Sičbai kentėjų^-kol jie išsiderė
jo Pundžiabo "provincijoje spe
cialias teisėsi, savo tikėjimui. 
Vienas, tikėjimui nuostatas sako, 

<Įtad sichaj turi -tė,isę>n^ioti<die-- 
ną įr;; naktį prie šono, d u rtuvą.

Puridžiavo provincijoje įvyko? 
kruvį^u^smii^ėmim ų. -su Indijos 
kariąiĮį't'ė^a^&ybė r^^ri'jo, 

? dai^tbnupląįd®?Vbet buvo/>pri-; 
’ . ^remjetfė
ni ąrtbįTkad: jPuriįžjąibo: .pro vincv' 
jojė^d^bą^fnisAramu. ‘...

. i ją.-—-Praeitą
■ sek'm^Sienį*"ĮTįjfajm mieste su-?' 
drdbėjmžęlne. Drebėjimas buvo i 
pakankamai stiprus, kad- buvo 
įsakyta sustabdyti geležinkelių- 

.ir požeminių traukinių' judėji
mą. Vyriausybė įsakė-taip pat 
sustabdyti, du aerodromus ir di
desnių namų keltuvus.

Žemė sudrebėjo 9:14 vai. va-

i JARUZELSKIS PATARIA 
’APVALYTI PARTIJĄ

VARŠUVA, Lenkija. — Vai- j 
tiekus Jaruzelskis patarė L^nkii 
jos komunistams apvalyti parti
ją nuo Įvairių nepatikimų ele
mentų. Jis pastebėjęs, kad pa
čioje komunistų partijoje veikia 
žmonės, kurie nepritaria Lenki
jos komunistams.

Paskutinėmis dienomis Lenki
jos rašytojų ir žurnalistu unija 
iškėlė kelis klausimus, labai ne- • 
palankius komunistų partijąj. 
Iškėlus tuos klausimus viešu
mon, pačiam Jaruzelskiui butų 
nenaudinga dėl jų aiškintis.

Jaruzelskis pareiškė, kad visi 
komunistų partijos nariai pri
valo ginti Lenkiją ir „socializmą.

pataria prezidentui
MAŽINTI DEFICITĄ

WASHINGTON. D.C. — Su
važiavusieji gubernatoriai pata
rė prezidentui inažinti ateinan
čių metu deficitą. - •

Gubernatorių.', k o n ferencijes 
pirmininfeMmnktas Utah vals
tijos gub. SčoFt''Matheson. Gii? 
bernatorim- pat'enkinfi pęezįdSi-^ 
to pastangoriiis niažinti valsty
bės išlaidas, bet jiems atrodo, 
kad - ateinančių metų numato
mas, .deficitas galėtų būti žy- 

■j^ąT'iii.žzeshLs. Daugeli išlaidų 
rp,rezi'dehtas galėtų apkarpyti iš 
anksto.

;. . Niekad anksčiau deficitai ne- 
•;buvo tok’e dideli, kokius pla- 
-nupją. pręz. Reaganas.

Prezidcntas R. Reaganas ir jo žmona Nancy vakar 
priėmė Anglijos karalienę ir josios vyrą savo ūkyje.

KANCLERIS KOHL IR VOGEL BUVO 
HITLERINIO JAUNIMO NARIAI

PRIEŠ RINKIMUS SEKMADIENINĖ LAJKRAščIO LAIDA 
IŠKĖLĖ HITLERINIO JAUNIMO KLAUSIMĄ

kare. Drebėjimas pasiekė 3.8 taš
ko Richlerio skalėje. Septyni 
žmonės nukentėjo, bet nepaste
bėta namų spardymo. Tvirti
nama, kad drebėjimas prasidėjo 
25 mylių gilumoje Mito mieste, 
apie 60 mylių atstumoje nuo 
sostinės, bet paliesta ir sostinė.

KA LENDO RfiLIS

ovo 1: Albinas, Rusnė, Amą- 
Gražuolė, Ilgvaris.

•aule teka 6:26, leidžiasi 5:40.
iras debatuotas, iiltesBią,

Kongreso alstqyjts Richard Durbin pasiūlė rezoliuciją 
Atstovų Rūmams vasario 16 dieną paskelbti Lietuvos 

Respublikos Nepriklausomybės Diena.

BONA, V. Vokietija, 
eitą sekmadienį vokiečių laik
raštis Bild am Sonntag parašė 
straipsnį, pavadintą “Hitlerio 
jaunimo organizacijoje mes bi
jojome Vogelio”.

Ateinantį sekmadienį, kovo 
6 d., Vakarų Vokietijoje Įvyks 
parlamento rinkimai. Haris Jo
chen Vogei yra socialdemokratų 
partijos pirmininkas. Jis vado
vauja dabartinei rinkiminei so
cialdemokratų kovai prieš krikš
čionis demokratus, susidėjusius 
su V. Vokietijos laisvaisiais de
mokratais, dešimt melu bendra-

4.

darbiavusiais su socialdemokra
tais. Jiems atrodė, kad vertėtų 
apkarpyti socialinę apdnmdą. 
kurią dabartiniu metu gauna 
nedirbantieji Vakarų Vokietijos 
darbininkai.

Pta- lerinio jaunimo organizacijcUc ; 
neturėjęs jokios-įtakos Į dab^P- A 
tinio kanclerio politinę veiklą,, j

Kancleris Helmut Kohl būtų 
galėjęs nutylėti tą faktą,.kad jis' 
pats priklausė hitleriniam jau
nimui. Jam aišku, kad ši žinia 
būtų galėjusi pakenkti socialde
mokratų partijos vadui Hans Jo
chen Vogeliui.

Tenka pripažinti, jog kancle
ris Kohl buvo pakankamai drą
sus. kad prisipažino priklausęs 
tai pačiai jaunimo organizacijai 
ir past.bėjo, kad tas neturi jo
kios įtakos į dabartinę politinę 
kovą ir artėjančius demokrati
nius rinkimus, nes tada jauni
mas. sulaukęs 1 1 metų amžiaus, 
buvo beveik prievarta įtrauktas 
Į minėtą organizaciją.

Šiuo straipsniu norėta pakenk
ti visai socialdemokratu veda- 

C 

mai rinkiminei kovai. Laikraš
tis norėjo primesti socialdemo
kratams, kad dabartinės kam
panijos Įtakingas žmogus buvo 
Hitlerio bendradarbis. Norėta 
sudaryti įspūdį, kad jis buvęs 
piktas nacis, jeigu kiti to jauni
mo nariai 16 melų H. 
bijoję.

Dabartinis kancleris 
Kohl, kuris vadovauja
nei kovai prieš socialdemokratą 
Hans J. Vogelį, prisipažino ži
nių agentūrai, kad ir jis buvo 
Įtrauktas j Hitlerio jaunimo or
ganizaciją. Jis turėjo 13 mėtų; 
Visi jaunuoliai, norį eiti į aukš
tesnes mokyklas, buvo priversti vo wardo piliečius balsuoti už 
stoti į hitlerinio jaunimo organi-į respublikoną. Jo pareiškimas 
zaciją. Bet vokiečių tautai atsi-isukėlė susidomėjimą teisininkų 
kračius hitlerizmo, buvimas hit- tarpe.

Vogelio

Helmut 
rinkimi-

AUKSO UNCIJOS VERTĖ NUK 
VISU ŠIMTU DOLERIŲ

SAUDI ARABIJA IR ARABŲ EMIRATAS PASIUV 
MATUMĄ VISOMS NAFTĄ GAMINANČIOMS VALS
RIJADAS, Saudi Arabija. — 

Sekmadienį Persijos įlankos Su
jungtų Arabų Valtsybių degalų 
ministeris Mana Sajed Al Otai- 
ba pranešė, kad visos naftą ga
minančios valstybės turi sutikti 
pardavinėti naftos statinę už 
$28. šiam nutarimui pritarė 
Saudi Arabija, Irakas, Kataras. 
Jeigu kitos naftą gaminančios 
valstybės nepritars šiam , pasiū
lymui, lai tada naftos stalinė 
bus pardavinėjama po $27 už 
statinę.

-— Jeigu nafta gaminančios ° ' - jvalstybės nesutiks ir su šiuo pa
siūlymu ir toliau mažins šavp 
naftos kainą, tai tada Sujungtos 
Arabų Valstybės, gaminančios 
didžiausius naftos kiekius, su
mažins kainas iki $20 už naftos 
statinę ir kitų valstybių nebds

] nugalėtos šioje kainų kovoje, --- 
pareiškė ministeris Ai Otaiba.

šitas jo pareiškimas sukrėtė 
visas naftą 'gaminančias vaistyk 
bes. Mažiai! gaminančios valsty
bės pradėjo-tartis, bet nesusila- 

:rią. Jos yra pripratusic-s prie 
stambiu-sumu. ’• 
k .SunkumąŲ sukelti dėl mažės-, 
nio kiekio*-naftos statinių parda- 
vimt, įtrina; pasireiškė Nigeri
joje. Ji£ji^e tik sumažino naftos, 
kainas, '.liet? išvarė užsieniečius 
.darbininkus, atsiradusius iš grė- 
rtimųjų ^Msįyhių. Atrodo^ kad ir 
? išvarymas apie pusantro nulijo- 
-no pigių' davŲininkų nepataisys 
susidariusios sunkios ekonomi
nės būklės, 'todėl Nigerija ruo
šiasi dar daugiau mažinti naf
tos statinės kainas, kad dantų 
daugiau, užsakymų iš užsienio.

Ministerio Mana Sajed AI 
Otaiba pranešimas žaibo greitu
mu sukrėtė bankuose laikomą . 
auksą. Japonijoj, Hong Konge.: p:rminmku 
Persijos įlankos valstybėse auk-1 Saikai, 
so kaina žymiai nukrito — nuo , —
$506 už unciją ligi $156. Europo
je sekmadienį pinigų biržos bu
vo uždarytos, bet Tokijo, Šan
chajaus, Hong Kongo, Ccilono i’’ 
Afrikos biržose visą sekmadienį Kinijos santykiai) 
aukso uncijos kaina krito. Pir-•’ -------

.momis pirmadienio vsiandem's, , Asame, vie 
kai atsidarė Europos pinigų bir- fteiyje, praeitą sa* 
žos Romoje. Frankfurte. Pary-žudyta virš 1,000 ;

ALOYSIUS MAJERCZYK 
REMS B. EPTONĄ

CHICAGO. III. Aldermanas 
y k vakar pa
ragins 12-ojo'

gyventojus balandžio 
balsuoti už Bernardą 

ra-

reiškė, kad jis
wardo
12 dieną
Eptoną, pranešė Chicagos

ra- 
bal-

Ar aldermanas turi teisę 
ginti precinktų kapitonus 
šuoli už respublikonų kandidatą 
Eptoną, lai šiomis dienomis pa
aiškės. Aloysius Majerczyk 20 
metų buvo Chicago* policinin- 
kas, pavyzdingai ėjo savo parei
gas. Jis yra 12-ojo wardo alder- 
manas. Jis priklauso demokratų 
partijai, o dabar nori raginti sa-

žiuje, Briuselyje ir I 
aukso kaina krito ne 
už unciją, bet žynį 
Europos pinigų bii 
unciją galėjai gaul 
Didžiausi aukso k 
mesti j biržą. Aukso 
paaiškėjo, kad daug 
kyti dolerį, negu au 
lis atidavė auksą u 

; kainą, nes buvo įs 
aukso vertė ir toliai 

: sui atsigauti bus gan 
nafta gaminančios ■ 
no, kad naftos yra

■ didelės atsargos. Be 
gauna naftos iš AIū

Pirmadienio vaka 
cija šiek tiek atsigs 
ją jau mokėjo $411 
bai, bet ir rusai 1 
Europos rinkom Ji 
lerį, nes n blis yra

ASAMAS TURI
VYRIAUS1

GAUHATI, Indij 
dienį buvo prisail 
Asanio provincijos 
Paskutinėm trim s 

1 riose Asamo vieto 
2.000 žmonių. no> 
vauti Asamo rink 
tam neturėjo leisit

Per pastarąjį < 
. Asama atvvko did 
Dangladešo piliečii 
kalavo teisės būti 

;kiminius sąrašus. 1 
tojai nepasitikėjo 
Bangladešo, nedas 

.jungti į Indijos p< 
mą ir pagaliau net: 

■siu balsuoti rinkit
Asamas išsirink 

parlamentą. Asam 
išrink

— Pekino už- 
ministerio pavad

• Kičen išskrido Į
J pradės pasitarinn

FRANCE >

,SWEDEN
DEN,

Homburg Berlin

Munich

Frohkfurt
Numberg

r WEST j ikST 
GERMANY/ GERMANY

1 t Dresden .

AUSTR1.

Ateinantį sekmadienį Vakarų Vokiet.ij 
vyks parlamento rinkimai.



Kauno senamiestis (TapybaJADVYGA PAUKŠTIENĖ

i

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

(Mediciniškas paraginįnjąs) 

marškinius varvėte varvėdavo 
ir akys prąkąiut užliejamos bū
davo Lietuvoje pęr rugiapiųtę, 
sienapiutę, mėšlavežį bei"kuliant 
ar kilus ūkyje darbus dirbant. 
Sveikai — grynų, jąząvjų miltų 
duonų valgąnt ir kitų sveiką 
rųais.tą naudojant prie darbo ir 
savaitinėse pirtyse, išprakaitavi

AKLAS AKLĄ TIK DUOBĖN VEDA
Visokie nemokšos sveikatos reikalu pata
rėjai tik žaloti sveikatą tepajėgia; prieš 
juos užmerkime akis, nuo jų užsikimškime 
ausis r

Visuose reikaluose, įskaitant 
ir sveikatą, rąųdąsi apie mus 
įvairiausių patarėjų. Išmokime 
skirti pelus nuo grūdų, tik pasta
ruosius savinkimės. Bėkime ki
ton gatvės pusėn nuo sąyąnau- 
džių politikų: tokie tik skaldyti 
mus, o po to išnaudoti sugeba, 
šaiinkunės nuo Dievo vardu miis 
pragaru - nuodėme gąsdinančių mas zmoms laikė. svejįkUĄ ne- 
ąlSAaiūnų-kullislų:' tokie lengva-; žiūrint kitokių negerumų, Ne- 
tikiams dar gyviems odas nulu-i oijoKime kięto vargo ir čia Lū
pa. 0 jau sveikatos reikaluose darni visi lietuviai. Pagal Mai- 
— nė neklausk: nuo močiutės ionj, be vargo,, tai yra sunkaus
iki bingininkėsvisos gatavos 
tau savo širdį atiduoti pątarian< 
taip ar kitaip elgtis vienos bei 
kitos ligos atveju. Jos visos ge 
raširdes, bet tik kai kada jų pa
tarimai esti savo vieloje. Dažna 
jie esti pavojingi sveikatai: jii 
esti grindžiami pasakomis - im
tais, remiami nesupratimu be> 
esti jau seniai atgyventi.’

“Niekam nepakenkė nuo .vėžio 
vaistau Laetrii, tegul jį vartoja 
sergantysis” — tokie patarėja, 
teuiia geraširdiškai durklą vėži- 
ninkui. žinoma, jam nepakenk? 
ir ramunėlių arbatos gėrimas, 
bet jam reikia lik^^įąhąi;. fl^o- 
^įio ų; galimo hųo vėžio gydymo, 
O La-tmis pasirodė visai neveik- 
iilĄ, toje nelaimėje. Neveiklią 
priemonę vieloję reikiamos nau-‘ 

i dujant, niekas gerovės nesuiau- 
ke, nesulaukia ir nėra jokio-įro- 
dymt, kad ateityje taip nevyku
siai ęigdamasis bet kokio gėrio 
susilauktų.

Arba vėl, kūną valyti'prakai
tavimu, pirm paėmęs “paslaptin
gus ’ v..aminus su mineralais' 
pasiryžta tūlas mūsiškis Chica- 
goje. Nurijęs “slapią” Tprniulę 
rmmra.ų - vitaminų, prakaituoja 
-Keleii. valandų pirtyje mūsiškis 
ir tariasi sau labai daug gero 
darąs. Prakaitavo mūsiškiai prie 
dai.oo taip, kad prakaitas pei

kaip kiekvienas kitas ąspių0- 
Priešingai, išsiląvįnę if asmeny
be susitvarkę žmonės gali rečiau 
širdies liga sirgti, jei jie atsisako 
nesveiko gyvenimo: rūkymo, 
girtavimo, 
rolių

: mo bei neryįnūųosį.
Arba kitas, pehiagaudžio skel

ia. no negali žmogus užlaikyti I,^mu s-^žavęjęs, 3° P’bules
i. a .. ' . ! nnn phnlpctArmliK npr+.pkliailS

TVRGJS jaiivg^as

Tik tiems, kurie turi iš pri-tas užimantiems. Tikrumoje, ■ Kita štai netiesa, skelbiama!
aukšti valdininkai nė ne-į visų lengęąl^ių: “^auja mano] Imties kiek perrišbų kraują, 
dažniau suserga, širdie?. lįgamįs,F prisilaikoma <|ętą. sumažins per- .... .

daroo, net galingi' nyksta. Tai
aicli Lesa, pasakyta mūsų ne
nirštame mums dainiaus. Dą-
jar jau žinoma, kad be sunkaus

■veikos širdies. Dabartiniai sio|nuo cholestęiioĮįo. pertektus
.raš.u gydytoja! .pataria kiekvie-'ini^’ raW- ^vo pąž^apną irgi

• - kitaip -aip netikusiai elgtis: “Nauja pi-
: - "intĮns^m'mankštą.i l^lė sumažina krąujuje choles- 

atsisaKykime minties, {te,oU *u uesiiūpink ką vaj
■ I gai”. Tai j^lojo aki^gipąs kito.

Nieko “nąują”, net.
‘stipri” ( gą^džJų.Tnpnąi)

’ silcbblęste-

J'ašiO 
iam “strenuous exercise”, 
oakant ■ 
fą*gi, atsisaxyknne i 
Ąąa pensininko sėdėjimas prie 
.šortų, dargi aiumi širdies ap- 
aistymas yla sveikas pagyvenu
siojo'elgesys.

. Nesiduokimę-aklojo 
vędžįčdąmi!

. 'I ’l ' ■
. Yrą daugybė .’kitokiųi būdų, 
\ai aklas aklą dūbSėn veda —. 
xai nemokšos patai ia nesveikai, 
-igtis ir mano labai naudingą 
darba artimui atlieką, štai ke- 
iėlaš minėtai ’aklųjų nusiteiki-, 
lių širdies lįgu^tveįu,fr.;

Neteisingi husiteikiinai-palari- j 
.nai neteisybės migla apgaubia 
.'aktus širdies ligų srityje ii I 
.uomi žmonėms, kenkia nepatai
somai; Šalftikimė nuo savęs vi
sas neteisybes, mus supančias, 
širdies ligų reika.e. štai keletas 
u nei.-manėno ^skleidžiamu 
miglų.', L

uudi. širdies ligos pasitaiko 
ik aukštiems vaidininkams ii 

kitiems aukštas-a(sakingas vie-.

. SVEIKINU NAUJIENAS.

švenčiančias savo 69 mefų darbo sukakti, 

ir linkiu joms dirbti tą naudingą darbą 

dar bent šimtą metu.
• * V * ‘

didelį svori? per dvi-tris savai
tes”. Nėra dūięs^ėš apgaulės 
kaip šitoji. Lęngvątįkiai užkim
bą. ant. jos, kaip žuvys ant kab
liuko. Nąųjų dietų svoriui su-

rlehąląįą ir. chokste- j 'nąupnuųųi ijjekada neveikia IL- 
perjūvąjgyrpo, užsisėdėji- > GAM laikui, 4b* laikinai gali su

patartina dėti visas priemones 
riebalų (cholesterolio, triglyce- 
ridų) kraujuje sumažinimui. 
Tokiems patartina visai nevar
toti trynių, sviesto, grietinės, 
raudonos mėsos, gyvio organų 
(kepenų). Mat, reikia choleste-' 
rolio kiekį kraujuje sumažinti 
iki nuo IgO iki 220 mg.%. Rie
besnį kraują turintieji gali susi
laukti dažniau širdies atakos.

Turėti širdies ataką, ar/ jos

.1 ae-pad^J^ĮO 
j rolio su juo
j keptu-s pyragui^ PĄ’rągai- 
c čius), dešras, . stoikus, ' vidąus 
■ organus.(kaip kepenis)... Nepa-

rnažinlį svorį, jšvarydamos van- 
I-nį iš kūnų. Ro to vėl tas pats: 
storulis lieka su savais lašiniais 
vąrgU visaių laikui.-O pelnagau-Į 
dis,' išviliojęs iš lengvatikio pi- i niekada nesulaukti, yra didžiau- 

■ uigus. važiuciįįą Fioridon kai tin- ■ sias žmogui skirtumas. Todėl 
tįs. Visos, nėl iūlų pelnagaudžių; visi iki vienam pradėkime iš 
gydytojų pątgįęiamos dietos ne-! anksto tos nelaimės vengti per 
suteikia ^ūcųi reikalingos mity-.j tinkamą mitybą ir išnHBtjįngą

šrįdis tuomi ėsti Į elgesį savo gyvenime. Niekada 
silpninama 0 koks protingas fh&sileiskinie, kad aklas mums 
mūsiškiu norės tokios negerovės j kelią rodytų bet kurioje gyveni- 
sayqširdžįai-H Todėl visi mes-’ 

Ikiine vbįokiąs. dietas, svorio nu-
mo srityje. Nesileiskime apgau
dinėjami nei politikų, nei atska-

metuuiti peršamas: NUSITEIKI- lūnų, nei mediciniškai aklųjų. 
ME nępeisiyaįgyti. Tai vienas j Tik taip elgdamiesi, mes galė- 

’vįeųmtčua ^ęlia^., skiriamas, sime tikėtis geresnės sveikatos
' pytukėkui sy.ęikaton keliauti.

O štai dar kitas apgavikas- 
į pąlaikąutojąs: jis lengvatikius Į

J - ’ • **- B -i -- _ 3

Janius taukus (sviestą, lašinius, 
grietinę, riebius sūtuįs. . nes. 
iš gyvulinių 
PASIGAMINĄ /To
dėl išmintingjėis biūriškis tegul 

I klauso gydytojo patarimo: val- 
] gyk be cholesterolio baltymus, 
j (kiaušinio baltymą, žuvį, kala- 
j kutieną, vištieną — tąi ir viskas 

iš mėsų). Valgyk be riebalų pie
no gaminius: nugriebto pieno sū- ; kia tinginystė, toks persivalgy- 
rius, tokio pieno varškę, gerk j mas. Na, ir vargsta gmopės, to 
1-2N pieną. Dar bąttymų, taip ■ kių apgavikų tinklan patekę.

Tikrumoje, kalorijos skai
čiuojamos — laL yrą, žiūrima, 
kad nepersivalgytam. Žiūrima, ? 
kad nesuvalgytunr per daug 
daugiau negu mūsų kūnui rei
kia. Kas per daug suvalgoma, 
tas kūne paverčiama riebalais, 
sandėliuojama blogai dienai. 
Taip esti suriebinamas žmogus 
Vienas svaras riebalų turi tris 
tūkstančius Y penkis šimtus 
(3,500) kalorijų. Kada tu, žmo
gau, tas kalorijas sunadosi, ladf 
tu. svarą savo kūno riebalų ša 
in numesi.

Kita skelbiama netiesa, šta 
kokia: “Išvengimui širdies ata-1 
<os. lu turi visai nevalgyti rie- 
laių, nevalgyti nė vieno kiauši
nio, sviesto ir jokio kito patie-. 
'šalo, kuris turi cholesterolio”. 
Visiška neliesa yra šitoks pala 
rimas. Gydytojai pataria tik SU
MAŽINTI gv-vulinius riebalus i 
cholesterolio valgymą, PAKEI
ČIANT sveikais riebalais (ALIF 

' IAIN) (jabar gausiai naudoja
mus gyvulinius riebalus (kuu< 
vra, kietame pavidale kambario 
empera lūpoje).

siūlydamas rojų. Apgavikas pa
taria NEŽIŪRĖTI ką valgai, 
N E SKAIČIUOTI KALORIJŲ; 
kitaip sakant, nesirūpinti .persi
valgymu. Kam, gi, nepatiks to-1

SPAUDOS PABIROS
Dar iis tas apie kompoĄitfirį^

(Tęąūųs)
Pasisvęiįuuęs, pasakiau jam ma
rio įspūdį apie jo “pamokslą” 
įr paklausiau jo nuomonės apie 
J. ’Klauseikio parašytą knygą 
‘Bronio Railos Nusibastymai”. 
Manydamas, kad ne tik man, bet 
ir kiekvienam įdomu sužinoti, 
kaip jaučiasi tas asmuo, apie ku
rį ta knyga parašyta. Jis savo 
nuomonę pasisakė vienu ar 
dviem sakiniais. Aš taip pat apie 
tą knygą pasakiau savo nuomo
nę. šiuo tas mano su Broniu 
Railą “interviu” ir pasibaigė,

kadą Etęsu turėjęs potraukio mei
lintis vyrui. Moterims — taip! 
Apie tokį prisimeilinimą vyrui, 
kaip matyti iš pasisakymo, ge
riausiai žino tas, kuris gyvena 
prie vyrų su vairais prisimeili
nimo centro — San Francisco.

“...Melas ir šmenžtas, užtiktas 
Br. Railos raštuose, yra tuose

naudingų - reikalingų kūnui, 
’’auk iš ankštinių augalų (pupų, 
lupelių, žirnių, sojos pupų.. .). I 
Taip elgtis turi visi mėsos ne-

; Vartoj autieji.:
Piliulės cholesterolio pertek- 

.iaus ■ mažinimui vartotinos tik 
ada, kai vien tinkamu maistu 

; ieslseka sumažinti minėtą per-' 
lėklių. Neužmirš Ina. kad iki Į 
.labai- nėra visai nek. ūksmingų Į 
■Iiolesleroliui mažinti piliulių, 
todėl visi ir visada elkimės la
bai išmintingai. Visada atsimin
kime, kad gęriau eiti aplink my- 
ią, negu tiesiai į skylę.

A įsiminkime dar ir šią tiesą, 
tad cholesterolio kraujuje su- į 
aormavimas yra tik vieno pavo- i 
jaus širdžiai šumažinimas. Ji i 
turi dar visą tuziną kitokių pa- [ 
vojų visus juos mes turime i 
šalinti, jei norime sveiką širdį i 
uio ilgiausiai užlaikyti. Prisieis j 
nums dar km*-,U -u rūkymu, su į 
i vcklumu, su nervinimusi be, 
tikslo su žmona? kuri bara vy

rą, kam jis ličiu viskame puren
ime pažiūri į blondinę ar už
kalbina brunete...

savo širdžiai.
Pagaliau, dar vienas aklojo 

j patarimas: “Visai nesvarbu, ką 
įtu valgai: pats kūnas gamina 

eholęsjerolį’/. Niekas negali būti i 
toliau nuo tiesus, kaip šitas ak
lojo mediciniškuose reikaluose 
teigimas.

Cholesterdlįs, jo normalus kie
kis (kaip šilimos, ar šalčio bei 

Į vandens) yra kūnui būtinas, to
dėl jis jį pasigamina pats. Bet 
jis jį gaminasi iš gyvulinių rie
balų. Suvalgytas tokių riebalų 
perteklius užtikrina cholestero-1 
Jo perteklių kraujuje. Čia iš | 
mintingasis elgsis kaip reikiant;.! 
jis valgys nedaug gyvulinių rie
balų ir MANKŠTINSIS, DAR- 
BUOSIS, KRUTĖS, JUDĖS 
ENERGINGAI, SAVO KŪNUI 
NELEIS DRIPSOTI nieko ne-
eikant ir cholesterolį 

j e gausinant.
išvada. Svarbiausias 

pirmiausia kiekvienam 
nas: sveiku maistu ir normaliu, 
Ikrai lietuvišku gyvenimu tol
inkime savo širdį taip, kad jo
sios negerovės nepajėgtų jos 
šusirgilinti.

Pasiskaityti. Dr. Jeremiah 
itamler: Your H.art Has Nine 
.Ives. Prentice-Hall, Inc.

krąuju-

darbas 
atlikti-

la rašė, jog aš pasinešęs patar
nauti. Maskvai, jog uoliai atlieku, 
sovietinių bičiulių pavestą dar
bą, tad dabar man keista, kad 
Jurgis Jašinskas, taip puikiailų, o B. Raila taip pat savo po

kalbiais su kitais bostoniškiais 
buvę užsįėmęs.

Apie tą knygos ”Ko liūdi, pu- 
tinėlį” pristatymą ir mano įspū
džius iš jo, parašiau “pabirinę” 
korespondenciją, kuri buvo at
spausdinta Naujienose praeitų 
metų lapkričio mėn. 30 dieną. 
Paminėjau.ir tą trumpą pokal
bi su Br. Raila, tyčia praleis
damas mudviejų pasisakymą 
apie J. Klauseikio knygą, neno
rėdamas autoriui širdį graudinti. 
Tačiau neiškenčiau nepasakęs, 
kad nė tik Br. Railai, bet ir kiek
vienam nuolat laikraščiuose ra
šančiam, pasitaiko nusibastymų. 
Net ir pačiam J. Klauseikiui-, 
įvardindamas porą jo Naujieno
se buvusių paklydimų. Šitas 
anose “pabirose” buvęs trumpas 
epizodėįis ir iššaukė J. Klausei
kio parašytą ir Naujienose 1983 
m. vasario*-4; d- atspausdintą il
giausią įvedamąjį, kuriame “pa- 
birininkas” ’ pagarbintas taip iš- 
iriliningąi, kaip nė- vienas nuo
latinis ; ir ilgametis bendradar
bis nebuvo pagerbtas.

Tą pagarbinimą priimu be 
keršto ar neapykantos Naujie
noms, o labiausia to vedamojo 
autoriui — J. Klauseikiui, kai© 
teisybės monopolį turinčiam. Te 
būnie palaiminta laisvės — Ame
rikos — krašte žydinti Įvairiau
sių nuomonių pareiškimo gali
mybė. Ta galimybe pasiremda
mas, norėčiau paminėti ano ve
damojo autoriaus J. Klauseikio 
vieną kitą teisybės perlą ir prie 
jų įjungti mano, “kaimo Jurgio” 

: paryškinimą.
Teisybės apaštalas sako: “Ir 

štai dabar to “viso Bostono” re
prezentantu viešumon išėjo Jur
gis Jašinskas. “Šitos “reprezen
tanto” garbės neturiu teisės ir 
pagrindo savintis, nes esu tik 
eilinis Bostono gyventojas ir jo
kiame sąmoksle, man negirdėta
me ir nesančiame, nedalyvauju. 
Visus mano pasisakymus apie 
boston iškius rašau tik savo var
iu ir atsakomybe.

Ponas J. Klauseikis pasakyda
mas, jog Jašinskui nepasisekė 
ilgiau su Raila pasišnekėti, tvir
tina. Nieko stebėtina, kad ne
pavyko ilgesniam pasikalbėji
mui prisimeilinti. Meilė rievisa- 
da pigi. Ir operos herojus kitam 
herojui uždainuota: “Ponui bran 

. gus. tas meilės žygis jums per
brautus”. šį J. Klauseikio man

kūrėją pavadinti talentingu, ne
paminint jo kūriniuose vaizduo 
jamų objektų ar ryškinamo tu
rinio, absoliutiškai nieko bendro 
neturi su kūrėjo ’ ideologija ar 
politine pasaulėžiūra J.) drįsta- 
mane kolega vadinti! Kitaip sa
kant, jis sėda į tą patį vežimą, 
į kurį Raila taikstėsi mane įso
dinti...”

no korespondencijoje ar kuria
me ankstesniame mano rašte 
bent vienu žodžiu yra pritarta 
tokiems Br. Railos apie J. Klau- 
seikį teigimams? Ir, iš viso, kur 
ir kaip Jašinskas yra pasisakęs 
apie čia minimą Klauseikio kny
gą ir joje esančius"'iš vedžioji-

įrodys, jo man primesta įtvirti
nimą laikau ir lai^^.^inažtu

Nuomonę apiė Br? Railos įš 
prigimties turimą rašymų talen
tą pasilaikysiu iki toį pąkol J. 
Klauseikis parašys II-jį tomą 
apie Br.. Railos nusibastymus ir 
jame-įrodys, kad jo oponentas

Klauseikis-savo vedamajame pa
sigiria: “...įvairių asmenų apie 
“Br. Railos nųsibastymus” at
siliepimų jau tiek daug esu ga
vęs, kad, jei juos būtų galima 
viešai visus paskelbti, išeitų tų 
“nusibastymų” antrąs tomas”.

(Bus daugiau)

AUDRA BALTIJOS JŪROJE

Ligi vasario 3 d. dvi savaites 
su mažomis pertraukomis Bal
tijos jūroje siautė didelė audra. 
Per Karaliaučių perėjo trys ura
ganai.

Buvo labai stiprus vėjas (iki 
40 metrų per sekundę) ir dideli 
potvyniai. Priegliaus upės van
dens lygis buvo pakilęs iki 180 
cm. Karaliaučiuje buvo apsem
tos gatvės ir kai kurių įmonių 
kiemai.

Dadg nukentėjo Kuršių neri
ja. Penkių metrų aukščio jūros 
bangos daug kur sugriovė’ ap
sauginius įrenginius ir vanduo 
pasruvo į Neringą.

i

AT OUI LOW IATB

*- Jeigu moteris bėgioja nuo 
vieno prie kito, tai nekaltink 
jos: ji tik ieško pastovaus vyro.

* PAW1
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PRASIDĖJO ŠALČIAI

Nepaprastai švelnus oras iki 
■ausio pabaigos jau pasibaigė, 
šuo vakario 3 dienos, kartu su 
lurimusia Baltijos jūroje aud- 
a, atėjo šalėiąi. Daugelyje vietų 
škrilo sniegas ir temperatūra 
krito iįū 13 laipsnių šalčio.
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FR. PRANAITIS I-

Žaibai, vėtros, ir... laukų ramunėlė
Pastabos apie Birutės Kemežaitės poeziją

(Tęsinys) . >
Tačiau Kemežaitės kreipi1 

r:\isi į Dievą dažniausiai būna 
: toriški; tai daugiau tiesiog 
t -dicinė, visuotinai priimta ko
vės šūkio formulė. Kemežaitė 
Uek tiek netgi pyksta ant Die
vo. Jam priekaištauja -- jog Jis 
leidžiąs bedieviams komunis
tėms taip nebaudžiamai siautė
ti Aiškiausiai juntame įią >poe- 
: . ]' iekaišlą labai įdomiame 
<-i “Dcsper-cija”: “Mačiau sto- 
; u .kaltą ešeloną,/ Ginlėjbs 
:■ -kimas tremtinių kraupus, 
i i;: bejėgė veržės į peroną,/

Dievas ‘vėl užmiršęs 
.) Iš kur bedieviai 
galią,/ J Kai žiauriai 

tanias žmogus?. Kur
Tivo meilė šiandien, Visagali, 
L isvėj altoriaus kurs tbuvai pas 
r.'.'.is?.' Atimki, Dieve, gailesčio 
Tu jausmą,/. Ir meilę artimui 
kurią davei!/ Nėra prasmės tik 
jausti 'brolių skausmą,/’ Jei 
jiems padėt bejėgę padarei...” 
(59 psl.).

Patys įdomiausi (nors meni
niu ^atžvilgiu ir ^silpnesni) Ke- 
riėžaitės poelinįąir kūriniai yra 
s /.rink ti paskutiniajame knygos 
skyriuje — ‘‘Buitis ij likimas” 
Neatsitiktinai rinkinio leidėjai 
knygos įžangoje .siūlo skaityto
jui atkreipti į šį skyrių ypatingą- 
dėmesį. Čia yra filosofinė lyrika.

Jau pirmasis šio skyriaus eilė
raštis (Likimo prievarta, 105 
psl.) yra lyg ir savotiškas mot
to; jame labai paprastai ir glaus
tai išdėstytos filosofinės poetės 
pažiūros. Matome, kad Keme
žaitės požiūris Į gyvenimą, į jo 
prasmę perdėm pesimistiškas. Ir 
remiasi jis daugiau net nė krikš
čioniška pasaulėjauta, o mate
rializmo doktrina :(ką pati poetė 
tikriausiai labai .ryžtingai pa
neigtų — tačiau tas išplaukia iš 
jos deklaruojamų pažiūrų). Tu
rėjo gal jai nemažos įtakos eg
zistencializmo filosofija...1 Kaip 
ten bebūtų, lietuvių, literatūroje, 
ne taip jau daug rasi tokio gi-, 
lauš ir taip atvirai 'manifestuo
jamo nihilizmo!..

“Likimas traiųdo mūsų va
lą,/ Norą jos męs trokštam go
džiai./ Likimo skirtą einam kė-. 
l:ą./ Laisva- valia ,-H?.i Tik/žo1 
džiai! ? Ui -. j; ir? taip šį pa
saulį irsies,/ Neš kito ko helie-1 
ka./ Iš dulkės kilęs,'dulke v’.r- 
si.../ Toliau. .. - 
kas...

’v. buvo*

ir: tokia

I

Trimicius. ■Dail. Dagys

viską, viską mes paliksim, Mū-j 
sų siekimai ko verti?.../ Ar po 
mirties dar susitiksim? Aš abe 
joju, — tu tiki?/ šešėliu slan
kioti pakaktų,/ Ar egzistuoti 
kaip sapne?/ Kad mūsų mintys 
mus atrastų,/ Tiki iliuzija? — 
Aš ne... Be jausmo, be kal
bos, be proto/ Patiks tik siela 
— ji viena,/ Dangaus nors an
gelu skrajotų,/ Tokios buities 
tau bus gana?...” (eil. “Ar tu 
tiki?”, 106 psl.). Kaip matome 
iš šių citatų, Kemežaitė net ne
labai tiki į pomirtinį gyvenimą 
(bent jau į jo džiaugsmus...). 
O jei ir viliasi, jog “kažkas tai 
tokio” turėtų būti — jaučia, kad . 
anaiptol nepakaktų jai tokios t 
buities:.. Gal čia pasireiškia ir f 
racionalus, praktiškas Sųvalki-Į 
jos valstiečio dukros protas 
(mes, rytų aukštaičiai, atrodo, 
labiau linkę į romantizmą. ..). Į ,

Pagal Kemežaitės filosofiją, | cistikoje. Jei publicistikoje jinai tautos kultūrai tiek, 
žmogus yra bejėgis prieš likimo nori išlikti bekompromįsme ko-1 duoti. Ir jos pėdos išliks, įsispau- 
(nęl ne Dievo, o kažkokio abs-; votoja, jei prašo Dievo,_kad škiy- dusios daugiau ar mažiau... 
traktaus, metafiziško likimo) I tų jai “šventos Joanos kelią,” —

primetė satelitinę politiką. Ta—- 
čiau pagal Antrojo Pasaulini > • 
karo rezultatus lik Lietuvi.,- 
Latv.ijū ir Estija pasiliko Sovie
tų Sąjungos karinės galybės s: 
tryptos, okupuotos ir pasmerk
tos terorui. Išniekinta liko ir IV - • 
munija, atplėšiant Moldavija. 
Tąi iššūkis pasauliui, kuris, <k> 
ja, gyvena savais rūpesčiais. Ti
de! jaunosios lietuvių Išeivių ge
neracijos misija yra nesusita: 
kinti su šia žeminančia žinoga 
orumų tautų pavergimo sevie 
politika. Reikia pasiruošti 
nuolatos tą politiką defnaskm 
vardan bendrųjų Gėrio rr 1 
vės ideal 
tų idealų 
pakai 
reika

• tėwr

DR. KAZYS RRINGIS " ' ‘ ’ f

Lietuva prisikėlė ir vėl prisikels 7
(Nepriklausomybės paskelbimo 65-osioms metikėms) 
Neprik^Ksc’nr/bes šuemėi minėįime. Cicero, II., 1983 m. vasario 13

., (Tęsinys) 1 (pagtl okupantą, didžiai pažAn-
„ .... ,. ... i gūs gali Imti tik ateistai!), o išėi-Paveigėjas ir toliau duba pro- .. . v.... j v t- * - vijos dauguma — paženklinama,gaistmgą darbą Lietuvai, ir te- J . , ? . 1 , . ... . .v ... . . , tiesiog klennuojama kaip juo-vyneje, ir išeivijoje, ir pasauly-. , i ■ 1 .. „t ,.. . . / „ „„k don reakcija, tuomet gyveru-re. Toael turint omenyje galimą . •,* . ..

. . , • v . • mas Jau eina pagąl Amenkęsbet kurios lietuvių ideologines J. . ? r ••. , - Lietuviu Tarybos Informacijossroves atskiru žmonių politines. - j. t.. j . .
orientacijos pakrikimą • 
ario 16-osios šventė gali ir. turi ■ 
būti v 
pozicija, mūsų Alfa ir Omega, 
tikrinant vertybių vidinį įkai
navimą mumyse. -

Kam iš vyresniųjų šitos' visoš 
vertybės ir nelaimės nieko arba 
beveik nieko nereiškia, tas . ne
vertas lietuvio vardo. Tokie tau
tos duobkasiar.— išdavikai ma
tyt lengviau gali atsirasti- ateis- 
tintiuose tautos ir išeivijos ant
sluoksniuose, nors nėra nega- 
limi konservatyviausiuose ar net 
religiniuose sluoksniuose. Tai 
akivaizdu kiekvienam, kuris 
bent kiek giliau suvokia komu
nizmo diversinę prigimtį. Bet 
nepamatuotas bauginimąsis taip 
pat dirba okupanto naudai.

Pats savaime'nuo, seno-neku
riu mūsų brolių išeivijoje nusi
teikimas, girdi, “mes nebažny- 
tininkai” dar nėra Tėvynei blo
gis, o yrą normalus reiškinys' 
demokratinėje santvarkoje. Ta
čiau blogis ir krikščioniškosios; 
tautos nelaimė prasideda tuoj 

- pat, kai tie nebaznytinmkai ir 
kitokie nesusipratėliai tampa 

: okupacinės politikos taikinių.-
- Tuomet pavergtai taniai fa jšei-: 

PAVERGTOJE TEVYNEJE ’vių grupelė skelbiama kaip su-’ 
i perprogresy vūs p a ž a n g iečiai

_  ya_ I centro direklonaus kum drt Jųo- 
*zo l'runskio teiginį: “fcįas Kristų 

’ ST_______ ’ Parduoda už IrisdeštnJt grašių,lems aseiviams įseiue* r ... • . j . ,

ų
r

kiek gali

tas Tėvynę parduos už dvide
šimt!” Kad taip dažniau su ateis
tais negu su k tais iki š*pl atsi- 

. likdavo, patvirtina -gyvenimą 
patirtis ir išeivijoje, ir Įpaverg
toje 'tėvynėje ' '

Būdinga, kad visokio plauko 
ankstyvasis ateizmas buyo da
bartinio okupanto ' talkininkas, 
nors ir ne kiekvienu atveju sa
vanoriškas. Rel tai jau nesvar
bu. Svarbu principas, pirmapra
dis žmogaus nusistatymas,/o to
liau, po 1910 metų, prijeįąrta 
tokius žmones pdyertė okupan
to įrankiais ir bendrais. Jiems 
teko “garbė” kaip papūgoms 
net prievarta škąity.ti pagal oku
panto nurodyinus paruoštas ir 
padaugintas paskaitas tikinčiųjų 
auditorijoms. Neskaityti buvo 
pavojinga, o skaityti — negar
binga. : .. ; •. į.<- >...

Kai dėl jaunesniųjų, gimusių 
it užaugusių išeivijoje, kurjų se
nolių bendratautimo ryžtų! gėris 
ir 1940 metų Valstybinio Suve
reniteto ir Laiss'ės institutų.; pra
radimai tiesiogiai neaudrino ir 
geliančiai nesukrėtė, tįejps jau
nesniesiems mes kiekviena pro
ga, jųjač šiandieą, turime testa- 
mentiškai pasakyti štai ką neuž
mirštamo f ‘Antrojo Pašąulmįp 
karo laukuosę naciai ir sovietai 
sutrypė daugelį Europos tautų 
ir vaLstybių?paųgumą tų.tąįulų 
ir valstybių'5 atkūrė- -V.alštybinį 
Suverenitetą'dr apgynė Laisvę ir 
Demokratiją savo valstybėse..

sven

tau ai'u

tvmo; :r 1

t'U
I

n
□

vasario ib-c< 
renginiai yra 
ų visų nuvei 
savęs įvertini

tą
10

š p a ž i n ties žuvusioms' 
; bei gyviesiems pa
ir kankinamiems sa- 
susitelkimo nauji ms 

s Ii tai, ko negad 
gtpji tauta metai,

. Eidami prieš' žaibus, kovoda- 
tokia filosofija nebūtų pritaiky- mi su nelemtomis vėtromis, ku
tina jos veiklą je, tok1'ofe pažiūros ( rios-nugairinta mums veidus ir

šventos Joanos kelie£
valią. Bejėgis yra net Kristus: 
“Kokie silpni sukurti žmonės 
Tavo,/ Tu pats, atėjęs žemėn, 
pamatei./ Tarp jų pabuvęs Tu 
per kančią savo/ Kančias žmo
gaus nekalto pažinai.../ Mirei 

f ant kryžiaus kaip žmogus — ne 
j Dievas./ Kaip. Dievo, jie nepri
ėmė Tavęs,/ Nes Tu kalnų ne
griovei, mūro sienų,/ Jėga ne
gynė-dieviška savęs...” (eil.
“Kristus Žydų žemėje”, 110 
psl.). Tiesiog desperatiškos ne-,
vilties klyksmas sklinda iš eil.įsų paskandinti beviltiškumo ir

j

veiktų demobilizuojančiai (ir , mus nualsina — sustokime mi- 
neabe jo tinai pati Kemežaitė jas 
pasmerktų — “Kur gali nuvesti 
karius tokia kovotoja” — pasa
kytų jinai pati.. .). Tačiau tu
rime šias dvi esybes griežtai 
skirti vieną nuo kitos (publicis
tę — nuo poetės) ir filosofinę 
Kemežaitės lyriką vertinti gry
nai literatūrinėje - filosofinėje 
plotmėje... Neprivalo jinai' mū-

I niuo kiuaioiiia ----
nutėlei, nepraeikim e nepažvelgę
į.. paprastą laukų ramunėlę. 
Ramunėlę iš Suvalkijos lygu
mų. .. Rasime ir joje pakanka
mai grožio; ir tas grožis suteiks 
mums šiek tiek jėgų mūsų sun
kiame kely, nelinksmoje 
buityje... ,

(Pabaiga)

vergliem 
vaite, ta 
žygianis pąd 
pjdaryli pyv
kurie ateina po šių švenčių! ši 
šventė turi pažadinti mūsų dva
sią iš apsnūdimo, jeigu tai pasi
reiškė, ji turi apvalyti mūsų są
žinę nuo piktos valios, kaip ji 
bepasireikštų, nes ateities dar
bus turime dirbti su tyra sąžine.

(Bus daugiau)

pesimizmo baloje, neprivalo ati-“Gyvenimo prasmė”: “Save au-
kojam amžinai išlikti/ Darbai.! traukti mus nuo mūsų politinės 
Bet ar Įvertinti jie bus’?/ _Už- kovos siekių! (Ir neskaitykime 
gimt, kentėti, nusivil.t ir mirti,/? tų jos kūrinių, būdami despera- 
Pasauliuį duotas tam tiktai žmo-1 ei jos stovyje, ..ieškokim tada ko
gus/?!/ Jei po .-.mirties nueisime 
į rojų, / .Kur amžiams skirtas 

. džiaugsmas be grėsmės,/ Nebus 
siekimų, geismo kurt rytojų!.// 
Kokia gyvenimo to bus pras
mė? . (112/psl.). Taigi tragiš
kiausia yra: tai, kad net jeigu 
egzistuoja- pomirtinis rojus 
(kaip skelbia krikščionybės dok
trina), jame atsidūrusi žmogaus 

'siela nebeturės j°kių siekimų, 
ateities planų,: reikalo dėl. ko: 
nors kovoti... Toks {gyvenimas. 
būtų visiškai beprasmis; :>/ •

: Čia; aišku, Keniežai lės asme
nybėje //pjaunasi” r dyi būtybes 

publicistė, su' literate. Bevti- 
— nežino nie- tiško nilrjlizmo filosofijos nega- 

(“Desperacija’’). “Juk Įima taikyti Kemežifrtės pųbli-

va- valia, : i 1 j.4 M .

LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, mene. fr mokfk 
1954 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenftą, Vin* 
I'_rėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio* 
.. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir 1 
' eilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomli t 
}.<. K. Čiurlionio. M. SUeikio, V. Kašubo*, A. Rakštelė* ir A. Varw 
k jrybos poveikslais. 365 puri, knyga kainuoja tik 13.

•3 DAINŲ ŠVENTeS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* tr to 
fialų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalnt 
Eventes be£ jų istoriją Ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
t ems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktai* duomenfanlr 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

© VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke tprsšy 
Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saum 

gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to. laikotarpio buitie* Mte 
ta tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf? 
pArduodama tik ui 81 -J

t'omlai parašyt* ttudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalu** | 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kietrienarr 
lietuviui. Leidinys flluatruoti* ūuotrtn
vttovardžių paradiniaiVr Jų vertiniai į^oHeŠų k»Ih*_ Labai 
t mdlngoje 335 puri, knygoje yra Rytyrūrfų fimUapi*. Kaina K

> M CAUM1S LMMK rašytojo* Petronė!** OmtaR** 
mtn/mal ir mintyi apie *$menis Ir vietas neprfL Lietuvoje Ir ph 
n 1 alsiais bolševikų okupacijos metais. Knygt turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik 93. . 'r

e JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupm 
U* ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir yolitikojei tik »* 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvi 
riją. Dabar būtų jj galhna pavadinti kovotoju už fa 
Knyga yra didelio bemato, 265 puslapių, kainuoja

J» baigoje duodam*

JEIGU TĖVAS RŪKO
Nustatyta, kad nėštumo metu 

rūkančios motervs dažniau gini- 
do vaikus su įvairiais vvstvmosi 
trūkumais. Tačiau, šveicarų me
dikų duomenimis, smarkiai rū
kantis vyras taip pat rizikuoja 
tapti nepilnaverčio vaiko tėvu, 
nes yra pagrindo manyti, jog 
rūkymas nepalankiai veikia 
spennos susidarymo procesą.

NAUJA TURGAVIEČIŲ 
TVARKA

___ ___ vasario mėn. Vii- fai . _ . .
niaus turgavietėse šeštadieniais ^m®s ūkio ir kitus produktus, 
ir sekmadieniais leidžiama pre
kiauti tik maisto produktais.
Namų - verslo: gaminiais.-šiomis
dienomis prekiauti neleidžiama.

uo s.m. i” tarpininkauja parduodant

nors optiniistiškesnio..'.).
Ir taip bėgčia perbėgom šią 

kukli% poezijos knygiitę..s.^Kny
gos gale — trumputis., sąrašėlis: 
‘‘Birutės Kemežaitės įnašas,! lie- y Tuo būdų valdžia tikisi geriau 
-tuvių kultūrą”. įnašas įbrėžti- '
nai kuklus — romanas, dvi įdai- 
nuotos plokštelės, eilėraščių rih-* 
kinys ir, aišku,“publicistinė 
veikla..; Ką 4?!, Kemčžaiįė /įnešė 
•kiek galėjo, cx gal — kiek, no
rėjo (beje,, gal dąrkąmorš-kuria 
ar sukurs)/; Dauguma nė>tiek 
nepiešė (t.y. daugumu‘laikąhČHi 
sąve rašytojais ar daįitihin-., 
kais...). Mažos tautos neperdi/ 
džiausią poetė, Kemežaitė-neiš
eina iš savo epochos, savodau- 
įos, visuomenės, kurioje jinai 
gyvena ir kuri ją. suformavo,

: Už paslaugas ima 10 nuošimčių, 
parduodant mėsos produktus, ir: 
12 nuošimčių — parduodant ki
tus žemės ūkio produktus. - / ■

aprūpinti' miesto gyventojus 
maisto produktais.

Centrinė turgavietė (Komjau
nimo gatvėje) veikia darbo die
nomis, išskyrus pirmadienį, nuo 
8 iki1.7 vai. Sękrųadieniais — 

-nuo 8 'įkl 15 vaL
Kolūkinė turgavietė (Deržins- 

kib—gatvėje) veikia tomis pat 
jdiėnomis, bet darbo dienomis 
iki 19 vai. O mažoji- kolūkinė, 
turgavietė (Basanavičiaus gat
vėje) veikia net iki 22 vai. .

Pagal valdžios potvarkį, pro
duktai parduodami vidutine rin-

^ėmu,. perdaug niekuo nėiš<ikki-1 kos kainai Prie turgaviečių esan- 
'Ša, .neišsišoka... -Duoda savo tieji “Prekybos paslaugų biu--

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

IMS West 69th St., Chicago, DI. 60629 ♦ Tel. 925-2787

Didellr pasirinkimas gero* rūšies jvsirių prekių.

MARIJA NOREIKIENS Sr

Cosmos Parcels Express Corp. - 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
W. St, Chicago, HL 6062f ♦ Tri. 125-27*1
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PAMINĖTI
Sekmadieni, š. m. kovo 6 dieną

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

• DAINOS

• VAKARIENĖ IE GĖRIMAI
’• • ŠOKIAI

Pradžia 5 vai. popiet — Įėjimas $20

NAUJIEMS
r Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

DUMTKAl • XOSMTTTKOS KEKMXN

Atdari HoldAdienLaif n*u« 
f raL rrto EkTlI vai vakar®,
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Lietuvos nepriklausomybės minėjimas 
ir lietuviu išeivių spauda

Kiek Amerikos lietuviams teko patikti iš labai menkų 
užsiminimų, šiais metais, minint Lietuvos nepriklauso
mybės 65-tų metų sukaktį, į JAV-bių Kongresą buvo pa
tiekta rezoliuciia, kurią abeji JAV-bių Kongreso rūmai — 
Atstovų Rūmai ir Senatas — priėmė, kad jAV-bitį prezi
dentas paskelbtų 1983 m.-vasario 16 dieną Lietuvos Ne
priklausomybės i t Diena, ką JĄV-bįų prezidentas yra. 
paskelbęs, ųfiųa,’ kad nebuvo jokių cerembnių ’ preziden
tui tą aktą pasirašant, nes tas visas reikalas buvo pra
vestas per labai trumpą „laiką.- ‘

Šia proga noriu tik paminėti, kad š.m. vasario 23 d. 
televiziios CBS kanalas savo 5:30 vai. popiet programoj 
paminėjo ir tą JAV-bių Kongreso Lietuvos Nepriklauso
mybės Dienos deklaraciją, pabrėžiant, kad tokios JAV-bių 
Kongreso akcijos trukdančios JAV-bių Kongresui pasi
rūpinti aktualesniais šio krašto reikalais.

Kaiu Amerikos lietuviams žinoma. Amerikos Lietu
vių Taryba jau penktą dešimtmetį tęsia bekompromisiuę 
kova už Feriivių tautos išlaisvinimą iš Sovietų Sąjungos 
užkrautos lietuvių tautai svetimos vergijos.

Jei ALTui ankstyvesniais veiklos metais tekdavo pa
dėti daug pnstangij pravesti kokia įtars Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo tautų laisvės reikalais rezoliuciją JAV-bių Kon
grese. tai šį kaitą, mes gavome Lietuvos Nepriklausomy
bės bės Rezoliueiią tiesiog individualinėmis pastangomis 
iš Atstovų Rūmų narių Martin Russo ir kong. Durbin 
bei senatoriaus D’Amato, be jokių didesnių pastangų iš 
Amerikos lietuvių pusės.

Kodėl mes staiga gauname tokį Lietuvos laisvės by
los parėmimą iš JAV-bių Kongreso ir Administracijos 
pusės? .

Man rodds, kad mėš tą įjašiekidmfe tik dėl tvirtės, 
nesvyruojančios ALTo laikysenos dėl lietuvių tautos lais
vės. Jei mes bandytume kiek siišvylubti dėl JAV-bių Husi- 
statymo dėl lietuvių tautos pilnos laisvės ir nepriklauso
mybės, tai tikrai tie JAV-bių Kongreso nariai nebūtų

-«... v A1O1AO

ELDORADO
(Tęsinys)

“Prakeiktas sekmadienis!” — su apmaudu 
nusiskundė Tvirbutas. “Na kur aš šiandie dėsiuos 
ir ką veiksiu ligi pirmadienio, kol Barniūnas ati- 

“ darys savo office? O gal tuPjaū nuVykti paš jį ir 
tiek? Juk anksti dar: tikriausiai rasiu jį namie”.

Tuo metu pasirodė žmona. Ji nuoširdžiai, at
virai, kaip visada, priėjo ir pabučiavo. Pajuto iš jo 
pusės šaltumą. Paširdyje nusmelkė slinkus hūjau- 
timas. Ji atidžiau pasižiūrėjo į savo vyrą.

— Peter ko tu toks atsimainys? Kodėl taip 
ilgai nepasirodai man ir Biliui? Gal sergi, blogai 
jautiesi? Tu vakar nepaprastai daug išgėrei. Aš 
norėjau tave sudbaušti, Dėt nėjjatogii buvo prie 
žmonių, čia vėl toks nemaldiiūš tiėsūsiįJritimąs...

Petras vaikščidjb jpb kAttibarf ir Vis tylėjo.
— Aš net nežinau dabar, ką tau pusryčių pa

ruošti?
— Išvilk st prios stiprios karštos arbatos ir 

džino p^scatyK, — sausai pasakė jis
— Daugiau nieko?

— Niel-)!
Tvirbutienė buvo beišeinanti. Jis sulaikė:
— v’ic m iodį, Hel< n. as noriu tave paklausti. 

B-d tu tikrai rivi.ai pasisakyk, kaip po prie
saikos.

H 1 r c>; >giau nustebo. Keistai atrodė

partijos, raudonarnjie&aims skU 
pijarrtaš tėvynės-rodinos termi
nas: Šalia Lenino paveikslų, ka
reivinių sienos nukabinėjamos 

- antrojo karo herojiį ir net caro 
armijos generolo Katuzovo port
retais. Kareivių žurnale “Molo- 
daja Gvardija” Ahatol Ivanovas 
rašo: “A-ųk&iausią žmogaus pa
reigą yra meilė tėvynei. Kiek
vienas Sovietų; pilietis, kuris pa
sitraukia į Vakarus, yra išdavi
kas jr nei tėvynė, .nei tauta jam 
to išdavimo neatleis”, štai tau 
ir naujos devintinės: tėvynė, 
tauta... O kur ta išmintingoji 
psrūja? Jos nei kvapo. Jeigu ši
taip Ivanovas būtų rašęs prieš 
du dešimtmečius, tai tėvynė ir 
tauta, galbūt, būtų jam atlei- 
dūsios, bet čekistai, jau tikrai, 
rię tik jį, bet ir visus jo vaikus 
bei vaikaičius būtų skubiai su
šaudę.

Bet šis nacionalistinių nuotai
kų ir miltarinio šovinizmo puo- 
sei^ĮniSs gali visai kitaip atsi- 
Hsptiį ir ta lazda gali visai kitu 

. - • ų ' galu barkštelėti j Kremliaus val
omo' laikų, viskas gi buvo daro--' dovų- 
r.a kornuništų partijbs vardų. | .
Tos partijos labui net kolchozų Juk šiandien Sovietų Sąjunga 
melžėjos turėjo daugiau pieno jau nebėra vientisas komunizmo 
piimfeižti. Tbs pačios partijos pautais sukaustytas kojošas.

1 Kelios mintys tautos šventėj prisiminti rėivinių sienos nukabinėjamos

Kalba pasakyta Los Angeles lietuviams minint Vasario 
i 16 dienos sukakti 1983 m. vasdrio men. 13 d.16 dienos sukaktį 1983 m. vasdrio mėn. 13 d.

■ Los Angeles 1’etnviai šią metų Ir tuo pačiu metu eiliniai tos 
Vasario 13 d. minėjo Lietuvos ne- 
priidausomybės paskelb mo 65 me?1 
tą sukaktį Naujienose jau buvo 
trumpai pamipėta apie minėjimą. 
Buvo pakviestas Jonas Daugėla 
kalbai pasakytų Losangeliečiams 
jis dėstė tok SS mintis:

i t tėšiirys)

Pareitais rflėidis įvyko žymūs 
pasikeitimai užUatuose Krem- 
liaus rūmuose. Mus ne tiek, j, -. i , - .
ddmina JsfHSWfe pasikeitimai. W a,Pra5oma
bet daug iąBiat. ijom.na drauge P1 ėstuose, o vpa-
bėsikeičlartčieš Bolševikinio pa- 
šaulib huotaikbš.

dalijas ritktonžšis tironas 
AndrbpUvhš ji tėjo iš KGB orga- 
ii!Žžfcij<^: ibfė jis tižaugo, joje 
jlš šūbrėndo. feai Hvakarie
čiai neva sovietology jos žinovai 
pradėjo žavėtis jo liberalinėmis 

h pažiūromis, laisvu anglų kalbos 
žinbjithd, hdrš to žinojinio iki 
Šiol jis Sitr iiiehtir viešai nepą-* 
demonstravo. Džiaugėsi, kad jis 
mėgsta klasikinę muziką ir do-- 
misi menu: Ar nebūtų buvę vėr- 
čiau tięniš žmovains pasikalbėti į tiirėjd ir raudonosios ar-• J°je yra pavergta apie 100 faū- 
su Solžėnicyhu; Petrovu ir ki- ' niijcis kariai būti pasii-uošę kd-riį- Ii* tų privengtų tautų Žmonės 
tais? Gal jie būtų galėję šnek-1 
teiti ir su ihūsų Simu Kudirka, 
ar šakaliui Jie jiems būtų gal 
nupiesę kiek kitokį ip, galbūt, 
tifelesn| šio naujo valdovo port
retą; Bet vis dėlto jis atėjb iš 
organizacijos; kuri yra paremta 
tam tikra drausme, pareigingu
mu. Jos nariai turi nuolatos bu
dėti ir tiksliai atlikti kad i p, la
ba^ jau^ nedėkingus: Uždavinius. 
Jj remia raudonoji armija. O ji. 

:kaip ir kiekviena kariuomenė, 
reniiasi Vidujine.drąrisme ir? ka
rinė tvarka. , ,

Tačiau didžiausias išsigimimas 
ir supuvimas yra he kur kitur, 
bet pačioje koiiiiihistų partijoje. 
Tėii kasdien, vyksta kyšmhika-' 
viriias; ’ papiridfiėjirnai, apsilei
dimas ir apgavystės. Jos ciidiėjt 
vadai ir nibkytojil; pradedant 

. Krėriiliaus viršūnėmis ir bai
giant kolchozų pirmiiiihkais bei 
vietinių kuopelių sekrstbrfais, 
girtauja; lėbauja; apsistatę mei
lužėmis gyvėria iŠtaigiiigbse <įa- 
?dšė ir vogtais piiiigaiš perka 
įjačiaš gtifiaūsiM užsienietiškas 
prėkeš spėčiąliošė krautbvėšė.

pačios imperijos gyventojai 
vargsta valandų, valandas eilėse, 
kad gautų supelėjusios dubrio's 
kepalėlį žr pasenusios riiėšds 
svarą nusipirkti.

Bet svarbiausia, kad tą visą 
. sūpiivinią mums prarieda ne El- 
f tos b'iu.ėtėhiai ar lietuviško po- I ~ .

grihdŽib spauda. Tas viskas iki

tingai net paveikslais pavaizduo
jama jų humoro žurnale “Kro- 
kčfdii”. O tą visą spaudą rie tik 
skaito, bet net ir priverstinai 
turi skaityti visi Sovietų Sąjiiri- 
goš gyV:htoj*ii. Ją skaito ir rau
donosios armijos kariai bei sau
gumo agėhtai.

Per metų metus, nuo. pat Le- 1 _

tokie greiti su savo pastangomis paremti lietuvių tautos 
laisvės Bylą.

Jei ALTas būtų bandęs propaguoti pavergtai Lietu
vai kokį nors satelitinį statusą, kaip prfeš daugbiį- metų 
buvo mestas Šūkis, arba kokį bendradarbiavimą su lietu
viškais bolševikais, kurie neva tik apsimetę išlaisvinto
jais valdo pavergtą Lietuvą, tai mes jau seniai būtume 
praradę pąsitikėjitną, mūsų JAV-bių korigresinių draugų.

‘<Jėimės kalbame apie mūšų politinių veiksnių -lietu-, 
vių tautos laisvinimo žygius, kuriuos ines galime ir turime 
atlikti išeivijoje, tai mes vistiek nenorime, kad Amerikos 
lietuvių spaudos laikysena galėttį tfėms niūšų žygiams 
pakenkti. ' ■ ‘ •.

Mums nesuprantama, kad tą pačią mūsų tautos šven
tės dieną — Vasario 16 d. — JAV-bių Atstovų., Rūinai 
pamini Lietuvos Nepriklausomybės šventę, kurių, posė
dyje invokaciją sukalba garbingas Marquette Parko lie
tuvių parapijos klebonas1 kun. A. Zakarauskas ir eilė

| kongresmanų pasakb kalbas už Lietuvos- išlaisvinimą, 
o pasaulio lietuvių dienraštis “Draugas” nepamini to įvy
kio nei keliomis eilutėmis. ' . 1 .T

Paskui vėl sekančią vasario 17 d. vyksta Lietuvos Ne
priklausomybės paminėjimas JAV-bių Senate, kurį pra
veją be koks eilinis JAV-bių senatorius, b;fet CHarlėš 
Percy, Senato Užsienio reikalų komisijos pirmininkas. 
Kaip žinote, JAV-bių prezidentas veda JAV-bių užsienio 
politiką su Senato pritarimu ir patarimu (consent, and 
advice), ir tą pHtarimą duoda JAV-bių. Senatas pagili 
rekomendaciją, kurią Senatui patiekia senatoriaus C. 
Percy pirĮninihkaujama Senato Užsienio reikalų, komisija.

Kaip mes vėl galime suprasti, kad tbkib įtakiiigb; 
JAV-bių užsienio politikos vairuoto įo kaip- sen. Charles 
Perby pareiškimas dėl Lietvos laisvės bylos, gali likti 
nepastebėtas laisvojo pasaulio lietuvių laikraščio ‘Draugo’.

: t “Draugas” gali, žinoma, teisintis, kad ALTas nesu
taikė dienraščiui laiku savo informacijų.

Vienok, “Draugo” vyr. redaktorius prieš keletą metų nešimą apie prez. Reagano pasirašymą ir klebeno kun: 
ALTo atstovams buvo pareiškęs, kad jis gauna visas in- Antano' Zakarausko maldą.)

jis pats, o dar keisčiau skambėjo Šitie jo žodžiai, 
. kurių prasmės negalėjo suvokti. Bematant ir jis 
pats sumišo. Galvoje dingtelėjo: “Kvailiausia bū
tų dabar apie tai klausinėti dar. Kuri gi moteris 
kada norš yra prisipažinusi geruoju?”

Bet klausimą'turėjo baigti, trid pasakė:
— Aš norėjau žinoti: ar tu taip pat tebemyli 

mane, kaip seniau?
Nelaukęs jos atsakymo su iškreiptomis pašai

pos lūpomis pats paskubėjo:
— Matai, kaip kvaila arba net juokinga..., 

Net hėbežinau. . Na, gerai! Eik į virtuvu. 
Tuojau ir aš būsiu...

Pats Barniūnas atidarė duris;
— A! Mister Tvirbutt. Sveikas, prikėliau!
— ^Iep|ksų kad aš sutrukdysiu*. Gal rengiesi 

ktif ridr^ pąšlVažinėti ? i
— Wėlh dabar dar ne, bet pd pietų — taip. 

Na, prašau!
Barniūnas įsivedė svečią j privatų savo ka

binetą.
— Aš suprantu, kad šiandie neturėčiau tavęs 

trukdyti. Bet... AŠ ateinu, Paul, pas tave kaip 
pas gydytoją, kaip pas gerą draugą... Aš rim
tai sergu. *

Barniūnas plačiai nusikvatojo.
— Na žinoma, Peter! Visai suprantama..*. 

Tokią šaunią puotą vakar turėjom. Nieko nuosta
baus. Aš nats. va. slankinėiu, trokšdamas pasitai

A A m a it i i m aa

voti ir mirti. Bet kas gi gali no- sudaro jau daugumą, skaitomą 
t-ėfi koynti ir net' iiiirti jlž tokią apie 60% risU' gy’ventojų škai- 
partiją, kaip ją aprašo čiay. tr jie ragmami mylėti tė-
6 ar bėgaji jažaVėtiš jamjirnas, rr ginti ją. Btet jau anū'o 
6 ypatingai pavergtųjų iraštu metu Simas Kudirka . Vilniaus 
jaunimas^ Tad lieniiostabu, kad 1 iėisrffe rėžė;; kad ie Rtisija, b 
praeitų, metų komjaunimo $u--?Liet^v& yra jo tėvynė. Tomis 
ydžiavimė tbš orgapizafeij^Įy^T ’fiiiotaikdiniš gali* pradėti gyventi 
das viešai dėjaveį kad 7per; pas-Ur raūdbho’šibš armijos kariai. 
kųtiiiiUš Lrėjliš metus. komjau- ’ it tada vargu-, ar bėt koįtio syi- 
nuešių Skaičius sumažėjo* riet iri-1 kibino at nerdtintmU thėtū te
mis milijonais narių. Jis nuši- |jyyyės Jne4ę sukurstytas Sovietų 
skundė, kad dateftiriis b(^v^! ^ateivisi’bęriorės žudyti lietuvį, 
kiĮ jarinirnaš nebesidomi pšS5-(;,!riiĮ£rierią ar grtizinj? ji$- ga)i atsi-: 
jos p^gršridhiis' ir, * virihje’ sukti prieš rtl'šiMraiu^i^iikVs 
kiąūsytiš ateizmo kursų ar siti-.; ir' greičiau jifos likviduoti.
(bjUOtit MąrkšO Kapitalą, labiau I nuotaikos kasdien.' pašireiškią 
linkę klausytis anierikoriiŠkb !
džtazo mūžikbs ir šokti žfafžuri- 
ziniuš šbkiūš.

B£t lyšškjąųsjdi tos idiujoš iiuiį>- 
taikps atsiliepia ralidoripjojė Ar
mijoje: Juk iki šiol ta- amiji tu-- 
rėjo ginklo jėga triuškinti ijripė- • tieji' inštrnktonat-.*• O ypatingai 
riritišttĮ pasriūlj ir riėšti kdmti- 
nizmą į risą pasaulį. ThČižU viai kareiviai: 
šiahdiėri ktoftiuništų paftijoš žb-1] "

džiasi? kad; labai datig jaunųjų 
rūudonatniiečj^ ąfeikąko kalbėti 
Rusiškai ir reikalauja, kad jiems 
būtų paskirti lifetaVišitdi k^bari- 

i 
tuo atšiaurumu “įJa^žyhii ifeju- 

1 TrŠ htirddoini 
pavyzdžiai, kad nfet if gerai i-ų- 
šai kalbą žirfaiiti:ji' lietuviukai 
atšišūkd kalbėti Hisiškai.jeigu rėikia kam . šodflai 

nusikeikti. Vietoje komuniįtų Į (Bus daugiau)

formacijas iš savo šaltinių ii- todėl jis nespausdina ALTo 
informacijų, nes jos paprastai būna blogai paruoštos it 
pasenusios-.

Dr. Kazys Šidlauskas
(Vasario. 15 d. Naujienose buvo atstovų M. Russb, 

R. Durbin ir Illinois valstijos sen. Frank Savicko kalbų 
pagrindinės mintys, o vasario 23 d. laidoje N. įdėjo pra-

syti. Tik vienam nepatogu, suprast Dabar kas 
kita! Na sėskis! Ko dabar stovi kaip sueiiiptaš?

Barniūnas buvo geroj nuotaikoj ir net palin
kęs į smagų išsiblaškymą. Jis nekreipė ypatingo 
dėmesio į draminės Tvirbutd gaidas*. Būtb paste
bėjęs ir veidą apsitriauLisį, iškreiptą, bet tai na
tūralu jam atrodė.

— Aš, Paul, pikčiau negu sučiuptas. Aš tik
ras ligonis, sakiau tau...

— dkėi’ Just right! ko norėsi, vyno; whisky

— Keistas tu Pdul... Jiik £š sii ręikilu...
— žinom, žinom visus tuos reikalus. Visi jie

skubūs, yisi lipte lipa ant to biedno žmo^auš, kol 
‘amžinai užmerkia akis-. Tačiau; jeigu krirtaiš 
’ Mftaį-liiaii j^ptiftai; hėftiatafit tie FbflHIai nu
byra. Well, ko norėsi? • s

* ' -—Džino, feigii turi...
I — Kodėl gi nė? All right!

s Išgėrė . po’ stikliuką, užsirūkė. Barniūnas tik 
dabar atidžiau pasižiūrėjo į Tvirbūtą.

— Po vakarykščio skandalo aš rimtai nusi
stačiau... '

— Tik po vakarykščio? Vadinasi, tik riuo va
kar viskas prasidėjo? Ligi to meto buvo paken

kiama lr.*gerai? f
— Keistas klausimai... Savaime suprahta- 

, ma, kad čia ne vienos dienos dalykas. Bet kai jau 
(taip plačiai ir bet skyk^ pradėjd Žmonės tyčio
tis*... Na? žinai, aš nebegaliu. Galų gale net liur-

— Generolas Ai Stroesshe; iš
rinktas septintą, kartą Paragva
jaus prezidentu — . balsų
dauguma. Jis valdo kraštą nuo 
1954 metų. Opozicinių partijų 
koalicija atsisakė dalyvauti rin
kiminėje kampanijoje.

— Naihibijbs Stc apb partiza
nų vadas buvo nuvvkęs j Kiniją 
Kfnai pažadėjo -pdfenią gličiais.

biška būtų pridengti kitų good time;
— Dabar, sakysim, šitaip; jeigu ne žmonės 

ii- nė tos patyčios, vis dėlto būtum kartu gyvenęs 
ir kentęs?

Tvitbūtas pradėjo netekti kantrybės:
— Na kas čia dabar? Lyg tardytojas. Aš at

ėjau kafp pas advokatą.

Barniūnas stengėsi grąžinti savo klientui 
šaltą pritą ir pusiaurivyrą.

— Suprantu. Bet, mat, tas advokatas nėra 
toks pastovus ar sUštihgęš dalykas. Šiandie jis 
advi^cataš, o ryt gali būti arba tardytojas, arba 
teisėjau arba net prokuroras. Viskas gali išeiti. 
Pagaliau ir Sdvbkatni dėt sėknirngesnio bylos ve- 
diriw fcvafrbii Ilgi šmnlkihfehų viskas išsiaiškinti. 
Pats esi išmintingas žmogus; todėl suprasi mane. 
Šita byla nėra tokia paprasta; kaip ji phtfcšuti 

•niškai žiūrint atrodo: JI Mbal opi. Pasikarščiavus 
gali būti gana nemalionios ir htpaiafšūmos pa
sėkos. Tuo labiau; kad sis dalykas, jogū'vertin
am jį patfes požiūriu; jau bt» įsisenėją, beveik 
-hroniškas. Vadinasi, nereikalingas skubios dpe- 
tacijOs. Galftha pantažur šaltai apsVšrščius sūtva’ - 
kyli reikalą. Tšip ir turėtų būti.. .

—• Gana! Aš pškahkatrial apgflrbjdu
I 4 fc’-i * . ’ t "

(Rtf* dttiipjaū)
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vakarų vejai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkan 
'iršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

vokiu adresu:
Naujienos, 1739 & H aisled St, Chicago, IL 6060B
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W*$tch«ster Community klinikų 

Medicinos direktorių*
1938 S. Manheim Rd, West chest* r, Ui. 

VALANDOS: s a darbo dienomis

JEI ŽMONA LAUKIASI

Paradoksalus atrodo gydytojo 
klausimas negaluojančiam vy- į 
rui: "Ar kartais jūsų žmona ne- į 

1 laukia kūdikio?” Bet, kaip rašo- • 
ma medicinos spaudoje, Ameri
kos medikai vis dažniau pateikia

I Funeral Home and Cremation Service \
I Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St. |
| FD. LE. Chicago, IL 60608 |
| (312) 226-1344 24 Hour Service I

Tab: 562-2727 arba 562-2728 tart

Service 855-4504, P«e* 04058

rams. Tyrimai parodė, kad 22.5 
nuoš. vyrų, kurių žmonos nėš
čios, skundžiasi apetito stoka, 
pykimu, pilvo skausmais. į

GYDY I0JA4 IK CHIRURGAS.

Įmečiau ra*; akių ligoi 
\ff)) wesi lOOifl Str««f

t MUiidue »nsi tarimą

DK. KKANK PLECKAS 
OPiUMEIRiSlAb

AAUiA ŪKI U VIEKAI 
*418 W. 7lst $L ToL 737-5149 

liknna aku. Kritai irn *^mnj» 

u contact tenser,

'x. LWXXAb ihJBUTlS 
i NAŠI U. rUStaa 1K 

^KUSIATOS CHIRURGU* 
*S5ė WEST Mrd STREET 

aiaauot. anuau. x—* popi«>
ž xeivinao. S—7 vai tu, 

OUm teietenam 774-2880,
Aeęraaafiiiea ftau 448-5544-.

EUDEIKISI
GAIDAS-DAIMID I

Jis ruošė dialogus artistei Betty 
Davis, Elizabeth Taylor, Vivien 
Leigh, Richard Burton, Kateri
na Hepburn, Paul Newman, 
Natalie Wood ir daugeliui kitų.

Jis studijavo istoriją, psicho
logiją ir mokėjo dialoge vyku
siai išsėstyti kasdienybių, sva
jonių ir tikrovės susikirtimą. Jis 
turėjo malonų charakterį ir pa
jėgė sugyventi su darbo drau 
gaiš.

Didžiausioji jo nelaimė buvo 
jaunatvėje sirgtas difteritas, ku
ris jam neduodavo ramybės. 
Bat jis vis dėlto sulaukė 72 me
tų amžiaus, parašė apie: 30 sce
nos veikalų ir išleido daugybę 
teatro kritikos pastabų, spaus
dintų praeitais 40 metų.

Tennessee Williams įtaka į 
amerikiečių tikintį jaunimą bu
vo žymiai gilesnė, negu daugelis 

1 mano. Tėvai, norintieji išsiaiš
kinti, kodėl jų vaikai, baigę mo

lį .tykias, nuėjo ne tais keliais, ku-

MIRE TENNESSEE WILLIAMS, 
GABUS AMERIKOS DRAMATURGAS

S 
Praeito penktadienjo rytą sis, surankiojęs vyresniojo bro

lių visus St. Louis mieste palik
tus poezijos ir dramos lapus, 
ruošia ne tik jo biografiją, bet 

- r nespausdintų ęašįnių rinkinį.
Tennessee Williams pagarsėjo 

1934 metais, kai laimėjo Pulit
zer pirmąją premiją. Tais me
tais jis parašė veįkalėlį "Gatvė- 
kariš, pavadintas troškimu”. 
Ten jis aprašė vyresnės savo se
sers gyvenimą.

Reikia turėti galvoje, kad ne 
tik mirusiojo motina, bet ir tė- 

..^5, vas.buvo;labai religingi žmonės, 
vąiko . sveikatą, škii^fej-?ivai- Motina, perėjusi.j “geresnį tikę- 
rwmis’ligc&isL; Bet didžąusią ” 
rūpestį jam, kėlė serganti širdis, 

j Tennessee Williams mokyklo
je ir darbe mėgo ■.rašinėti. .Jis 
skaitė eilėraščius, prozą^ii ver- 
tingesnius vęrtimps./ įtrūtiūės 
skausmai jam neleidcržaiįšHi, bė-

Ši liga Europoje buvo žino- Xew Yorko viešbutyje rąstas 
ma jau Senovės Romoje, pir- nebegyvas rašytojas, poetas, is- 
mykštėse Afrikos gentyse. Ten tm-iLas ip dramaturgas Termed 
naujagimio tėvas paprastai ke- see Williams. Jis gimė 1911 
lias dienas gulėdavo lovoje, kad kovo 25 d. Missouri valstijoje, 
atgautų jėgas tarsi pats būtų Columbus miestelyje. Paskuti* 
gimdęs. nju metu jis blogąi jautėsi, visą

Iki šiol medikai laikė, kad tai i laiką turėjo imti vaistus, 
retas reiškinys. Pasirodo, jiąl Tennessee Williamą-. buvo 
klydo. Ročesierio, N.Y^ univer- krikštytas vardu Thomas Lanier' 
si te to specialistai tvirtina., kad į Williams, bet savo gyvenime jis

niu metu jis blogąi jautėsi, visą

retas reiškinys. Pasirodo, jie

tuo skundžiasi kas penktas ve
dęs vyras.

ŽYMUŠ NUMIZMATIKAS
‘i'■''< V’'

Long Island, prie New Yorko, 
gyvena bene žymiausias lietuvis 
numizmatikas. Tai senesnės, 
emigracijos lietuvis Vincas Alio- j 
nis. Jis renka.no tik Lietuvos pi
nigus bei medalius, bet ir kitų 
kraštų. Turi daug knygų’’ iš. ku-

vardus kaitaliojo .kelis kartus. 
Penkių metų sulaukęs, - turėjo 
difteritą. Jis sugadino.. jauno

~ ~ ■ ■ 11 tvarkyti. ■
- , įiKįjlA 1 turi pilną rinkinį neprikl.: 
ą 14 M 1* * *£ į Lietuvos pinigų ir Gedimino or-

X

Prostatos, imcsty. ir iiapumo 
-'•i mRą cmrurgijx 
uuzo ULN1BAL AVĖ.

>L Petersburg, iria. 33/11 
L ei. (8132 321-4206

feK\XAU$TYMAJ

-aiounsi — Pilna apdraus 
- ŽEMA KAINA 
mimam Martą r Ch*Tg^ 

ir VISA korteiea.
X SEUNAX TdL 925-8044

M įvairių atstumų, 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 374-1882 arba S7K59H

dino visas klases. Kiti Lietuvos 
pinigai siekia Vytauto laikus.

— Rumunija paskelbė, kad ji 
išleis emigruoti savo piliečius, 
kurie tik pareikš norą, bet jie 
turės apsimokėti užsienio valiu
ta valstybei už suteiktą nemo
kamą mokslą. Baigusieji vidu
rinį mokslą — 3,700 dol., o uni
versitetą baigusieji—3,000-4,000 
dol. už kiekvienus studijų me
tus. Tuos pinigus turės sumokėti 
užsienyje gyvenantieji jų gimi-

sinėjėy. pasiimdavo graikų; ara
bų, prancūzų literatūros verti
mus ir skaitydavo.

Jis mėgo rašinėti. Rašė straips
nius, korespondencijas, trumpuc 
apsakymus, bet labai daug savo 
raštų kraudavo į. stalčius ir. už
miršdavo. Jaunesnis- jo. brpbs 
kandidatavo Illinois gubernato
riaus pareigoms. Vyresnysis 
brolis jam paruošdavo kalbas. 
Jaunesnysis, gubernatoriumi ne
tapo, bet vyresnysis išgarsėjo 
visame krašte. Dabar jaupesny-

nės, ar draugai, nes Rumunijos 
piliečiai neturi teisės turėti už
sienio valiutos.

’ jimą”, nore jo. Jhųti; pati geriau
sio jį o josiąs duktė ir sūiiūs tikė
josi būti dar. geresni. Tėvas taip 
pąt .buvo religingas žmogus ir j 
pritarė motinai, nustačiusiai la
jai griežtas taisykles,

Tennessee XVilliams išmoko 
rašyti labai-gyvus aiškių svajo
nių ir tilurovės susikirtimo dia
logus. Jį pastebėjo Amerikos ar
tistai ir įkinkė jį į darbą. Marlon 
Brando draugė įtikino Goldwin 
Meyer paimti labai gabų kores
pondentą vaidinimams tinka
mus dialogus paruošti. Buvo 
laikotarpis, kad pati didžiausioji 
filmų bendrovė mokėjo jam po 
250 dolerių į savaitę. Tai buvo 
pats didžiausias atlyginimas, 
kurį jis iki tol buvo gavęs.

Labiausiai jis pagarsėjo.filmui 
paruoštu veikalu- “Katinas ant 

.-plono karšto stogo”. Filmų ben
drovė. jam gerai sumokėjo, pro
centai ėjo už kitomis kalbomis 
padarytus vertimus ir filmų ro
dymus.

Tennessee Williams susidrau
gavo su Marlon Brando, su jo 
drauge artiste Džesika Tandy.

rials tėcai būtų norėję, turi susi
pažinti su svarbessiaią;Tennes
see Williams kūriniais.7

Report

KAIP GALIMA ĮSIGYTI 
NAUJAS PADANGAS?

“Autoserviso” gamybinio su
sivienijimo generalinis direkto
rius A. Ugianskis aiškina, kaip 
Lietuvoje galima nusipirkti au
tomobiliui naujas padangas. Pa
sirodo, tvarka yra tokia:

Pirmumo teisę Įsigyti padan
gas turi automobilių savininkai, 
iš anksto nuėmę senas padan
gas ir atidavę jas restauruoti. 
Palikę automobilį be padangų, 
iš techninio aptarnavimo stoties 
jie gauna taloną, su kuriuo krei
piasi į parduotuvę. Tokia pat 
tvarka galioja ir įsigyjant nau
jus akumulatorius (baterijas).

Miškininkų Sąjungos pirmininkui

A.A. Miškų inž. VINCUI ŽEMAIČIUI

'ed«|« — Aldone Deukw 
'•••♦» 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 40S29

—n n i in j ■." " ■■■r*

SOME CHICAGO MOTOR CLL® T»R3 OK

EXPRESSWAY DHWNG

“Lietuvos Aidai”

ii WITS stotie*. 1110 AM bans*.

Chicago, HHnoa 6062$ 
TehL 778-5374

KAZt BRAZDŽIONYTI
Program** v«d4|a

tadianio &30 ral vakaro- 
Visos laido* ii WCEV stoties.

SOPHIE BARČUS
<ADIJO 4EIMOS VALANDOS

Šeštadieniai* ir sekmalianiaia 
nuo &30 iki 820 vai. ryto. 
Stotie* W0PA - M96 AM 

transliuojamo* ia mūsų studijos 
Marquette Parka.

WHAT IS THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE PROFESSION-AMD WHY?mirus,

giliai užjaučiame jo sūnus — kunigą Kęstutį ir Algirdą 
su šeima ir visus Vinco artimuosius.

J. J. KUČINSKAI
P. ŠILAI

©STEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D. O.'S, WILL MORE THAN 
DOUBLF THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM

|J 16,000 TODAY TO MORE 
w THAN 36,000 PHYSICIANS

IN THE NEXT 20 YEARS/

Primary reason 
FORTH! PROFESSION'S 
RAPID GROWTHS TH t 
EMPHASIS IT PLACES 
OH TRAINING GENERAL 
PRACTITIONERS, . Y

$.0/5 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURYAKDDISEASE* 
INCLUDING THE USS OF MANIPULATIVE .

-PfSCCNT O-’’

(Although only five 
FERGENTzOFTHRPHY' . 
FIOAH POPULATION.
D.O/S PROVIDE TOTAL

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE I
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĘVAS IR SŪNUS - I 

MARQUETTE FUNERAL HOME I

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

Telef. 476-2345 ;

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS :
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI f

.

5 — Naujienoj Chicsco, rwesday, March 1,
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Minėjome N eprik’ausomy b ės 
šventę

Vasario 20 d. Racine ir apylin
kių lietuviai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės 65-rių metų 
atstatymo šventę. Minėjimas 
prasidėjo pamaldomis šv. Ka- 
zimierb parapijos bažnyčioje. Pa
maldas atlaikė kun. Stanley Sa_ 
plis, MIC. Pamaldų metu giedo
jo šv. Kazimiero parapijos cho
ras, vad. muziko Juozo Grims- 
kio. .

3 vai. p. p. įvyko oficialioji 
minėjimo dalis. Minėjimą ati
darė ALTo skyriaus pirminin
kas Viktoras Kažemėkaitis. Bu
vo sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai. Maldą sukalbėjo kun. 
St. Saplis, MIC, šv. Kazimieio

auklėjimu Iš Tėvynės ateina 
žinios apie pasyvųjį pasiprieši
nimą, gyvai išreiškiamą pogrin
džio spaudoje, kuri pasiekia ir 
mus. Ten ateitis tamsi. Bruka
mas rusinimas. Jei caro laikais 
tarnyboje kalbėti lietuviškai bu
vo draudžiama, tai dabar nepa
togu. Mūsų teisė ir'pareiga kal
bėti už pavergtus brolius. Lie
tuvos vardas minimas tarptau- 
tiniuose forumuose, kaip Hel
sinkio konferencijos tęstinume 
Belgrade ir Madride bei Jungti
nėse Tautose. Darbo daug, bet 
trūksta vienybės. Turime ieško
ti kelių, kurie mus jungia, o ne 
skiria”.

Toliau Maria Happ perskaitė 
rezoliuciją prezidentui Ronald

būtų užmuštas ateityje. . •
Po oficialios dalies, sekė me

ninė programa. Racines Lietu
vių Moterų kvartetas padaina
vo tris dilinąs. Kitas tris dainas 
p; dainavo Šv. Kazimiero para
pijos choras. Akcmpcnavo Re
gina Ditkienė. Abiems viene- 
i.ams vadovavo muzikas J. Grim- 
-kis. Dainos klausytojams pati
ko. nes kilo audringos katutės, j

Minėjimas užbaigtas žuvusių
jų už Lietuvos laisvę pagerbimu 
— tylos minute. Į

Po minėjimo buvo užkandžiai, 
kuriuos paruošė Racine Lietu
vių Moterų klubas, vad. Feli
cijos Pliūrienės. Pabuvojimas 
užsitęsė keletą valandų, nes visi 
norėjo pasidalyti mintimis, įspū-' 
džiais ir praleisti malonų laiką 
lietuviškoje šeimoje, kuria mes 
visi esame lietuviškuose minėj:-j

MKnii. terml — Perdavimo! . _ N«mal, Žemi — PtrdeviMi 4 
£2AL EST ATS FOR SALI | RIAL I STAT t FOR- IXU 

--- _ - --- --- ----- - " - ——- ■ .. — ... , ,■ 
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMDiAMW i 

IR yry ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: "j

MUTUAL FEDERAL SAVINGS <
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai ’

2212 W. Ccrmak Road Chicago, HL TeL 847-7747 
 t ;

BUTŲ NUOMAVIMAS
> MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAL

parapijos klebonas. Buvo publi
kai pristatyti minėjime dalyva
vę savanoriai-kūrėjai; pik. Jo
nas Kazitėnas. Bronius Jaras, 
Steponas Satkūnas ir Adolfas 
Vadeiša.

Wisconsin gubernatorius An
thony J. Earl paskelbė vas. 16- 
;ją Lietuvių Diena Wisconsino. 
Tą jo proklamaciją perskaitė Ri
ma Kežemėkaitytė. Racine bur
mistro Stephen F. Olsen pro- 
Įklorhaciją perskaitė Edis Kūlia- 

■ ‘vas. Vas. 16-sios aktą perskai
tė sav.-kūrėjas Bronius Jaras.

Minėjime dalyvavo ALTos Vi
suomeninių reikalų komisijos 
pirmininkas dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas su žmona. Jis ir buvo 
pagrindinis minėjimo kalbėto
jas.

ž Kalbėtojas pasidžiaugė gar
binga Lietuvos praeitimi, primi- 
įnė Vas. 16 aktą, kuris atnešė 
/Lietuvai nepriklausomybę. Sa- 
‘vo kalboje,jis pabrėžė: “...Tačiau 
jis būtų buvęs neįgyvendintas, 
jei nebūtų buvę savanorių, ku
rie jį savo kraujo aukai .įvykdė. 
Ųaisvė — tautos'širdis, nęš ji nu- 
■šako kas žmogui miela ir šventa. 
Xslaila, kad neilgai ja teko džiaug
tis. šimtus metų dėl jos kovota, 
bet ji buvo lengvai, be pasiprie. 
šinimo, prarasta. Minėdami Vas. 
16 susikaupkime ryžtingiems žy
giams, užmojams, darbams. Išei
vijos prievolė — nenuskęsti sve
timųjų jūroje ir išlaikyti lietu
vybę, ypač rūpinantis jaunimo

Reagan, Kongreso nariams ir 
Administracijos pareigūnams, 
kurioje dėkojama, kad nepripa
žintas Lietuvos įjungimas j So
vietų Sąjungą bei prašoma, kad 
Lietuvos laisvinimo reikalas ne-

I sakau .tau, jei kas nėra užgimęs tų mokslininkų sukonstruotas, 
į iš naujo, tas negali matyti Dievo infra ra u donų jų spindulių aštre- 
I karalystės... Nesistebėk, ked ( nominis satelitas “IRAS” paleis- 

'Jūs turite už-
Jurgis M'lasi gimti iš naujo”. (Jono 3:3, 7).

j Pasiklausykite “Gerosios Nau- 
fjieoms Lietuviams” šiandien 
{'8:15 vai. vakare, radijo banga

1 150 AM per ‘’Lietuvos Aidus”. 
Sekmadienį 9 vai. iš ryto per 

k°" į Sophie Barčus radiją išgirsite 
Į “Bereikalingos pastangos’’.
j Mūsų adresas: Lithuanian

muose.
Lietuvos laisvinmio reikalams 

surinkta virš 1.200 dol.
Minėjimą ruošė vietos AITo. tau pasakiau 

skyrius.

Ir vėl naujas šaulių kuopos vadas
LOS ANGELES. — Vila Tra

kai svetainėje 1983.11.20 d. įvy
kusiame LŠST Juozo Dauman
to kuopos metiniame susirinki
mą sumanus kuopos pirminin
kas ats. lln., chem. inž. Juozas 
Ruokis, išvardinęs dalį savo gau
sių nuopelnų kuopai: teisinio 
kuopos statuso sutvarkymą, 
drausmės atstatymą, kuopos 
praplėtimą naujais nariais (16), 
iždo pagerinimą pramoginiais 
parengimais ir 1.1., pareiškė, kad 
ši dvejų metų veikla jį labai nu
varginusi, todėl antrai kadenci
jai nekandidatuosiąs, kuopai pa
tarė išsirinkti kitą pirmininką: 
pateikti kandidatus, o taip pat 
ir savanoriai pirmininko parei
goms turi teisę patys save iš
statyti balsavimui (tai aukš
čiausio laipsnio demokratija! — 
B.Š.), bet tokių neatsiradus, iš 
susirinkimo pateiktų 4 kandida
tų nauju kuopos pirmininku 
slaptu balsavimu išrinktas inž. 
Juozas Pažėra, o vicepirminmku 
(pusiau slaptu balsavimu) iš
rinktas ats.- Itn. Vladas šimoliū- 
nas, Valdyba: dalis — tie patys,

tas iš Kalifornijos. Jis turi 10 
pėdų ilgumo teleskopą. Orbita 
parinkta 560 mylių aukštyje. 
Satelito kaina 180 mil. dolerių-. 
Žemę apskrieja kas 103 minutes, j

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

iįll

i

Aleksas Ambrose

dalis — išrinkti. Revizijos
misija — tie patys. Garbės Teis
mas — tie patys. Garbės šaulys j
Kazys Karuža viešu kuopos ba’-1 Ministries, P.O. Box 321, Ooąk. 
saviniu įtvirtintas Garbės §an-;] awn m. (>0454.
lių Nariu. _____________

Brolis Stančikas pageidavo,, — Chicagos Lietuvių Spaudos 
kad susirinkimų protokolai būti] ]<]ubo susirinkimas įvyks kovo

— Sovietų valdžia paskelbė, 
kad per sausio mėnesį pramonės 
produkcija pakilo 6.3 prcc., oi 
darbo jėgos produktyvumas — 
5.5 proc. Spėjama, jog tai yra 
Andropovo įvestosios griežtos 
darbo disciplinos rezultatai.

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

, v ix 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas Įmokė j imas. Savinin- 
ko paskola.

5 ir

— Chicagos Lietuviu Spaudos

trumpi: svarstyta — nutarta ir 
baigta, bet toksai šablonas tin
kamas tiktai bendruomeninin- jjfornįa Ąye> Nariai prašomi 
kains, kurie irgi^ svarstė ir nu- gausiai dalyvauti ir kelti aikš- 
tarė: Lietuvių Namus paidavė, pas»ebėtus netikslumus. Bus

men. 4 d., 7 \al. vak,, Lietuvio 
Sodyboje, esančioje 6515 S. Ca- 

Nariai prašomi

Pavergtoj Lietuvoj
J. ZIKARO DARBŲ 

PARODA
i

MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri
nis šildymas, atskiras kiekvienam 
butui. 2 auto gar. Aliumininiai lan
gai. švarus. $62,000. 72-tra ir Wash
tenaw.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St.
Tel: 436-7878

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, grdt, 

garantuotai ir-s^žioingaL 
KLAUDIJUS PUMPUT11 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-8e METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automoblHe 

Liability apdraudimas penslnla- 
kams. Kreiptis:

A. LAURAITI!
4445 So. ASHLAND AVL 

TeL 523-8775

tarė: Lietuvių Namus pardavė, - - - - - -
veikėjai pelnu pasidalino ir diskusijos iškeltais klausimais 
baigta: nei namų, nei pinigų; jr į įvajrQs pasitarimai.
(dar su ?30,000 likučiu bandė j 
pritapti prie Tautinių Namų, bet | 
pastarieji tokių “patriotų” neįsi
leido). Susirinkimo sekretorius, 
garai žinodamas tuose Liet. Na
muose buvusią Stančiko sava
naudišką veiklą, turbūt, t 
pasiūlytą “receptą” : 
tokolavo, kaip susirinkimo ne-| 
svarstyta — nenutarta...

Brolis šaulys

— 1982 metais britų nuo gais
rų draudimo kompanijos išmo
kėjo daugiau kaip 360 milijonų 

f svarų nukentėjusiems. Padegi- 
1 mai ir neatsargumas sudarė

J° i trečdalį visu gaisrų, ū 
nė neužpro-f

NAUJO GYVENIMO
PATIRTIS

Jėzus tarė: “Iš tiesų, iš tiesų J

— Kai Sovietų satelitas Cos- 
' mos 1402 išėjo iš savo orbitos 
ir krito žemėn, vokiečiai ėmėsi 
atitinkamų apsaugos priemonių. 
Dabar Bonos vyriausybė nori, 
kad Maskva apmokėtų jiems iš
laidas.

— Amerikiečiu, olandu ir bri- £ 7 fe

Skulptoriaus J. Zikaro gimi
mo 100 metų sukakčiai Vilniuję 
atidaryta jo kūrinių paroda.

Jubiliejinė paroda atskleidžia 
žymaus lietuvių skulptoriaus 
kūrybos kelią nuo'pačių pirmų-i 
jų žingsnių — plačiai žinomo! 
tėvo portreto ir kitų darbų iki 
mūsų kultūros veikėjų barelje
fų, sukurtų paskutiniaisiais gy-; 
venimo metais.

Skulptūrų kolekciją papildo 
dailininko piešiniai, knygų ilius
tracijos, tapybos darbai. Paro
doje taip pat pateikta foto nuo; 
trauku, įamžinusiu J. Zikaro kū- w .1 
rybinės ir pedagoginės veiklos 
akimirkas.

(Iš Europos Lietuvio)

MELP WANTED — MA! E-FūMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkię ?

$250.00 WEEKLY PAYCHECKS -

(fully guaranteed) 
working part or full time at home. 
Weekly paychecks mailed directly 
to you from Home Office every; 
Wednesday. Start immediately. No- 
experience necessary. National 
company. Do your work right in- 
the comfort and security of your 
own home. Details and application 
mailed. Send your name and ad-, 
dress to: American Fidelity Com
pany, Hiring Dept. 77, 1040 Lone 
Star Dr., New Braunfels, TX. 78130.

Dengiame ir taisome visųrū- 
šiu stogus. Už darbą garan. 
tuo jame ir esame apdrausti

ARVYDAS KIELA
6557 S. .Tolman Avenue

Chicago, IL 60629 _
434-9655 ar 737-171^

a

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.

A. T VERAS
Laikrodžiai tr branfeoy'Ma 

Pudavimaa ir .Taisymu 
2446 Wwt 0th StTMt 
Tat. REpuMIc 7-1941

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, DL 60608

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

1
1 Rūkyti karpiai (chubs), sturyš 

f (sturgeon) ir upėtakiai (trout) 
bei POKYTI ŠVIEŽI UNGU
RIAI. Tel. 337-0263I

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1. 

knygą išleido chicagos lietuvių 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knyga galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
N*ajienose galima ganti nepaprastai įdomios gydy

tojo, viranmenėo veikėjo ir rašytojo ataiminimua.
Dr. A. Gosaen — MINTYS IR DARBAI, 259 peL liečia 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas h 
•usirūpinimą__________ __________________

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

Minkštais viršeliais, tik_____________
Dr. A. J. Goasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ____

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntua Čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išlaidoms.

18.00

84.00

82.00

ITSf 5*. KAIjrrZD RT^ CHICAGO, IL IMH
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RENTING IN GENERAL 
Nuomos

TŠNUOMO.TAALYS apšildytas gražus 
ių kambarių butas su balkonu Ci

cero Parkholme. Geras susisiekimas 
ir krautuvės. Plyta, šaldytuvas, užuo
laidos. Pageidaujami dirbantieji as
menys. Telefonuoti 656-4811.

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių “Em 
glish basement” butas, šilima. Arti 
transportacijos. Marquette Parke.

Skambinti po 15 vai. vak. LU 5-9359.

WANTED TO RENT

IEŠKAU KAMBARIO

Esu senyvas pensininkas, pa
ieškai! kambario pas pavienį 
vyrą ar moterį, mieste ar už 
miesto. Esu rimtas, teisingas ir 
truputį pasilaikantis.

Clinton, IN 
Dan Lucas

Adresas:
17812

SI.

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga —- Mieste

BIG VALUE MAISTO KRAU
TUVĖ turi įvairių importuotų 
produktų, silkių, lietuviškos 
duonos ir kt. Geras patarnavi
mas. Atdara kasdien nuo 7 iki 7. 
Sekm. nuo 8 vai. ryto iki 3 p.p. 
4359 S. Campbell. Tel. 247-4735 

(Buvusi ‘‘Royal Blue”)

— 1982 metais Pietų Afrikoj 
mirties bausmė įvykdyta 99 
juodukams ir 1 baltajam.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5930

■v.

Hotary Public.
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai

HOMEOWNERS POLICY

60642, . 424-1654
Fmm F re c -

Advokatas
GINTARAS P. ČEPfiNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, DL 60629

ADVOKATŲ D RAUGU A 

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 $. Kedzie Avė. 
Chicago, III. 60629
Tel.: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAATĮ "NAUJIENOS*’


