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Prica

Vasario šešioliktoji Kongrese bus
minima vasario 21 ir 22 dienomis

KANCLERLS GRĄŽINO
GEN. KIES L1NGĄ

— VLIKo metai

KITIEMS KETURIEMS UŽDRAUDĖ.
KOJĄ ĮKELTI Į NORVEGIJĄ

I
BONA.
Vakarų Vokietijos
I
Lietuvos nepriklausomybės minėjimas JAV Senate įvyks ■kancleris Helmut Kohl, grįžęs
SOVIETŲ TARNYBON {TRAUKTAS ABNE TREHOLT
iš
Izraelio,
peržiūrėjo
visą
ge-e
PRISIPAŽINO, KAIP JĮ PRIVERTĖ: ŠNIPINĖTI
vasario 21 dieną. Tuo, Amerikos Lietuvių Tarybos papra j
rolo
Guenter
Kiessiing
bylą
ir
t
šytas, rūpinasi senatorius Charles H. Percy (resp., III.).
i
S-vic’.ų ambasadorius D. PoOSLO.
No rvegi j os vyri a u
pakeitė gynybos mnristerio Man
Atstovų, Rūmuose Lietuvos nepriklausomybės minėjimas
sybė trečiadienį įsakė penkiems lianskis i-klausė norvegų val
fred Woerner nutarimą.
įvyks vasario 22 dieną. Invokaciją sukalbės vysk. Vincentas
Sovietų ambasados pareigūnams džios pranešimą, bet neprisipaKancleris pakeitė gynybos mi
Brizgys. šiuo minėjimu, Amerikos Lietuvių Tarybos papra
tuojau išvažiuoti iš Norvegijos, ž’nt). k . d Sovietų pareigūnai bū
nisters nutarimą ir gra’ino iš
šytas, rūpinasi kongresmanas Frank Annunzio (dem., III.).
teritorijos, o kilus keturis So tų nusižengę savo pareigoms.
kariuomenės isnuvstą gen. KiessAmerikos Lietuvių Taryba išsiuntė laiškus visiems sena
valdžia išvarė Sovie
vietų ambasados.tarnautojus pa-Į
i
toriams ir Atstovų Bumų nariams, kviesdama į šį minėjimą I lingą. Gynygos miftkterLs Woer
skelbė nepageidaujamais a<me-j tU ambs ts patarėją Leonidą
Į ner, patyręs
apie šį kanclerio
įsijungti.’
sekr. Stanislova4, cerniūris, įsakė tuojau išvažiuoti Ir
nutarimą, tuojau tįeikė atši^aI
niekad daugiau kojos neįkeltii botoką bei Jurijų Anisimovą,
ALTo informacija
i tydinimo pareiškimą, bet kanc^
ambasados tarnautojus Michaij leris alme ė minislerio atrišta-!
i Praeitais ir ankstyvesniais mv-j lą Juli ą ir A. An ta movą.
į tydinimą ir įsakė toliau eiti savo [
tais Sovietų nariaiviai ke iiaisat-Į Kitiems keturiems larnauloJAV 1984 metais
i pareigas. Kancleris tvirtina, kad
vėjais buvo įplaukę į šiaurės [ jams, spėjusiems išvykti iš Nur•gynybos minisleris, gavę neliksNorvegijos fjordus. kad galėtų Į vegijes. uždrausta į ją grįžti.
GINKLAVIMASIS
1 lias informacijas, * Į>asielgė teii .
.
šnipinėti norvegų uostuose. Be
!
singai.
nėms
problemoms
didėjant
Kandidatas Reaganas žadėjo
to. Sovietų ambasados tarnauto JUGOSLAVIJOS PREZIDEN
‘
‘
mažas
”
karas
gali
būti
patogus
■
Jungtines Amerikos Valstijas
Bus patenkinti ir Vak. Vokie
jai bandė įtraukti į Sovietų šni TAS BALTUOSE RŪMUOSE
tautos
dėmesio
atitraukimui
grąžinti į jai priklausančią vie
tijos • generolai, nes generolas
pinėjimo tinklą kelis norvegui
WASHINGTON, D.€. — Tretą, kaip galingiausią pasaulio nuo vidaus problemų. Amerika t Kiessling pasilieka vokiečių ka
Jiems pavyko įtraukti aukštą
idicnį Jugoslavijos prezidenįprastiniam karui su Sovietais riuomenėje, nes nebuvo įrodymų
valstybe.
Norvegijos užsienio reikalų mi- į
s Miką Spiljak buvo BaltuoPrezidento Reagano atsaky nėra gerai pasiruošusi. Jos grei kaltinimams, kad jis bendravo
nisterijos tarnautoją Arne Tre-,
>e Rūmuose ir gana ilgai tarėsi
mas krašto gynimosi reikaluose tos mobilizacijos daliniai (Rap- ’ su homoseksualais.
holt. Norvegai sekė rusus ir tą
su prezidentu Reaganu. Prezi
buvo ginklavimosi išlaidų didi id Deployment Force) neturi nei .
5
patį
tarnautoją.
Prieš
12
dienų
Waiter
Mondale
labai
patenkintas,
kad
Atstovų
Gea. Kiessling nevažiuos
dentas pasidžiaugė, kad Jugo
nime ir algų kėlime kariuome pakankamai apmokytų žmonių, j
?
policija
sučiupo
Arne
Treholt,
į
Rūmų pirmininkas Thomas O'Neill Jr. .pritarė
atgal į Belgiją
slavija turėjo drąsos atsiskirti
nei. Tai yra populiaru konserva nei priemonių pervežimui.
perduodantį
Sovietų
agentams
-1 jo kandidatūrai prezidento pareigoms.
f nuo Sovietu Sąjungos ir tapti
tyvių amerikiečių^ kariuomenės Amerikai vystant priemones! Vokiečiams svarbiausias klau
dokumentus ]
., .
‘ K
o
svarbius norvegu
j
v
.
.
:
nepriklausoma
valstybe.
Prezierdvėje
apsigynimui
nuo
bran1
ir "karo pramonės bendrovių
[apie krašto apsaugą
simas buvo Siaurės Atlanto Są
------ ir užsienio j j .deniui
. n Reaganui patiko, kad, JuT
duolinių raketų. Sovietai darys jupgOS ginkluotų pajėgų vado j
tarpe.
. .
Į politiką.
< Thomas O’Neill Jr. siūlo Walter
įgoslavija vienintelė moka 16 bi
Prezidentas ' Carferis, liesa, tą jratį'(iž Wttw^.įau" dabar yra (’pavaduotojo Vietai Laikrašti-T'
j Valstybės pareigūnai nuodui-’ lijonų dolerių skolas.
k^ušč gen. KieŽhngaJ
ginklavimosi išlaidas buvo pra ženkJai^karf Sovietai atgaivino
Mondalę prezidento pareigoms
niai ištardė diplomatą Arne; Jugoslavijos prezidentas pasi
dėjęs didintjĮ jau
.metais.
* — . kada-jišvyks į Briuselį, į karima? BLV. flGEPREZUMlNl'AS GAVO DAUGIAUSIA PRITARĖJŲ., Treholt ir nustatę, kaip Sovietų;
skundė, kad šių metų vasara
Įi prieiti
Daugum^ėriaūjųigį^lų^ laivų mą). £
-! menė^;$Wia. .
i RINKIMINEI KAMPANIJAI TURI DAUGIAUSIA PINIGŲ
‘ambasados tamąiFtojai įtraukė į! į Jugoslaviją rengiasi atvažiuo
ji. pa si
buvo ptadėti piezidinrSČaftę; kad
Briuseliu aš niekad dau- <
įus ginkfiri :gia.u nevažiuosiu, -- pareiškė
vystytlf j>i
WASHINGTON. D.C.. — Tho- ginti, bet jis nepajėgia bėgioti ^šnipinėjimo; tinklą ir kaip jie: ti Jurijus Andrapovas. Jis darys
turės pir- i! gen. .Kiessling.
x..v. ,_— Turėdamas i
Jr.. Atstovu Rūmų į šaukiamus susirinkimus ir ten gaudavo,/Maptus Norvegų doku -spaudimą, kad Jugoslavija Llr
išpuolė kprėjddehtui Reagdhui. ir tuo^būifolAĮi^
‘A '
vėl grįžtų į Sovietų bloką. Pi.etinti So-- gjį]yOje karb žvalgybos vadu ' pirmininkas ir įtakingiausias kalbėti. Tuo tarpu Walter Mon- mentus. ., - * -',
Todėl. jis gali įtvirtinti, ; JįaW j o menybę.' Tąi gali
’ Norvegijos užsienio reikalų i zidcrilas Reaganas pasakė, kad
kadencijos bėgyje- . Amerikos vietų Sąjungą nelf^ikti iki JAV tpranešima apie mane, aš neno-i žmonių rinktas demokratas, siū-į dale važinėja veik į visus svar; lo Waller E. Mondale Demokra- bosnius susirinkimus. Mondale . ministerik Svcn? Straj. pranešė, JAV padės Jugoslavijai, jeigu ji
ginklavimasis sustiprėjo. Prezi pajėgs rąpsjginfi;. ;bet pradėti^ gu jai;:5Usitikti...
Sovietu ambasadoriui Dimitri- ir toliau rysis būti nepriklaiidentas. Reaganas ginklavimosi puolimą.;'
Ą ' Gėn. Kiesslisg tarnaus vokie-! tų partijos kandidatu preziden- moka trumpai ir aiškiai kalbėti,
Yra dai- kita galimybė? JAv[^ 'kariuomenėje, bet -į Briuselį ] to pareigoms.
laiku nuvažiuoja ir tuojau vėl jui Polianskuri apie Norvegijos "’ soma. Jugoslavija neri iengvesbiudžetus nuolatos didina ir
vyriausybės - nutarimą išvyti j. irių prekybos santykių. Pasita1984 metų valstybės - padėties pradėjus'vNTS.tv*ti erdvės ginklus,.k»evažiuos.-lai tada šiaurės At-j Demokratų
Demokra.ų partijos skyriai! leidžiasi kiton kelionėn. Mon- penkis Sovietų diplomatus ir:i rimai tęsiami.
apžvalgoje paskelbė milžiniškos o, gaIMę>-te*tymes Mėnulio ;lanto Sin(kluoh-‘ pajėgų yadas j siūlė kelis kandidatusis preziden-! dale parašė knygą, kurioje dė>s. Atstovų Rūmų pir- to principinius reikalus. Thomas pareiškė labai griežtą protestą
erdvės programos pradžią. Se ekonominiam Snaudojimui, So- pareikalaus,
kad vokiečiai at-. iĮ to . pareigom
.
'
už bandymą patraukti Sovietų
— Prieš 10 metų Filipinų pre
kančio dešimtmečio ar dvide vietų Sąjunga bus priversta da- siųstų
kitą generolą^
karo vado mimnkas a [idžisi sekė tų kan- O'Neill minėtą knygą vartė ir
;
.
j didatų pareiškimus įvairiais įsitikino, kad Mondale turi savo šnipinėjimo tinklan norvegų zidentas Ferdinand Marcos pa
šimties metų bėgyje prezidento ryti tą pąį. Sovietai gali prieiti Pava(iu0*Qj^ pareigoms.
narnau tojus.
keitė šalies konstituciją, panaiReagano erdvės programa lenk išvadą, kad jie ekonomiškai to-Į Vokiečiai įvairiai komentuoja ! klausimai bet iki šio meto jis i nuomonę ir pajėgia ja ginti.
| Sovietų ambasadoriui įteiktas j kindamss prezidentūrą. Praewn
už
nė
vieną
!
• -ki •
tynėse su Sovietų Sąjunga kai kios dideles programos negali "kanclerio Kohl sprendimą. Gy- nebuvo pa<sakes
‘
..
. . I Thomas 0 Neill vra isihkmes, norvegų jaštas, kuriame išdės savaitę įvyko referendumas, ki ispu- ,
inuos bilijonus (1.000.000.000.- pakelti. Tokią išvadą priėję, jie nybos ministėris sutinka, jog kandidata.‘ . Buvo susidaręs
. _
..
Kad dervbas su rudais gales gė tyti Sovietų ambasados tarnau ris privertė prezidentą grąžiaii
pats butų norėjęs .
'
000) dolerių, šiuo metu valsty- savo pirmavimą? galėtų apsau- gauta informacija buvo netiks- dis. kad jis
..
.
- ’nau vesti Mondale, negu Rea- tojų veiksmai.
tą konstitucijos paragrafą, nuli
partijos
prezi- įganąs.
į
-ii-x •
l>ės ginklavimasis kainuoja apie goti tik paskubindami branduo- Ii, bet jis pagal turimas žinias tapti
1
< kandidatu
i .
Pastarasis labai greitai
danlį. kad turi būti ir viceprezi
dento pareigoms, bet iki šio
v
300 milijardų (300.000.000.000) linį karą.
t ,
.
....
i nusileidžia, tuo tarpu Mondale Treholt saus o 2b diena, kai jis dento pareigas e’nantis žmogus,
. turėjo nuspręsti. Buvęs kandę-į
meto niekas jo nepasiūlo. lre-i
dolerių per metus, o valstybės
Be abejo, šios mintys yyra spe ' ris H. Schmidt ^džiaugiasi, kad
J
\
.. , , tokiu nuolaidu nedaro. Senato- stengėsi įteikti pluoštą slaptų
jis pasirinko Mondalę. .
. .
įsiskolinimas siekia pusantro bi kuliacinės. bet jos rodo, kokie jam tokio sprendimo nereikėjo čiadieni
ė J r h i <
Iį nūs Glenn, kai pervargsta, tai dckumenlų KGB agentui. Arne
.
•
eiles užsienio reikalų rrt>
,
J nusifotografavo kartu ir viešai
lijono (1.500.000.000.000) dole dideli pavojai slypi naujo pobū- skelbti.
ranka ant visko numoja ir ne- Treholt prisipažino, kad jis ke-; n:\steris stebisi. kodėl Izraelis
į
_ lf A
. ..
rių. Milžiniška erdvės programa ’ džio ginklavimosi varžybose. Iš ________________________ I paskelbė jo parinkimą.
juda iš vietos.
lis metus bendradarbiavo .su ta;p ilgu laukė, kol nutarė
galės būti apmokėta tik užtrau eitis iš šios grėsmingos padėties nio politikos sritis, kuri bus nag-1
Mondale turi kietą
atiduotu
KGB agentais ir teikė jiems syti, kai
kiant dar didesnes valstybės glūdi lik derybų praplėtime su rinėjama sekančioje, tąsoje.
UŽDRAUDĖ RODYTI
nugarkaulį
svarbius dokumentus.
Waller Raufą.
skolas.
Sovietų Sąjunga. Tai yra užsieSADATO FILMĄ
Atstovų Rūmų pirmisinkas T l
Ginklavimosi" didinimas, ta
O'Neill. Jr.. pasakė kodėl jis pa- į KAIRAS, Egiptas. “Colum
čiau, savyje slepia didėjančią ka
sirinko Mondalę. Yra astuoni j bia” bendrovė pagamino “Sadaro grėsmę. Sovietų Sąjunga šiuo
demokratų kandidatai siekia į to'* filmą, kuriame buvo krašto
metu jaučiasi pajėgesnė už JAV
būti paskelbti oficialiai denio- ’ prezidentas Anwar Sadat vaiztiek įprastinių jėgų (kareivių ir
kratų partijos kandidatais, bet duojanris di'asiu ir geru egipginklų skaičiais, tiek jų pajėgu
nei sen. John Glenn, nei kili ne- • tiečiu. Bet pačiame Egipte tas
mu, tiek ir branduolinių ginklų
turėjo reikalingos kantrybės ir I genimas kitaip suprantamas,
srityse. Sovietų Sąjunga didelio
reikalingo užsispyrimo savo pa
karo nenori, lygiai kaip ir Ame
Karo metu egiptiečiai labai
žiūroms ginti. Amerikai reika [vargingai gyveno. Dažnai jiems
rika, tačiau kariškiams valdžioje
POLAND
lingas žmogus, kuris mokėtų pa ( teko badauti. Filme Sadatas
įsigalėjus ir vidaus ekonomi-1
WKT
GERMANY
saky ti **Nc! ' ir pajėgtų savo įsi vaizduojamas geraširdžiu žmo- •
Dmoeri
tikinimus gintigumi. dalinančiu duona, bet gy
Walter Mondale buvo prezi ventojai niekad jo nematė dali
Frehkfurt
dento Jimmy Carterio vicepre nančio duoną. Kai parodys
zidentas. bot jis daž.nai neprita- filmą egiptiečiams. jie protes
e Stuttgart
tuos. Sakys, kad amerikiečiai,
sakydavo prez. Carteriui savo viską klastoja.
nuomonę, bet nieko nesakydavo,
F RAFwCI
AUSTRIA
Komisija filmams tikrinti nu
!
luomctinis prezidentas kiWw
rHUNG:
tarė neleisti rodyti "padalo" (
u;^
taip nutardavo.
Egipte. ‘^Columbia” bendrovė
Senatorius Glenn neteko
tikėjosi, kad Egiptas bus filinuj
kantrybes
patenkintas. Artistas Louis Gas-I
kancleriu Kohl,
Sen. John Glenn moka pasa sett, Jr., vaidinęs patį Sadatą,
Sekretorius George Shultz vakar Rol
kariuomene
kyti savo nuomonę ir gali ją ap* taip pat nepatenkintas.
kalbėjosi su prezidentu Šilęs Zuazo,
I

SENIS SU KASTUVU
štai, sulenktas šimtmečio svorio jis rymo
Ant buko kastuvo ir žiūri į žemę;
Veide gilios vagos praamžių arimo,
Jo nugarą slegia pasaulio nelaimė.
Kas džiaugsmą ir kerštą jo dvasios užgniaužė,
Kas viltį ir skausmą jo sielos palaužė?
Kas jį jaučio broliu — artoju padarė?
Ko ranka jo smakrą brutalį nukorę?
Kas pliką jo kaktą atgal taip atšliejo?
Kas šviesą jo proto užpūsti galėjo?

* ♦ *

Galvojant apie vitaminus, organizmui, jei maiste trūksta
csup kas
kad vitaminas ne tik vitamino C, bet ir balty
C lyg nulemtų normalų or mų.
ganizme funkcionavimą. Taip) Vitaminas C lengvai tirpsta
nėra, nes vienus nepakeičia ki vandenyje, todėl gaminant mais
to, ir vitaminai C. nepakeičia tą dalis jo pereina į sultinį, bul
kitu vitaminu. Vitamino C ran vių nuoviras, vaisių ir uogų sul
narna beveik visuose gyvuose tis. M vitaminą skaldo saulės
audiniuose. Jis padeda ląste spinduliai, oro deguonis, ypač
lėms sunaudoti deguonį, akty aukštesnėje temperatūroje. Ski
vina baltymų, angliavandenių limą greitina vario ir geležies
ir cholesterino apykaitą, skran druskos, kurios patenka su vandžio ir kepenų funkcijas, pa- dentekio vandeniu ir virtuvės
deda užgyti žaizdoms, reguliuo indais: greičiau suskyla šarmi
ja vandens ir druskų apykaitą. nėje, negu rūgščioje terpėje.
Jis dalyvauja tarpląstelinės me
Kiek žmogus per parą turėtų
rtžiagos kolageno susidaryme, gauti vitamino C. pi įklauso nuo
palaiko kraujogyslių elastingu fizinio ir protinio darbo sunku
mą. mažina jų sienelių pralai me sveikatos aplinkos tempera
dumą. Vitaminas C stiprina tūros. Vitamino C arba askorsmulkiausius kraujo indus.
bires rūgšties mažiausia norma
Dėlto reikia su maistu pakan 15-30 mg. Ši norma apsaugo nuo
kamai gauti vitamino C. Jo ne skorbuto, be t nesaugo nuo
gaunant susrgama skorbutu. Tik nemalonių avituninozės reiški
nuo 1913 metų, kai buvo įrodyta niu, kurie susiję su vitamino C
daržovių ir vaisių gydomai nepriteklium. Reiktų, kad vyrai
reikšmė sergantiems skorbutu. nedirbantys sunkaus darbo gau
normaliomis sąlygomis ši liga tų 70 mg., o moterys — 65 mg.
pasidarė retas reiškinys. Nors vitamino C per dieną. Sunkų
skorbutu serga ir rečiau, tačiau darbą di: ban:vs vyrai — 100 mg-,
silpnesnės jos formos pasireiš moterys — 80 mg. Reikia atsi
kia dažnokai, ypač pavasari. Jau minti k” I moterys paskutiniais j
čiamas nuovargis, apetite* stoki;, nėštumo mėnesiais ir maitinan
raumenų silpnumas, dantų sme čios kūdikius šio vitamino turė
genų kraujavimas, dantys pra tu gauti 100-130 mg. per dieną.
kiūra, sparčiai vystosi ateroskle Vaikai nuo 1-3 metų turėtų gau
rozė. silpnėja fizinės ir dvasi ti 40 mg. vitamino C. Augant
nes įėgos. greič:au susergama reikia daugiau, todėl 12-13 mėtį'
infekcinėmis Įlomis. Negaunant berniukams — ?0 mg.T c mergaiyi-amino C jaučiamas suglebi -tems — 75 mg. vitamino C.
mas. m;ėgi’i"tumas, sumažėja dar
Vitamino C — askorbiuės rūg-r
bingumas, silpnėja protinis dar- štiės reikia gauti kasdien. Jei
bits: kūrybiškumas. Labai sunku 1 jo kasdien negaunama, bet tik

<

Vilniaus centrinė gatvė

tarpais, jo veikimas organizme nės daržovės, pristovėjusios at- > suradęs būdą aSjieti ar apsive
* • •
kelis kartus susilpnėja. Dėl to, virame ore 2-3 dienos, vitamine jantieji gyvens laimingai, ar ne.
vitamingi produktai kaip apel C netenka. Jo nėra ir saulėje j Pagal jo receptą vyras neprivalo
Kokia gelmė skiria jį nuo Serafino!
sinai, pamidorai, kopūstai, kra džiovintuose obuoliuose, kriau- būti vyresnis už savo žmoną
Prie darbo prijungtas kasdien, jis nežino
pai, petražolės ir kitos daržovės, sese, uogose. Ruošiant maistą daugiau kaip dešimt metu. Jei
Nei mokslo Platono, nei kelio Sietyno,
vaisiai ir uogos turėtų būti val vitaminą C reikia labai saugoti, mergina yra iš tokios šeimos.!
Nei kas viršuj kabių dainų aidus pina —
gomi kasdien. Rauginti kopūs nes jis veikiamas ore deguonies, i kurioj nėra naminių erzelių ir Į
Kas rytą nublaivo, kas rožę pražydo.
tai, agurkai, burokėliai daugiau kibai greit sunyksta. Be to, jo i tėvas su motina gyvena santai
turi vitamino C negu neraugin žmogui ir reikia daugiau negu koj, tai toki mergina įneš har
Per šį sausą, baisų, nublukusi veidą,
kitų vitaminų. Verdant, puodą monijos ir į naujai sukurtą ži
ti.
Per šią biaurią formą, skausmai amžių žiūri,
Daržovės ir vaisiai virinant sandariai uždaryti, tada vitami dinį.
Tragedija laiko jo kuproje keri!
Dar vienas dalykas — maišy
daug netenka vitamino C, ypač no C liks daugiąu.
Per šią keistą šmėklą, nuviltas, apgautas,
Magdalena Šulaizienė tos vestuvės, tai yra tokios, kur
į ei pastovi dar kelias valandas,
Išniekintas, apvogtas, .atmestas svietas,
viena ar kita pusė priklauso skii
ypač atsiHžius, tai jo Tieka be
tingoms tautinėms grupėms, 1
veik tik pėdsakai. Neteisingai
Prakeikianti protestą vysto kaip vystė, —
Moterys visaip bando
greičiau
sūįra
ar
nebūna
lai-Į
elgiamasi namuose ir valgyklose,
Tas protestas ir ateities pranašystė!
būti gražesnėmis
mingomis.
Taigi
lietuvaitės
ište-1
kai iš bulvių verdamos košės,
* * £
gaminami cepelinai, blynai, ko-J Nėra kvailybės, kurios nepa kėdamos už svetimtaučių iinal
O,'ponai, galiūnai, valstybių valdovai!
pūstai troškinami, iuose gami darytų moteris, norėdama tapti didesnę riziką.
taljokktvarą jūs prikišat Dievui, —
Tačiau reikia atsiminti štai Į
niuose'f itamuft C lieka labai ma gražesne. Šis įspūdis gaunasi
ką:
sunku-atsp^tf^^
įvyks
atei

r Tą kreivą .baidyklę, užgesusią sielą ?7^C^
žai. Daugiau vitamino lieka, kai a<apvaikščiojus ir apžiūrėjus groibulvės kepamos orkaitėje ne- žiu institutą šimtais keisčiausių ty. Kartais mes pranašaujam.
Ir kaip jūs ištiesit tą sulenktą šmėklą -r f
skustos; arba- nuskustos ir tuo- aparatų apstatytas sales. Vielos jog, tie ir tie negalės sugyvena,
Grąžinsite atminti ir neramumą,
imą
iau iškepus ir išvirus šiltas vaf
vai-' ir vamzdeliai, mašinos ir skirs bet paskiau pasirodo, jog laimin
Kaip jam atiduosite proto blaivumą,
gant. Panašiai yra ir stl kitais tomosios lentos, retortos ir įvai- gesnės porelės negali būti. Jei
Sužadinsit muzikoj, moksle, mintyse,
į rių rūšių ištempiamieji įrankiai, vyras ar moteris bando taikintis
maislo dalykais.
Įkvėpsite išminti, sielą ir šviesą —
Tai^i gaminant maistą, būti iš karto galima pamanyti tikrai viens prie kito, gerbia ir mylil
Išdildysit baisiąją šimtmečių gėdą,
na atsiminti, kad bulves reikta patekus į kankinių namus — su kits kitą, tai jie gražiausiai ir su
n
skusti prieš pat virimą, o virti statyti geležiniai batai su viso gyvens.
Islyginsit skaudžiąją amžiną skriaudą?
*
*
prieš pat.valgymą. Prieskoni kių dydžių r.pr i veržiamaisiais
, sraigtais, turi nuostabių panašu Ko vyrai tikisi iš motery?j
O, ponai, galiūnai, valstybių valdovai !
mų su kankinimo įrankiais, var
Vienas žurnalistas buvo iš-f
Kaip jūs atsiteisite šitam linktam žmogui ?
totais viduramžiuose ir turėju
Kaip jūs atsakysite jo skundą brutali,
siais “ispanišku batų' vardą. Tai leidęs vyrams anketą su užklau
simais
kokių
moterų
jie
pagei

yra masina, kurios pagalba ko
Kai viesulą keršto sujudins pasauli?
jai suteikiama reikiama forma. dautų. Atsakymų buvo visokių.
Kur slėpsis pasaulio karaliai ausuoti,
Lengvabūdės miestietės ponios Čia suminėsim tik keletą: 1) i
Kurie iš šio žmogaus padarė kuprotį,
Ideali žmona turi greit užmigti.!
j ir panelės, turinčios storas ar
kad negirdėtų kada vyras grįž-į
Kai Kurčias Baisūnas kils ardančiu vėju,
; kreivas kojas, sueina čia kasdien j
Taps viso pasaulio aukščiausiu teisėju.
! ir tokias “nenormalias” kojas ta namo. 2) Prie bet kokio gin- i
čo
nešaukti:
“
O
aš
biedna.
neĮ
j leidžia valandoms suveržti ir
(Edwin Markham; vertė Nadas Rastenis)
/kenčia skausmą, kad tik jos bū- laiminga, turėdama tokį laido
į tų tinkamai suspaustos ir suverž- ką vyrą”. 3) Turi rėdytis švariai,
i tos. kad po to pasidarytų gražios bet ne taip, kad kitiems vyrams stalą supiaustyū aštriu peiliu
mokslininkai. Pasak j u, tėvai
r lieknos kojytės. Grožio salonuo- įvarytų į gaivą blogas mintis. 4) plonutėmis riekutėmis. Prie
vienur suteikia vaikams perdaug
Tegul nelaukia, kad vyras pa
l se galima net “padidėti". Tam
kumpio duodama krienų.
laisvės, kitur be saiko varžo. Ži
į tikslui yra mašinų, kurios ati- sakotų čai nuolatos komplimen». ♦ *
noma, tas dar nieko ypatingo ne
į tinkamu būdu naudojamos są- us.
• Kas augina vaikus, tas turi pasako’. Reikėtų pridėti dar, jog
Tokie tai yra vyrų pageidavi
■ narių ištęsimui. Storai poniutei
se tik džiaugsmo, bet ir rūpes didžiųjų miestu gyvenimas yra
grožio meisteriai, paaiškina, kad mai. Bet pasakykite jūs. gerbia čių. Kartais ir prie geriausios
pilnas pinklių ir pagundų, i ku
norint tapti grakščiai ir vilio mosios, ką turėtų daryti vyrai, glcbo> vaikai nueina kreivais
rias jaunieji greit Įkliūva. Bet
jančiai, reikia salone prisijuosti kad užsipelnytų viso to. apie ką
keliais. Kiti„ paaugę, iš aukš neužmirškime vieno dalyko —
ant kryžiaus ir tokioj nemalo jie aukščiau parašė? Frisiųski- to žiūri į savo tėvus ir nebesipasaulis niekad nebuvo tobulas
į šį skyrių.
nioj padėty išgulėti ketvirtį va- te savo pastabas
♦ ♦ "* '
.kaito su jais. Kodėl taip yra? ŠĮ ir niekad nebus.
landbs.
klausimą dar riša. Amerikos
Magdeleva Sutaitienė
Kam to dar nepakanka, už Kaip išvirti gerą kumpi
Paimti nedidelį rūkytą kumpį
tvirtinama, kad’ jos syoris —
(kartu ir piniginė) sumažės, jei ir, jei sūrus, mirkyti visa parą
tik ji treniruosis ant taip vadi šaltame vandenyje įmetus plu
namos salės masinos. Prietaisas telę juodbs duonos. Paskui ge
pamišus i dviratį sujungtas su rai numazgoti, nušluostyti, dėti
kilometrus rodančiu rodikliu į kedei nors drobinį švaru sku
tūri du penalus; prie jų pririša durą ir apsiūti. Užvirinti puode
mos kojos. Motoras tuos peda i vandenį. įdėti kuicpi ir vukailus suka. Sutaisyta taip, kad pa I tus paAityti ant labai lėtos.
cientė mechanizmo negali iš ' nies, kad kumpis tik kaisti^ bet
jungti ir kojų nepajėgia ištrauk- ne virtu, (dėti pora svuganrų,
‘ ti iki kilometru rcxlykle nerodo kele.ą grūdelį pparu ir para
35-tą kilometrą, tuomet skaito lamo (lapelių. Tokiu būdu virti
si "nuvažiuota”.
kumpi apie 3-4 valandas laiko,
tik saugoti, kad nepariktų, nes
Kaip sukurti laimingą j bus neskanus. Kai ifain. nu- i
kaisti ir pastatyti nuotaiki, kad į
šeimyninį gyvenimą
cuiDpis ataustų tame vandenyje, >
Teko skaityti, jkg vienas Chi- kuriame virė. RA atanŠ, išimti I
cagos unrversitifto profesorius ir pa«eti ant lentos. IMKKftmt i i
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Ar šitokį tvarą pats Dievas sukūrė,
Ir siuntė valdyti ir žemę, ir jūrą, —
Sekt saulės, ieškoti aukštybėj galybės
Ir jausti aistrumą gilios amžinybės?
Ar tai tokį sapną Kūrėjas sapnavo,
Kai žvaigždžių kelionę beribėj rikiavo?
Ir peklos gilybė, siaubais nukaišyta,
Neturi biauresnės esybės už šitą,
Kuri baisiau keiktų pasaulio godumą,
Kuri taip vaizduotų dvasinį tuštumą,
Kuri taip kerštingai, ir temstant, ir rytą,
Grūmotų pasauliui spėka dinamito!

Religinė kova ar Lietuvos laisvė?

gę aukštoji Šatrija ir stačioji vybės, ir kiekvienas tik trokšta
Girgždula, ir baisi žinia apskrię- kuo daugiau išžudyti savo prie;a visą žemaičių kiaHa.
Išn^kuo daugiau pralieti ju krauklastą.
Kas gyvas sustiprina tuomet jo, kid ramia sąžine galėtų kesavo galybę, savo turtą, savo ar-į liauti pas savo protėvių seneliu-,
titniausius. Seniai, moterys h kur tik žuvusioms jjž laisvę ir
vaikai bėga slėptis į tamsias, ny už tėvynę vieta amžinose „Pra
kias girias, i klampius raistus. amžiaus dausose.
iemaičitį padavimai
Kiti varosi i gynimosi pilis >avo gyvulėlius, gabenasi mantą.
‘NEPASITIKĖJIMAS”
Pajėgesnieji vyrai skubiai bal
noja žirgus, ginkluojasi kalavi
Du silpnapročiai susitarė pa
jais. buožėmis, saidokais, ir vie bėgti iš ligoninės ir tam pabėgi
ni traukia i pilis, kiti skuba prie, mui išsidirbo pianą, kurį nedels
šui kelią pastoti
dami ėmė vykdyti. Naktį juodu

|

Skaitant lietuviškąją spaudą,, persekioja lietuvius. Ta kova
noroms nenorom* susidaro nuo- ugdo neapykantą tarp lietuvių, I
monė kad'lietuviai tiek paverg- o Lietuvos pavergėjui ta nea- J
toj Lietuvoj, tiek svetur gyve- pykanta tarp savųjų yra labai
rantieji kovoja tik už tikėjimo! svarbi. Lietuvos pavergėjas, tulaisvę ir žmogaus teises. O mū- ' .ėdamas lietuvių parsidavėlių
su pagrindinė ir pati svarbiau-*
kurie pagal pavergėjo
doji kova dėl Lietuvos nepriklau' norus vykdo tą savųjų persesomybės atgavimo yra nustumta, kiojimą.
. antraeilę vietą. Lietuvių tau-l Vienybėj — galybė., bet, dė
tos kančios, lietuvių rusinimaspavergtoj Lietuvoj, kaip ir
lietuvių kalbos smukdymas. Lie ^ia tarp lietuvių, tos vienybės
•uvos praeities — istorijos klas- nėra> tai didelė lietuvių tautos
lojimas, materialinių gėrybių nelaimė. Jeigu nebūtų iš lietuKas kur slėptis, kur joti, jau išspruko įš palatos ir nudūmė
grobimas, tikinčiųjų persekioji-Į vių parsidavėlių Lietuvoj, pa
iš anksto vadu pasakyta ir visa prie mūrinės aptvaro sienos.
muš. lietuvių rašytu ų prievar- vergėjui — nebūtų ir tokių žiau.
sueigose aptarta ir apsvarstyta. Vienas susikūprino ir antras už
tavimas — kurti tik tai, kas l'a* rių tikinčiųjų persekiojimų, ir
Kelią pc vandeniu i Medvėgalį šoko jam ant pečių. Dar vievergėjui yra naudinga, lai yra tuomet lietuviu kova dėl Lietunurodo pabėgėliams piliakalnio paukšteliai lizdus pasiuva iš mene kas kita, kaip Lietuvos paser-1 vos laisvės įgytų kitokią kryptį.
sargybos vyrai. Jis toks painus, atskfūrė ant sienos viršaus.
g< jo sąmoningai vykdomas fizi- pCs jėgos, kurios eikvojamos dėl
— Na, dabar trauk mane į vir
vingiu vingiais iškraipytas, taip
ms ir dvasinis genocidas, visu tikėjimo laisvės, būtų nukreiptos ,
gudriai ir sumaniai užmaskuo šų, — tarė apačioj likusis.
ž aįurumu nukreiptas prieš be- ,j^.| Lietuvos laisvės, ir ta kova į
— Ne, tu dar palauk porą
tas, kad be vadovų niekas kitas
tuviu tautą.
būtų vykdoma — vedama su tik- ‘
io ir nežino; žingsnis nuo kūl- i mėnesių, tu dar nesi pilno proto,
Šios lietuvių kančios ir lietu moju Lietuvos pavergėju, o ne J
grindžio i dešinę ar į kairę — — atsakė antrasis pasprukdamas.
vių tvirtas ryžtas — nepriklau tarp savųjų, kaip kad dabar vyks
Rugių gubos (Tapyba)
A. LĖKŠTELĖ
žingsnis į prarają, marmalynę Į
soma Lietuva, turi būti išgarsin ta.
j ar į vilkaduobę, kurios dugnas
§ Didelis medis į 'dieną gali
ta visame pasaulyje. G Lietuvos
Ta kova, kuri vedama lietuvių į
aštriais ąžuoliniais kuolais nan- suvartoti šimtą galionų vandens.
pavergėjui — jo garsiems va oavergtoj Lietuvoj dėl tikėjimo ’ kicjimą> tik suteikus Bažnyčiai
tytas.
Medvėgalio kalnas garsus praeitimi
dams .kiekviena proga tiesiogiai laisvės, nors mes ją dabar verti- !]aisvę”. Bet. deja, dėl Lietuves
Bet kryžiuočiai, pažinę žemai
rašykime ir siųskime reikalavi name, bet Lietuvos pavergėjui jnepĮ-iklausom.ybės vedama kova zlcTnaič/u įrengrniod apsūiigcti darę gana daug, bet visi jie baigčių gudrumą ir sumanumą, ki
mus, kad greičiau kraustytus] iš mažai rūpesčių sukelia, nes, Ičia negali susįcti.
davosi nesėkmingai. Vienas ra
Aledrėgul/o pili
MEET THE CHALLENGE!
tąsyk braunasi prie pilikalnio ir
Lk?tuvos — Lietuvą paliktų lie ižuot vykcJę tuos žiaurius lie- ' Taigi lietuviu tautos kevoje i
šytojas taip aprašė senovinius
Aukščiausias vi>oje Žemaiti Medvėgalio pilies saugumo įren tiesiausiu keliu, neieškodami nei
tuviams, nes tai mūsų kraštas, tuv ių kank ini mus, persek i o j i- dėl Lietuvos nepriklausomybės
kūlgrindžio, nei brastos. Šimtai
c re Lietuvos pavergėjo.
mus patys rusai — už juos at tikinčiųjų vedama kova už rikė- i joje kalnas tai Medvėgalis, kuris, gimus:
jų geležimis apsikausčiusių, žū
Džiugu, kad yra daug lietuvių, lieka parsidavėliai rusams (išga jimo laisvę užima mažą tos ko- yra Kai tipenu valsčiuje, Taura Medvėgalio pilies kampinio bokš
va pelkės!. raistuose, nugrimskurie drąsiai gina tikinčiųjų tei mos) lietuviai. Taigi Lietuvos jvos dalį. kuri, nors ir būtų lai gės apskrityje. Te kalno viršū derva išteptas ir šiaudais ap
ta klampiose marmalynėse/ su
ses. Deja. kita dalis lietuvių pavergeras svetimom rankom ža mėta, toli gražu neatneša Lietu nėje stovėjo tvirta pilis, kuri mi rištas aukštas stiebas. Prie jo
žirgais prigeria agivariiose/Ja'r1
tyli, laikosi nuošaliai nuo šios re j rijas žarsto, savųjų nenudeg-1 vai laisvės, nors kai kurie šią nima jau 1316 metais surašytoje nuolat stovi grkluoti vyrai. Jie
kronikoje, ryšiumi su kryžiuo dieną naktį eina sargybą gink- pasimovę ant aštrių ąžuolinių
liginės kovos. Taip pat yra lie- damas.
kovą laiko pačia svarbiausia —
Į kuolų miršta- vilkaduobėse; Ta
tuvių, parsidavėlių Lietuvos paJeigu tokia kova, kokia yra svarbesne už Lietuvos nepriklau čių nesėkmingu žygiu užgrobti tolimesnius ar artimesnius pilia
tą pilį. Savo žygi kryžiuočiai kalnius bei sargybos bokštus ir čiau, tie, kurie prisikala prie
vergėjui, kurie visokiais būdais vedama dėl tikėjimo laisvės, bū- somybės kovą.
Medvėga 1 i o, patys. n ebeb'rangi n a
pakartojo 1329 metais. Petras stebi visą apylinkę.
persekioja tikinčiuosius, o jiems j tų vedama dėl Lietuvos nepr
Kaip minėjau, kad iš mūsų
savo gyvybių, nežino pasigailėtalkinu policija, čekistai, proku klauso.mybės, tai Lietuvos paver spaudos gaunamas vaizdas, kad Dusburgietis rašo, jog kryžiuo
Ir ant kitų piliakalnių taip pat Į jimo ir pilies gynėjams.
SERVE WITH PRIDE IN
rorai, teismai ir kitos atmatos — gėjas visu savo laukinišku žiau lietuviai kovoja tik dėl tikėjimo čiai, vadovaujami čekų kara dieną naktį eina sargyba gink
Ir apgultieji iki /.paskutiniu
THE NATIONAL GUARD'
liaus Jono Liuksemburgiečio, ap
KGB rūsiuose ta: do, kankina ne rumu ją nuslopintų.
j laisvės, o mūsų pagrindinė kova gulė Medvigalio pilį kurioje, luoti vyrai, dairosi i visas „pusės kraujo lašo ginasi nuo užpuoli-?
kaltus lietuvius. Jie palikti be
Jeigu vieną dieną Lietuves pa- i dėl Lietuvos nepriklausomybės
ir seka plačią apylinkę, nes kry kų, ir jie nebebrangina savo gybuvo
6.000
žmonių.
.
jokio užtarimo, ir savo tiesos vergėjas panaikintų visus tikin vra nustumta antroion vietont.
žiuotis gudrus, apgaulingas jr
Žemaičiai
atkakliai
gvnėsi.
ta-!
negali apginti,
tųjų persekiojimus — duotų ti Kodėl taip yra?
klastingas, kartais jis puola že
už
čiau
buvo
priverstpasiduoti.
Pavergtoj Lietuvoj.vykstą ko kėjimo laisvę, tikintieji galėtu
maičių kraštą iš pietų nuo pa
Mat, VLIKas- ir ALTa neturi
va už tikėjimo laisvę, už tiesą. laisvai nepersekiojami melstis ir 1 save spaudos, kur galėtu dau- Paimtiems i belaisvę duota pasi nemunės, kartais, susidėjęs su
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIUI AMERIKOJE
Bet ji mus nedžiugina — visa atlikinėti kitas reLgmes apeigas. giąu išgarsinti dėl Lietuves ne-( rinkti vieną iš dfciejų: arba bū-1 kalavijuočiais .— iš šiaurės va
yra. seniausia, didžiausia irt turtingiausia. lietuviu fratemalinė
blogybė šios vedamos tikėjimo Ir jei pavergėjas, užuot perse priklausomybės vedamą kovą, iš. I ti nužudytiems, arba priimti karų ar iš kitur.
\ i
į organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
krikštą.
Medvėgal
iečiai
sutiko
j
laisvės kovos yra ta, kad šioje kiojęs, pradėtų net raginti lietu garsinti lietuvių kančias ir ne
Tačiau sumanus žemaitis visur
krikštytis,
bet
kaip
tik
kryžiuo

SLA — atlieka kultūrinius-<dąrbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
kovoje dalyvauja lietuviai prieš vius daugiau melstis, ar daug palaužiamą lietuvių tautos ryžtą
j pristatė jiem pilių, spąstų ir su
f
darbus.,dirba.;
V- r
čiai
buvo
išvyti
lauk,
jie
vėl
grį

lietuvius, eikvoja savo jėgas, ti kas „ Lietuvoj, pasikeistų ? Ma — atgauti Lietuvai laisvę. Kai
darė kliūčių. Tik iš Kuršių Vil
SLA. — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu
kinčiuosius persekioja, atleidi nau, kad ne. Lietuva vis tiek kurioje mūsų spaudoje vengia- žo prie savo senojo tikėjimo.
nių, Ventos miškų ir iš paduby- apdraudq savo nariams.
x i L; - .
Panašiu- žvgiu
vra sio girių nesistiepia į dangų pi-,
v O krvžiuočiai
w *■
nėja iš darbų, mokyklini jauni vilktų sunkų pavergėjo uždėtą ■ ma garsinti VLIKo ir ALTo vei
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
mą^ tardo. persekioja, grasina, jungą, tik dvasinis lietuviu gy klą: mažai pamini lietuvių veda
liakalniai ir pilių sargybos bokš
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas
lietuvis ir lietuvių draugas gali
mažina mokiniams elgesio pažy. venimas palengvėtų, bet visa ki ma kova dėl Lietuvos nepriklau visas mūsų turimas jėgas, nepa tai. Nuo amžių ten niekas, be
■- Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
>
mius, daro kliūtis patekti į aukš ta priespauda paliktų.
i somybės, o religinės kovos gar miršdami ir antraeilių tikslų, žvėrių ir paukščių, nesikuria ir
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrąuda — Endowment
tesnes mokyklas. Ir tikrai keis-' Nors pavergtam kraštui būtų sinimai neproporcingai nustel padedančių svarbiausiąjį mūsų negyvena. Per tuos tankumyInsurance, kuri.ypač: naudingas jaunimu^, siekiančiam
7 ‘
' paukštojo mokslo -ir Hp^veihrią/pradžiai. /
ta, kad moterys mokytojos dau duota pilna tikėjimo laisvė, bet bia Lietuvos nepriklausomybės tiksią įgyvendinti. O tokia yra| nūs neįsilaužia^ žemaičių ikrasStA-L vaikus apdĄudži^ pigia terthinuota apdrauda: už
giau persekioja tikinčiuosius mo tai dar būtų toli nuo mūsų sie siekimą. Nepamirškim," kad pats lietuvių kova dėl tikėjimo lais tą ir joks kitas priešas.
c;
apdraudos ajrmą'tetEįOka.metams.
kinius, negu vyrai mokytojai.
Bėda žemaičiams, kai-ant kurio
kiamos Lietuvos nepriklausomy svarbiausias visų lietuvių tikslas vės, nors ji tiesiogiai nesusidu
Tokia vykstančia' tarp tikin bės — Lietuvos laisvės, štai ci- — reikalauti Lietuvai laisvės, o ria su Lietuvos pavergėju, bei piliakalnio susiliepsnoja stiebas *?: SLA—kuopų yra visose Sėtuvių kolonijose^
- ' Kreipkitės f s^o^ apylinkėj kuopų veikėjui,
čiųjų ir netikinčiųjų lietuvių kb- nika vali nutilti tik likvidavus su ja ateis ir religijos ir kitos dėl Lietuvos laisvės: tai lietuvių ir į padangę iškyla kruvinų dū
v
.
-jie. Junks mielai pagetljės.
dėl Lietuvos laisvės tai lietuvių mų stulpas. Nepraeina, nė va
vava gali tik džiaugtis Lietu nika gali nutilti tik likvidavus laisvės.
Galite kreiptis iš tiestai i SLA Centru:
vos pavergėjas, kad lietuviai tikinčiųjų diskriminaciją, perselandėlė, ir tuojau suliepsnoja PaPagrindiniam mūsų tikslui — šauksmas į pasaulio sąžinę.
devrio Vederių, Skapočių, Bal
■; į r LITHUANIAN ALLlANŲEpF AMERICA .;
atgauti Lietuvai laisvę, skirkim
tininkų, Girnikų, Sumanų, Trei-;
307 W; 30th St,.NeW;Ybrii,: NXlWOl
gių, Paršpilio piliakalniai, jiems j
.
TeL (212) 563-2210
■>
atsiliepia Moteraitis, Sprude, o.
> LITERATŪRA, lietuvių Htertttfcros, meno !r mokri
šiaurėje nušviečia plačią padan-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

HM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nelemtų, Vin«
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko*
J. Rauk H o, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir 1
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t
M- K Čiurlionio. M. Meikio, V. Kašuboa, A. Rakštelės ir A. Vara*
kūrybos poveikalaia. 385 pust knyga kainuoja tik $3.

'• DAINŲ SVENTSS LALhUOSE, poetės, rašytojos tr tn
finių lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenhnt
bei užkulisiais. Studiją yra 151 pusi., kamuoja W.
• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašj
tas Juoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauna
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mt<
ratūrtnė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių Įmygi
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R4 LA L MJsi L*
i tr minty?
m
in ii teista bolšcvfto

s ir rietas ncpriL. Lietuvoje tr
metate. Knyga tari S4
- -"■T*. nmnOTH.
tik B
ir -■*
t—-s-.i

JAY DRUGS VAISTINĖ
NGA1 IŠPILDOMI RECEPTAI

fciTgHg jamamca

ITW

Kaina H

WsJHmI It.

• KOSMETIKOS REIKMENYS

DUMYNAI

Ltdara šiokiadieniais nuo

aadienia
hnn. BN pat knygoje yra Mj nmcfniY

• FANNIE MAY SAL

parašė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada fr
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius
BGga pas geriaushM Šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
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įvažiuoti į Ameriką”. Ir toje de
legacijoje buvusieji prezkfentui
Trumanui dėkojome.

moksle didelį autoritetą.
Jau seniau esu minėjęs, kad su tokiais “viską žinan
čiais” diskusijos nevedamos, tik jiems primenama, kad
jie kalbėtų ar rašytų tokiais klausimais ar temomis, ku
rioms jie mokslo įstaigoje yra Įsigiję žinių. Tad ir šios
mano pastabos, skirtos K. Baltrukonio adresu, yra jam
tik priminimas, kad rašytų tokiais klausimais, kuriems
yra pasiruošęs ir Įgijęs objektyvaus mokslo žinių. Tai
parodo ir toks pavyzdys: jis savo rašinyje dažnai vartoja J
žodį dogmą, bet atrodo, kad jis nesupranta, kas S tik
rųjų yra dogma. Tokia dogmos ignorancija parodė, kai
jis ją suplakė su piniginėmis rinkliavomis. •' ■ •
Pagaliau, tenka jo paklausti, ar religija yra kalta,
kai ją savo tikslams paglemžia kurio nors krašto totalistinis valdovas. Man rodos, kad šiam klausimui atsakyti
nereikia didelės galvos.

Nors jau praėjo daug metų
uito Helsinkio konferencijos, ta
čiau ir šiuo metu tebesam su
pami Helsinkio Konferencijos
aidų. Konfereifcijos, Kuri yra
pt,vadinta ir “S-iugumo bei Ben.
| dnidaibiavimo Europoje pasita
rimais”. Kaip jau sakiau anks
čiau, ši konferencija sukėlė mū, $ų tarpe nerimą iš anksto ir čia
būta tokio ypatingumo. kurį
nes turime įsistebėti.

K. Baltrukonis cituoja ir pavienių krikščionių nusi
kaltimus. Tenka jam tik tiek priminti, kad niekas ne
sako, jog krikščionis negali nusikalsti. Gali nusikalsti ir
krikščionis, bet ne krikščionybė, ne krikščioniškoji dok
trina; ir dėl to ne ji, kaip tokia, išgyvena krizę, bet ją
išgyvena jos išpažintojas, tai jo gyvenimo 'krizė. Tokią
krizę gali išgyventi ir tie, kurie yra pasiekę dvasinį ar
pasaulinį poaukštį. Pagaliau, ar tai yra krikščionybės,
krizė, kai K. Baltrukonis jai ir jos vadovams rodo tokią
tamsią neapykantą? Aišku, kad ne.-..,
K. Baltrukonis nepajėgia atskirti krikščionybėje
naudojamų liturginių ceremonijų nuo.pačios krikščiony
bės. Ceremonijos yra žmonių padaras, jomis ..siekiama.

Ne krikščionybės krizė, o tik žmogaus
Norėčiau šia proga paklausti, kada K. Baltrukonis
pradės Įrodinėti, koki progresą Lietuvon atnešė Maskvos
ateistinis komunizmas. Pagal jo išmonę, jis turėjo at
nešti dideli progresą, nes jos nešamas nėra krikščionybės
pažabotas. Jei taip, tai, kodėl K. Baltrukonis pabėgo i
Vakarus? ; Juk; atrodo, kad jam dvasinis progresas ne
svarbu/o tik"-medžiaginis. Tai kodėl jis bėgo, net kalė--,
jimų nesulaikomas, Į tuos kraštus, kur, jo išmone, krikš
čionybė yra progresb^trukciytoja?

Toks jo metamas kaltinimas dvasininkijai, būk ji
atnešusi tamsą, yra ne kas kita, kaip demagogija. Ar
Kristaus Evangelijos skelbimas yra tamsos skleidimas?
Juk vienas jos esminių pagrindų yra meilė žmogui, ne*
meilė priešui. Matyt, K. Baltrukonis neskaitė, kokią meilę
parodė popiežius Jonas Paulius II tam teroristui, kuri*
buvo pasikėsinęs prieš jo gyvybę. Popiežius nuvyko Į
kalėjimą, apkabinęs ji glaudė prie savo, širdies ir jam
pareiškė, kad jo kaltę dovanojas. Toks popiežiaus žygis
sukrėtė visą pasauli nusistebėjimu. Bet iš viso, ar K.
Baltrukonis turi bent mažiausią supratimą apie pasiau
kojimą misionierių, apie jų raupsuotųjų slaugymą? Juk
jie nešė ir neša Į pagoniškus kraštus kultūros šviesą. Ne
atrodo, kad K. Baltrukonis būtų kada nors skaitęs rimto
istoriko parašytą Bažnyčios istoriją. Jis būtų sužinojęs,
kad iš vienuolynų sklido ne tik dvasinė pažanga, bet ir
žmonių gerovės progresas. Ar K. Baltrukonis ką nors yra
girdėjęs apie Nobelio premijos laureatę Motiną Teresę?
Kodėl jis nešioja savo širdyje teki užmojį žeminti dvasi
ninkiją, skelbti ją esant sustingusią ir tamsos skleidėja?

yra žmonių padargą,'žmonės jascgaivjir pakeisti.
K. Baltrukonis mato krikšeionybėBįkrizędF kai kurių
kunigų bei rienuolių nukuningėjimė.J Būtųdidelė ne-, POVILAS P. DARGIS, SLA Prezidentas
tiesa tvirtinti, kad jie-’ nukunigėjo.?įr tokiais tapo dėl

Jų nuktinigėjinras iiieko bendro nėturėjo su tariamu
krikščionybės h±gyveniiriw Kas. žino.? Bažnyčios istoriją,
tas žirte, kad- tokių nukuhigėjusiu, iruviennole^ifflų buvo '
visais laikais. To priežastys glūdi juose pačiuose, o ne
krikščionybėje. Bet, pagaliau, ar medicina išgyvena kri
zę, 'jei kuris gydytojas atsižada savo pašaukimo? Ar '
oedagogika išgyvena krizę, jei kuris-mokytojas atsižadą
mokytojauti ir pasirenka kokią nors kitą profesiją? Juk
krikščionybė, nėra subankrutavusi ir tada, kai K. Baltru
konis ją vadina cirku. Tokiu atveju, kiekvienas galvo
jantis žmogus pasakys, kad Baltrukonis,. taip tvirtinda
mas, išgyvena protinę krizę arba, jo žodžiais tariant,
amazonišką mąstyseną...
■ ■ :; '

JALTA, POTSDAMAS IR HELSINKIS
SUSIVIENIJIMO AKUTIS

Jei dėl Jaltos ir Potsdamo kon
ferencijų mes patys prašėmės
priimami j Baltuosius Rūmus,
tai dėl Helsinkio konferencijos
3-ių pavergtų tautų tautinių gruoių vadovai Amerikoje buvo pa
kviesti paties Amerikos Prezi
dento. Ir buvo pakviesti ne po
Helsinkio Konferenciros, o prieš
pat konferenciją prieš pat Pre
zidento G. Ford! išvykimą į Hel
sinkį, kur jis dar tik pasirašys
numatomą deklaraciją. Čia JAV
Prezidento paryškinimas, kad
Amerika nekeičia savo nusista
tymo dėl Lietuvos, Latviįos ir
Estijos įjungimo į Sovietų Są
jungą, t. y. lieka ir toliau ne
pripažįstanti tų kraštų okupaci
jos, kad- Helsinkyje formuluoti
susitarimai nesaistys Amerikos
nusistatymo trijų Pabalčic oku
puotu valstybių atžvilgiu, buvo
mums laiku ir neabejotinai nau
dingi pareiškimai.

Šjandien^po septinių metu
nųp Helsinkio konferencijos,
džiaugiuos neapsirikęs su padė
ka prezidentui Fordui 1975 m.
liepos ?5 d. priėmusiems. 8-ių
-tautinių giupių vadoyušjkur at
stovavau Šrrsivieiiijimą ir Ame
rikos Lietuvių Tarybą...

J.ięji — Truman, Attlee ir. «vėl
tas pats Stalin. — Jaltos susita
rimų nepakeitė. Tada, mes jau
sužinojom, kad Lietuvos- kelias
į laisvę prailgsta. Bet ir tada
ėjome f. Baltuosius Rūmus su
apeliaciją, kad Amerika būtų
r Priimtoji JAV Atstovų Rū
draugiška lietuvių tautai -<fe.barmuose Rezoliucija Nr. 864, jau
ti-nėje jos bėdoj. Tcče. delegaci
ir' po Helsinkio konferencijoje
joje aš.pats dalyvavau. Tada te
priimtos deklaracijos, kalba,
ko išgirsti iš prezidento-Truman
šiuos žodžius: “Gerbiamieji, mes ■’...kad nepaisant bet kokio in' terpretavrmo, kokį Sovietų Sąsimpatizuojame jums, ir- jus at
’ junga ar kitas kraštas gali banjaučiame, ir savo pareiškimų- lai
’ dyti Europos Saugumo ir Ben
komės. Bet, .gerbiamieji,, mes“
dradarbiavimo Aktui, pasirašy
dėl Lietuvos ar 'dėl kitų teri
tam Helsinkyje,' Atstovų Rūmų
torijų į karą neisim. Tačiau čia
pripažįstama prasmė yra ta, kad
užtikrinu
jus,
kad
duosiu
įsa

• Povilas, Dargis
Ij nėra pasikeitusi ilgalaikė JAV
kymą JAV okupacinei valdžiai
politika nepripažinti neteisėto
Vokietijoje, kad ji jokių būdu
. • (Tęsinys)
užėmimo ir aneksavimo trijų
j neišduotų lietuvių įš.DP stovykBaltijos valstybių —-—Estijos,
to sekė Potsdamo Konfe- ‘ lų Sovietų Rusijai ir raginsiu
rer®ja 1945 m., kurioje trys' di-; JAV Kongresą, kad jis priimtu Latvijos ir Lietuvos, bei 2) ir
toliau JAV politika bus jokiu
būdu nepripažinti Baltijos vals
neišmanėlis. Kodėl jis neįeina bažnyčios vidun, kai juos tybių įjungimo į Sovietų Sąjun
iš lauko dienos šviesa apšviečia,? Tik tada jis pamatytų gą”-

Baigiu šias, kad ir kietokas pastabas K. Baltrukonio adresu, jam primenant, kad jis savo ršainyje neskel
bia objektyvios tiesos, bei faktų; ir kad tas nieko bendro
neturi su moksline objektyviąja, tiesa. Tad tenka jam tik.
tiek pasakyti, kad džentelmenas žmogus, jei ko neišmano.
tai jis nesiryžta to-neigti, neigiamai vertinti bei kriti
kuoti. Sakysim, tokie, kaip muzikos profanai, kurie pia
nino muzikos nebesupranta, nors būtų -skambinama- ir
žymiausio kompozitoriaus kūrinys. Tokie tyli, nes žino,
kad neišmano. Jie nenori pasirodyti esant muzikos ignorantais. Tuo tarpu K. Baltrukonis elgiasi priešingai. Jis
krikščionybę kritikuoja, kaip ir tas, kuris iš lauko pusės jų stebuklingą grožį ir žavesį. Tad patartina ir K. BaltruBet jam to dar negana. Jis imasi spręsti ir Dievybės stebi gražiausius bažnyčios vitražus. Ir juos kritikuoja, koniui pažinti krikščionybę ir jos vadovus ne iš jų priešų
sampratą.
r__ _ Žinoma,
- — - - tuo nereikia stebėtis, nes _gyvenime net burnoja sakydamas, kokie neišmanėliai tie žmonės, i paskvilinės literatūros, o iš objektyvaus mokslo ir ob___
būna tokių, kurie mano, kad viską žino ir viską išmano.' tikri avingalviai. Jų išSaupsinti tokie meno kūriniai yra) jektyvių faktų šviesos. Tada pamatys, kad krikščionybė
Tokie kalba visais klausimais, jiems ir painiausios prob- tik kažkokios pilkosritamsios neaiškios dėmės, kurios (ir jos vadovai yra ne tamsos, bet šviesos skleidėiai. .<
lemos yra aiškios. Tokie “išminčiai” galvoja, kad visi kiti dengia bažnyčios langus. Bet toks kritikas yra tikrai
A. Svilonis

Iš to viso matome, kad Ame
rika jos Prezidentų ir Kongreso
Atstovų lūpomis ir raštais yra
mums draugiška didžioji valsty
bė ir tą draugiškumo ryšį mes
turėtume labai saugoti...
(Nukelta į penktą puslapį)

i

Karui pasibaigus, gal po kokios poros savai
čių. latviai sužinojo, kad Ravensburge yra pabalMarijampolės Karo mokyklos
tiečių pabėgėlių lageris. Jie pradėjo mus raginti
persikelti Į tą lageri. Kadangi Vytauto D. Šeima
ir jos kariūnų likimas
ir kiti lietuviai buvo gerai Įsitaisę, tai jie nutarė
^Tęsinys)
dar palaukti. Nusibodus man ligi gyvo kaulo dirb
PATENKU I FRONTĄ
ti ūkyje už dyką, nutariau su latviais keliauti Į
4
Nieko nepadarysi — reikėjo keliauti Į tą kai tą lagerį.
mą. PechtenweiUer kaimo buergermeisteris mus
Į Ravensburgą nuo čia buvo apie trisdešimi
visus išskirstė pas ūkininkus. Mane paskyrė pas kilometrų. Jokių susisiekimo priemonių nebuvo.
vidutinį ūkininką žemės darbams. Turėjau dirbti Liko tik viena galimybė — keliauti pėstiems.
astuonias valandas kasdien, tik už pavalgymą.
Pasiskolinome iš ūkininkų rankinį dviejų rafVisi buvom apgyvendinti netoli vienas kito, todėl tų vežimėlį. Susikrovę visą mantą (aš beveik nie
beveik kasdien susitikdavom.
ko neturėjau), anksti ryte iškeliavome. Pavakarį
Kraštas labai gražus. Esančios aptmkni kal jau buvom Ravensburge. Greit susiradom ir tą
vos, nuo Boden ežero iki mūsų kaimo vis aukš pabėgėlių lagerį. Lietuviškame lagerio skyriujt
tėjo. Labai gerai matėsi Alpių kalnai. Dažnai susiradau keletą pažįstamų. Į stovyklų buran W
prasėdėdavau pavakaryje ištisas valandas, besi kliūčių pribirtas.
gėrėdamas Alpių kalnų vaizdu. Visi keliai apso
Prancūzai buvusiems K.Z. kalnioms davė ne
dinti vyšniomis ir vaismedžiais. Labai gražios so
blogus pietus ir dar įvairių priedų. Pasijutau
dybos, paskendusios vaismedžių ir kitokių medžių bai gerai. Tuoj pat kilo didelis klausimas, kaĮb
šešėliuose. Vaikščiojant po apylinkę atrodė, kad
ir kaip grįšime į Lietuvą. Deja, Lietuva buVp
esu pasakų salyje. Niekur kitur neteko matyti
bolševikų okupuota. Apie greitą grįšimą į savo
tokio gražaus krašto, nors ir daug jau esu ap
kraštą vis blėso viltys/
važiavęs.
Pradėjus Vokietijoje vęjkti ankštosioms nt>
Tame kaime susipažinau dar su dviem pabė
gėlių latvių šeimomis. Jie buvo muftis labai drau kykloms, nutariau persikelti į Stuttgarto lagerį
ir įsiregistruoti į Technikos aukštąją mokyklągiški. Su jais irgi palaikydavau ryšius.
čia bebūnant pasibaigė ir karas. Mus užėmė Po keleto savaičių, dėl didelio studentų pęrtejcliaus, keletas dešimčių studentų buvo periteftPį
prancūzai.
AUGUSTINAS PAŠKONIS

Karlsruhe. Tame skaičiuje buvau ir aš. čia radau dingo. Iš šimto-*šešių buvusių kariūnų, berods,
apie aštuoniasdešimt lietuvių studentų. Hoch- išlikome tik penki.
schulės vadovybė lietuvius studentus traktavo la
U’ (Pabaiga)
bai palankiai. Buvo kviečiami į visus studentiš
kus parengimus.

Maisto davinį, kuris priklausė D.P. (pabėgė
lių) lagerio gyventojams, atsiimti važiuodavau
kas antrą savaitę į Stuttgarto lagerį.
Gyr’enome studentų bendrabutyje, kur buvo
šiokia tokia studentų valgykla.
Po ketverių metų pasaukė į emigracijos įstai
gą. 1950 m. gegužės mėn. 25 d. iš Vokietijos emig
ravau j Jungtines Amerikos Valstybes.

Kažkokia stebuklinga ranka vis mane išves
davo iš pražūtingos padėties. jPravedė pro konoentrfccijoe stovyklas ir pro kratančiu bombas.
Sa^o, ugnies liepsnų ir parazitų vis dėlto ndšvuųpao, ta&m kažkokie stebuklingu būdu pro
viską praėjau, ištesėjau ir męusirgau.
♦
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Kaip Vėliau teko sužinoti iš pasakojimo Vo
kietijoje sutiktų DJ?. lageriuose, buvusių Marijampofišs Kare mdfeykfee kariūnų nedaug kas
ištiko.

- Bolševikams ptafaulus frontą ir jų tankams
lipant
kukių, kito Msiėms didelė panika. LieItuvot f ariūMri, bMaini vokiečių karo tarnyboje,
šoko bėgti kpr luun pakliuvo. Vienus bolševikai
paėmė Į nelaisvę,, .kiti žuvn ir <fer kiti kažkur
i

TĖVŲ ŽEMĖJE
Sulaužys upė baltą ledą,
Ir karklas pumpurą sprogdins.
Baluos atkalnėj kojos basos
Ir takelius raizgius išmins.

Žėrės sijonai saulės aukse
Ir karštos srovės gyslom plauks.
Atsilapos balta krūtinė —
Tąsi daina atkalnėn šauks.
Švaistysis kultuvės prie upės Ten sesės liną baltą sk-dbs.
Taškys lašai, linguosls nendrė,
tr jaunas juokas saulėj alps.

Atsilapos balta krūtinė
It vejas kasą išdraikys...
Kas- suvaikys tave, jaunyste,
Tave kas, vėjau, suvaikys!

V. Kumpikevičiūte
4 — Naujienos.

III. — Friday, Feb. B.

VAKARŲ VĖJAI
U2 modemioe poezijos puslapių. Kaina $5. MinHH
vhieliai Paaiųaime poeziją, kai atsiusite pinigus
toxin adrcBuj
MMjieuoa, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60G0S

Funeral Home and Cremation Service

■ill
DR. PAUL V. DARGIS

24 Hour Service

(312) 226-1344

SUSIRINKIMU

• ‘OYTOJAS IR CHIRURGAS
WwlthMlCtr ConuBvnlty klinty.

1729 & Halsted St

Charles Stssukaitis

______________________________________

Medicinas dir^ctorivi
1934 S. MtnKokn Rd, W*»fch*«t«r( m.

T«L: 562-2727 arba 562-272§

OR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAI

IMCIALYBfc AKLIŲ ui GOS

r

SXj'JT S

Lietuviu Brighton Parko Motery
: klubo metinis nari^j susirinkimas va
sario 2 dieną neįvyks. Susirinkimas
perkeliamas į kovo 1 dieną.
E. Strungys

Atstovauju Amerikos Lietuvių J^fioS HUIltVS iŠ 1983 ^ame daugeIŠ valant)b prasėdėiryboje ir Susivienijimą Lie
Lie-
.
, jusiu ir kai kurių svečių iš toli,
Taryboje
metu YLIKo seimo Į Kad jis buvo vienas iŠ pačių
JALTA, POTSDAMAS IR... tuvių Amerikoje.
rimčiausių, kultūringiausių, “seū
-• Prieš ALT o atsiradimą Susi
CTęsinys)
Atkelta iš 4 psl.
miškiausių”. Tai ir aš pats, prie
vienijimas buvo pati didžiausio
ji organizacija, kuri apėmė ir
• Kova už Lietuvos laisvę ir spaudos stalo šimtus valandų
Saugoti kito ir kaip?
politinį, ir kultūrini, ir ekono-; valstybinę nepriklausomybę pa visokiose konferencijose pralei
SEN1AUSL4 IR DlDžIAUSLL LAIDOJIMO ĮSTAIGA
Saugoti draugiškumo užsitar- mini lietusių gyvenimą šiame i reikalauja ir pareikalaus iš mū- dęs, galiu patvirtinti. Lengvai
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
navimą savo elgesiu. Turim sa krašte. Kai atėjo i gyvenimų ’ sų didelių pastangų ir pasišven- galėjai jaus d ir dr. K. Bobelio
vo bendrinių organizacijų vy ALTA, fai Susivienijimas, buvęs timo. Tautos .Fondas, stovėda- pastangas suartėti su LB, o dr.
TeL 927-1741 — 1742
riausias vadovybes, žinom ir jų ALTo kūrime vienas iniciatorių,; mas šių pastangų finansinėje A. Butkaus — bendrauti su
pasiskirstymą kompetencijomis. politiniame sektoriuje subordi- sargyboje, sklandžiai ir siste- VLIKu. Niurzgėjimų prieš LB
Tas pasiskirstymas kompetenci navosi šiai institucijai. Taip pat mingai sudaro materialines są- privačiuose pokalbiuose, jei ir
Telefonas 523-0440
jomis yra atsiradęs susitarimu, atėjo į gyvenimą BALFas. ir šal-Į lygas VLIKui atlikti savo dar- buvo, tai posėdžių metu jie nieMODERNIŠKOS AIR-CONDiTIONED KOPLYČIOS
kol toks susitarimas nėra pakeis pos darbo Susivienijimas pripa- bus. (Aleksandras Vakselis, T.F. sur neiškilo.
tas kitu susitarimu, jis yra ir ga žino jam vyriausio šelpėjo vaid tarybos pirmininkas)
Tarp II PLD bei ten įvykusio
liojantis...
PLB' seimo ir šio sukaktuvinio
menį. Kūrėsi iš Europos atėjęs
■ Atžymėti Vyriausiojo Lie
Netolimas patyrimas dėl tfel. Amerikos Lietuvių Bendruo tuvos Išlaisvinimo Komiteto 40 seimo jaučiasi savotiškas, lyg
stinkio konferencijos verčia ma- menės ir Pasaulio Lietuvių Ben metų amžiaus ir darbų sukaktį, vaivorykštės, tiltas. Šio repor
druomenės supratimas, ir organ i
tažo autoriaus vizijoj veiksnių
pagerbti žuvusius už Lietuvos
ta, o ko, iš tikrųjų neturėtų bū zacija SLA rėmė ir pripažino laisvę, paguosti kenčiančius ir vienybė jau čia pat, gal už keti. Santvkiuose su Baltaisiais Bendruomene suverenui vado kovojančius tėvynėje ir Sibiro .lių mėnesių, būtinai nepasibai
Rūmais būta pasišovimų atsto vavimą. lietuvių kultūriniam plotuose, papuošti Lietuvos' ka gus r98-Liems metams. Taip:
vauti ne pagal savo kompeten ugdymui. Susivienijimas pri- rių kapus, Kanados Tautos Fon dabar, arba niekada. Dabar, ar
TĖVAS IR SŪNUS
ba
niekada.
ciją. Improvizuotas kišimasis,
do aukotojų vardu atvežiau dar
I
MARQUETTE FUNERAL HOME
(LKDS biuletenis)
nebojant net jau turimos;tradici-į Būdamas SLA Pildomojoje Ta Į vieną gėlių puokšaę —' 60,000
.
. •
ryboj^’vfei^^rSĖraau mihėtų dol. auką- įpinti. į LiėtJivbs'Tlais— Antradienį milžiniška de- ■ |
2533 W. 71st Street
yra matomi mūsų pačių, o dar instžtucijų dmbo pasiskirstymui, vės vainiką. (Antanas Firavirius,
monstraci
j
a
■
Manilojereikalavo
,
daugiau. — oficialiųjų valstybės Visada buvau šalininkas veikti Tautos Fondo Kanados. atstovy1410 So. 50th Avė., Cicero
kad Filipinų prezidentas Mai
žmonių, su kuriais turim reikalo. pagal kompetenciją, nustatytą bčs pirmininkas)
nos atsistatydintų.
Bet koks sauvaliavimas yra ne susitarimu, veikt - - atsakingai,
Ttief. 476-2345
*
VLIKo.
valdyba,
keičiantis
naudingas elgesys, nuo to reikia mūsų visuomenę nęskaldant, o
ir susilaikyti. Bet dar blogiau ją konsoliduojant ir, pagaliau, tarptautinėms sąlygoms, bendra
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
pasidaro, kad atstovavimui po saugot orumą prieš kitataučius darbiaudama su diplomatine ir
litiniuose reikaluose oficialiose valstybininkus ir bet ką kas mus konsularine 5 tarnyba, ALTu,
valstybės įstaigose pradedama supa ir reikale gelbsti. Argi dar Laisvės Komitetu, Pasaulio Lie
. .. - — ■ .
rungtyniauti, kartais net intri ręiktų. kam, abejoji tuc naudin tuvių Bendruomene, atskirų
-----------------kraštų bendruoruneėmis ir or
gų priemonėmis. Tai jau yra gumu?
ganizacijomis. memorandumais,
"—--------- ——
nebe patarnavimas bet kokiam
(Pabaiga)
. laiškais ii. akmeniniai be atvan
tautiniam reikalui, o kenkimas. •
gos kreipė laisvojo pasaulio vy
Taip mes galim kitataučių turi
VANCE FUNERAL HOME
mą draugiškumą labai susilp- — Nužudyto sen. Aquino žmo- riausybių, tarptautinių organiza
ninti ar sumažinti, o ko gero, ir na važinėja po Filipinų mieste- cijų ir institucijų dėmesį į So
1424 South 50th Avenue
visai prarasti. Būtų panašu, ta- liūs ir sako kalbas apie josios vietų Sąjungos Įvykdytą Lietu
rytum duobę kastume patys sau. vyro nužudymo aplinkybes.
vos aneksiją kaip tarptautini
Cicero, I1L 60650
nusikaltimą ir reikalaudama,
TeL: 652-5245
jog būtų imamasi priemonių,
kad sovietai pasitrauktų iš Lie
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
25 METŲ MIRTIES SUKAKTIS
tuvos ir būtų atstatytas Lietu
Patarėjai ii laidojimo direktoriai:
vos suvereninių teisių, vykdy
Chang* the oil and
mas. (Dr. Domas Krivickas,
liters svery 3,000 te
JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI
8,000 miles to ivoM
VLIKo pirm, pavaduotojas)
'resting
gasoline.
Alfonsas Nakas, aprašydamas
“Drauge” VLIKo seimą, priėjo
Oool M a Bom Lo*«1
AiKsies automobiliams pastatyti
šias išvadas: Kalbant apie patį
seimą, girdėj’ai iš detroitiečiu,

I
I
i
I

I
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DR. r KAiMK PLECKAS
OPTOMETRISTĄS
■s ALBA LIETUVIŠKA!
UU w. 71«t $L

T«L 737-5149

Tii m* sdcu Rr-itaifro .tm'c>r

♦•liRi i
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~

ASSElBUTk
*MtV. PŪSLES IR

NUOSTATOS CHIRURGU*
2454 WESY
STREST

sa&fsaas; 776-2666,
fe Js-teidjse tehfcj -44S-5M1

Pro6 g.tos, inkstų ir ilapume

Aku chirurgiją

St Petersburg, Fla. 33/JJ
7 TeL ( 8132 Į21-42tl
P ER KRAUSTYMAI

ŽEMA KAINA
rnmrrą Master Chirit
ir VISA korteles.
A. gERlKAS, T«L

Aosrausses Rs&r«wtyzax

S train# sfstvsf,
ANTANAI VILIMAS
T»L 376-1332 ute 3764996

i/sc>

Tr-r'i

mi-nrolA

’ ’Tnlrir

-v» sf-2*? ?*<--y

_ i

Nuo 1914 metų

TeM«: 77 K1545
7159 S« MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 60629

PETRAS SAČAUSKAS
Gyvenęs Chicago, Illinois

^Lietuvos Aidai”
KAZE BRAZM1ONYT3
PNpMM* vsd6|«

Ka»dlea aso pfca*di«ii«

fsab

Vitos 'mda* ii WC3EV

it WTK rt&ūea. Ulf! AN tegu.

1U4 W. TIM Street
HMsum
T«W, "7LI3U

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LACKAW1CZ

MIDLAND FEDERAL SAV(NGS aptarnauja taupymo ir
aamų paskolų reikalus visos
mūsų apylinkėės. Dėkojame
~" J _
Jums už mums parodytą pautikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Vedija — Aklom Dtvkw

Mirė 19f>9 melų vasario mėn. 3 dieną, sulaukęs 63 metų
amžiaus. Gimė Lietuvoje, šiblės parap.
'
•:
Palaidotas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
¥
i.
Paliko nuliūdę: buv. žmona Julija Saiauskienėr gimt
y
naitė Josephine Juzėnienė sut šeima bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.
,
Velionis buvo tėvas mirusi©-Povilo.
Priklausė Amerikos Liettvių Piliečių, žemaičių, Suval
kiečių bei daugeliui kitų Chieagos lietuvių klubų
Mūsų brangiajam Petrui Sadauskui pagerbti bus laiko
mos šv. Mišias Sv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje,
[esančioje Marquette Pirkę. Ghieagoje. š.m. vaaario 6 d., pirrį. 8-tą valantį ryto. Kviečiu visus gimines, draugus
stamus atsilankyti į pamaldas
neriniH
mano Brangiausias.
vėlia
nebesagtiši bet aš

į
i

j

SOPHIE BARCUB
CA JUO iS<MQ$ VALANDOS
■ėtt.__ ------------ - --- .
Šeštadienini ir tekrulieiu&li
nuo 8:30 iki 9-M vaL ryto.
Stoti* WOPA - 1499 AM
truuli«MiamM H sivay tfvA^M
Marquette Parks,

I
I
I

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th. Street

MIDLAND
FEDERAL

Sąskaitos. apdraustai

Iki $100,000.
2657 W. 69th STREET
Chicago, It 6062$
TeL 925-7400

11028 Southwest Hwyn Palos Hills, Illinois

TeL 974-4410

SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1929 SO. HARLEM AVE.

•w, IL 60455

4040 ARCHER AVENUE '
CHICAGO, R. MU2
PHONE 254-4470

S5SW55

I JU4
k £j
.
JL
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003
California Avenue
i P

5 —Ntajiehos, Chicago, 8, IB.
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Laisvę ir demokratiją privalome ginti

Gyvūnų torpe esoma ir
neblogų architektų

Kažin, ar jau už laisvę n de rijos” ant n >ios laidos. Čia trum
Veltui žmogus didžiuojasi ir
mokratiją nereikia kovoti? 1984 pais sakii’.ia > yra pažymėti vim. sausio TS d., Naujienose bu d svarbesnieji Įvykini. Jis sako: savinasi visokių išradimų ir tech
vo “Pajaujo perversmas”. Ten
“9. Lietuvių demokratijos kri nikos gmbę. Y»r gyvulių, paukš
sakoma: “Demokratinę Lietuvos zė 1926 m. 10. F.'išisunis 1926 m. čių ir vabzdžių,, kurie neblo
vyriausybę nuvertusioj* grupe gruodžio mėn. perversmas. 11. giau už žmogų (žinoma, savo
--------------------------------------———------ -——--------------- "—
$
n
—
lį
Ūmi
—
-----------------------Mamai,
Imi
—
Pl
i
Aortai
9
lė mėgsta pasiteisinti, kad lie Lietuvos fašizacija 1927—1933 mastu) sugeba atlikti įvairius,
UAL MTATi FOR SALI
|
RRAL RfTATl K>R UML
; kartais net nuostabius darbus.
tuviai nesipriešino 1926 m. gruo m.”
džio 17 dienos peiversmui”.
Ar šitas Lietuvos valdymosi Antai bebras moka prisikirsti
PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAW
Tą vakarą niekas nesitikėjo laikotarpis daro Lietuvai garbę, medžių, pasistatyti namus ir *iIR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIi
perversmo Be to, buvo pasirink ir gėdą, kaip ir nacių Vokieti pilti pylimus. Tai tikras staty
»
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k
V
tas labai geras laikas, nes tą va jai? O gal čia galima palyginti tojas. Gerai pasižiūrėję į šir
. MUTUAL FEDERAL SAVINGS į
karą prez. dr. Kazys Grinius ir su Argentinos karininkų val šės lizdą, pamatysim, kad jis pa
i
PETRAS KA2ANACSKAS, PrezldeoUl
šventė savo 60 metų sukakti. dymu ir savavaliavimu? Pakol darytas iš popieriaus. Vadinasi,
Tuomet visų įgulu viršininkai jie valdė, tai generolai ir prezi širšės yra popieriaus fabrikan
I 2212 W. Cermak Road
Chicago, HL
TeL 847-7742 i
tai. Yra mūrininku ir siuvėjų.
buvo suvažiavę pasveikinti pre- dentai buvo garbingi.
z> lentą. O kuomet buvo suži
Bet kuomet valdžią perėmė de Mūsų kregždė, Štaras, ypač šil
BUTŲ NUOMAVIMAS
nota apie perversmą, tai nebu mokratiškai išrinktieji, tai teis tųjų kraštu gyventojas “Petru
kas
”
—
(toks
paukštelis)
nuo

vo kam duoti įguloms įsakymo mas pradėjo tuos garbingus ge
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS « VALDYMAS
kovoti.
1< nerolu- teisti ir kišti į kalėjimą stabiai nusilipdo sau namelius iš
9 NOTARIATAS • VERTIMAI
; dumblo ar molio. Taų> pat šil
Bet kaip faktai rodo, tuo per Už ką?
versmu nebuvo patenkinta visa
Panašiai galėjo atsitikti prez. tuose kraštuose gyveną maži
.TISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
tauta. Jie rengė naują perver— Antanui Smetonai ir Povilui paukštelia lizdus pasiuva iš me
L BACEVIČIUS — BEIaL REALTY
mą, atstatyti demokratinę vai -' Plechavičiui, jei pavykęs per džių lapų. Tegu gi pagaliau pa
ežią. Dr. Juozas Pajaujis ir kiti versmas seimo nariui dr. Juozui bando žmogus be jokių įrankių
INCOME TAX SERVICE
buvo pasiruošę sukilti ir nuvers, Pajaujui 1927 m. kovo 14 <1.‘ ir padaryti teki korį, kokį nulipdo
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
ti sukilėlių primestą vyriausy-, būtų atstatyta Lietuvos demo bitelės.
bę 1927 m. kovo 14 dieną.
kratinė tvarka. O vistik paskiau
Chicagcje ir apylinkėse, kaip “dr. J. Pajaujui, Itn. E. Tornau
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČADO KARIAI NUMUŠĖ
ELEKTROS JRENG1MA1
rašo 1984 m. sausio 24 d. Drau ir puskarininkiui J. Žemaičiui
ČIA GERIAUSIA VIETA
PATAISYMAI
ĮSIBROVĖLIUS
gas, ‘‘Gen. Povilo Plechavičiaus buvo paskirtos mirties bausmės, ’
Turto Chičagos miesto leMteA
LIETUVIAMS.
Dirbu ir užmiesčiuose, jralt.
PARYŽIUS,
Prancūzija.
—
10 metų mirties sukakties minė o kitiems teko kalėti ilgus metus ’
garantuotai ir sąžininga L
jimą surengė jo sesuo E. Plecha-. kalėjime”. Už ką? Ar už tai kad Čado ambasadorius Prancūzijoj
KLAUDIJUS PUMPUTIS
9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
4514 S. Talman Ava.
Achinad
Allam-mi
spaudos
at

vičiūtė-Legeckienė, iš New Yor_' jiems nepavyko perversmas ir
Dilelis butas savininkui. Geras inves
TeL 927-3559
tavimas.
ko. Minėjimas įvyko 1983 m. buvo išaiškinti? Ar už tai, kad stovams pranešė, kad įsibrovėgruodžio 17 d. Jaunimo centre,' jie stengėsi ir norėjo atstatyti liai buvo sumušti. Karių susirė-;
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
pirkinys.
Chicagoje”.
"_z'j Lietuvoje demokratiją? Aišku, mimas įvyko Moru apylinkėje. •
DĖMESIO
—
Čilė
užsienio
reikalų
minisateistinės
rusiškosios
imperijos
Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
’Kritiškais LietuvO/s" valstybės ka i yra kaltas ne kaltininkas, Priešas turėjo G00 karių. 234 vy- j
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
vncffieft^aisris^Ho kaip vienas iš bet laisvės gynėjas, jei jam ne rai paimti nelaisvėn, o kiti pa teris pareiškė, kad Walter Rauff bet kuri universitetą ir ten pa Nebrangus.
liability draudimas pensininkams^
negalėtų būti rimtai teisiamas, mėginti įrodinėti studentams,
stipriausių vadų ir ryžtingai įvyk pavyko kovą laimėti. Panašiai likti kovos lauke.
Kreiptis: A. LAURAITIS
ŠIMAITIS REALTY
nes
dabartinė
Izraelio
valdžia
kaip
išvengti
kilometrinių
eilių,
4651 S. Ashland Avė.,
Čado
prezidentas
Ilissene:
dė, be kraujo lašo 1926.XII.17 d., kaip ir Lietuvos partizanams,'
Chicago, IIL
Į kerštautų.
kurios
dar
ir
dabar
ten
esančioj
INSURANCE — INCOME TAX
perversmą”.
tuomet okupantas juos šaudė ir
tvirtina, kad inaišlinin-Į;
Tel. 523-8775 arba 523-9191 ,
prie maisto krautuvių.
kar° jėgoms Moru srityje
Kalbėjo šie asmenys: pulk.* vadino banditais. .Afganistano
2951 W. 63rd St
— Atstovi/. Rūmų komitetas
Ir žvirblis drąsus savo lizde.
Karolis Dabulevičitis, Lietuvių kovotojus už savo tėvynės lais- suduotas mirtinas smūgis. Jie
Tel: 436-7878
Secundo
kad
jų
laukė
gerai
;
svar3l
°
r
^oliueiją
apie
marinų
karių vet. s-gos Chičagos skyr.' Vę yU< i irgi vadina banditais. ■ nežinojo,
,q :
i alšaukima*■ iš Libano. PirmininV y i ai.
j
pirm. E. Diminskienė ir neo-li- j ‘■Dr. J. P/aujis, leitenantas ginkluoti wtT
____________
i kauja kong. Dante Fascell.
— Kinija patvirtino žinią, kad <
thuanų vardu Mečys Vahukė-, Tornau ir pusk, žemaitis turėjo,
Ney Yorko advokatas Huang j REAL ESTATE — OUT OF TOWN.
nas. Visi kalbėtojai vertino gen. ’ ra§yti Smetonai
;
pasigailėjimo' . -— Prezidentas Marcos pareis-j
Nuosavybės — kitur
P. Plechavičių”.
Į prašymus. Mirties bausmė jiems kė, kad jis yra priešingas pakai- j — Ketvirtą<lieių aukso uncija nuteistas 15 metui kalėjimo. Ten I
ainavo <372:
jis tebesėdi. Huang baigė Har i
Reiškia,' visi pritarė gen. P. buvo pakeista kalėjimu iki mir toms, reikalaujančioms grąžinti j
FOR SALE
vsrdo universiteto teisių skyrių: j
Jie buvo išleisti iš kalėji- viceprezidento pareigas, bet kai j
Plechavičiaus įvykdytai dikta- tie:
LAKE FRONT PROP.
i didelė gyventojų dauguma refe KARDINOLAS POLITIKUOJA
turai. Nesuprantu, kodėl patys,' mo karo pradėioje’’.
DUPLEX — 2 bdrms, each,
NE TEN, KUR REIKIA
— Kinijos vyriausybė ainaaipabėgę nuo diktatūros į laisvą' O kuo jie buvo prastesni ar rendumu už tai pasisakė, tai jisi
3 rental units — 225 ft. lake
demokratišką Ameriką, patys J tėvynei labiau nusikaltę už A. pasirašys naują įstatymą.
Chičagos kardinolas Joseph j| jino diplomatinius santykius su frontage on Beautiful Bear
sveikino ir pagerbė diktatūros Smetoną ar gen. P. Plechavičių?
==
Bernardin nuvyko į Europą ir | Olandija, kai ši pasižadėjo ne:
Lake — Boats, furnishings, (!
'
pardavinėti
ginklu
Taivanui.
— Čilės užsienio reikalų mi- Belgijos Louvain miesto, katalikūrėjus. Tuo pačiu pasmerkia Mano supratimu, jie buvo už
many extras.
M. ŠIMKUS ,
kovojusius ir savo gyvybes au-į juos garbingesni, nes jie kovojo nisleris Jaime del Valle trečia-'kų universitete apkaltino iinSHURNAS
Notary Public *
gojusias už laisvę.
| už Lietuves demokratiją. O Lie_ dienį pranešė Izraelio atstovui, Į| dustrines valstybes, kad jos,
— Santykiams tarp Maskvos
Box.101
INCOME TAX SERVICE
"
J. Damauskas 1984 m. sausio tuvai vergija, jau buvo įgrisusi kad
-......Čilė
.. neišduos
-----Izraeliui
----------- Wal— Jj užuot
rūpinęsi*pasaulyje netur- ir Vašingtono blogėjant, ryšiai
Haugen. WI 54841
tėrio Rauff. Jis 25 metus Čilėje jAlingaisiais, Savd pinigus sukiša
19 d. Drauge duoda santrauką iki gyvo kaulo.
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
tarp Vatikano ir Klemliaus, at
Phone (715) 34-8316
J; Ochmanskio “Lietuvos istoAntanas Marma išgyveno ir niekur nevažiavo.
į strateginiu ginklų gaminimą. rodo, eina kita kryptimi, — rasoj
Taip pat daromi vertimai, giminių
I am narsiam kardinolui pa- I). Britanijos katalikų savaitiškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokie’blankai, r
1 tartma taip pat nuvykti ir
rastis “The Universe”.
HrLP WANTED — FEMALE
_
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Darbininkių reikli

Aleksas Ambrose
CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

PASSBOOK
SAVINGS...

sas us for
financing.
AT OUX LOW 1ATB

autorius,
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausia
Chičagos lietuvių istoriją "
(1869 —1959 metai).
664 psl., vardynas.

I

RLPAvMFM

Hifh

it

Paid on Savings
Intartfl Compounded
D*Jy and F>id Quart arty

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Mutual Federal
Savinqsand Loan
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres.

£ t

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

I

Lietuvių-lenką santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)
Siųsti čeki:

BDUMi Mon.Tu«.Fr 1.9-4 Thur.9-1 Sat.

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Qucago, IL 60608

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NaujienoM galima gauti nepaprastai {domine gydy
tojo, viao<rtn*fiės veikėjo ir rašytojo atsiminimu*,
Dr. A. Guaen -r MINTYS IR DARBAI, 259 pal, liečia 1905
metų {vykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* Ir
tualrūpinima --- --------------------------------------- -- jg oQ

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas
autorių: 0729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.

Chicago, III. 40632. Tek YA

Dr< A. J. Gumcs'— AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
EMONfiS
po Europą japūdžiaL Tik____
HM
e žiakyti paAtu. ataiuatus ėek) arba
lerj, prie nurodytos kainos pri.
i 11 peniuatiiDo WaUtoma.

3208% W. 95th St.
Everg. Park, III.
60642 * 424-8654

Advokataa
GINTARAS P. ČS2*tNA8

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos"
išleista knyga su legališkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Darbo valandear Kasfien: aus t
i vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
teštuL; nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
h pagal susitarimu

TeL 776-5162
I64» Wert 63rd Stml
Chicato, ŪL 60621

ADVOKATU DRAUtaiA

V. BYLA1TIS
k V. BR1ZGYS
Darbo Talaxidac:
Nuo • ryto Dd 5 vaL popM.
Mtadteiah pagal radtartan^
Avau
ISL

Dr. A. J. Gutscai— DANTYS, jų priežiūra, rveikata Ir
grožis. Kietais vtašeUaia
14.00
Minkitais vlridiais, tik
0.00

Galima

j P. NEDAS, «5f Archer Avenca,

LIUCIJA”

Tel.: 847-7747

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

Siuntimai į Lietuvę

Miko šileikio apsakymų knyj
“Liucija” jau atspausdinta.

tntaraft Rates

Minkšti viršeliai.
Kaina $15.
Persiuntimas — SL

i —------ ---------------------- ———
MIDLAND TAUPYMO BENE
ROVEI, MARQUETTE PARK
SKYRIUI, REIKALINGI
TARNAUTOJAI (Tellers)
su patyrimu ar be jo.
Telefonas 925-7400

Tel: 778-8000

R* MSKWWG
JSfc, COUCH AND

STVFHMOSE

3 th
' TRIAMIHIC-DM
C2 COUGH RMJ*U

