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. Konferencija teisiu ir laisvės reikalu
Somaliečiai užėmė

KRETORi
Dr. -K. Šidlauskas, Altos vice

pirmininkas, išvyko Į demokra
tų partijos Washingtone rugp. 
2 d. šaukiamą etninių ' grupių 
konferenciją žmogaus teisių ir 
laisvės reikalu. Konferencijos 

- programoje — forumas ir.semi
naras, dalyvaujant vyriausybės 
atstovams ir kitiems Įtakin
giems asmenims, svarstant et
ninėms ir svetimų-' kalbų gru
pėms svarbius klausimus; Altą 
konferencijoj atstovauti, pak
viestas ir dr. J. Genys. 

Ir ' X-- '
Pavergtų tautų kongresas

_ Chicagoje spalio pabaigoje 
šaukiamas pavergtų tautų kon- 

.. . grės as.. JĮ organizuo j a iš pa-a
vergtų tautų atstovų sudarytas 

■ komitetas, kuriam vadovaują: 
■” ukrainietė U. Celevych. Iš iietu- 
z vių- komiteto posėdžiųose. atsto.

; yaudamas Altai, dalyvaują kųn.. 
/ J? Prunskis' Kongreso "iniciato- 

. . riąį Antibolševikinip tautų blo
ko(ABN) centras JAV-se.

žj’giui i Washington^
- Jaunimo organizuoj amam pa 
baltiečių žygiui'j~'Was!iin^toną 

,1-^ .'paremti' Amerikos Lietuvių .Ta
ryba Įteikė500dol. ? : '

..; Premijų jury komisija. . • 
" '. Sudaryta komisija, kuri pas

kirs Amerikos' Lietuvių Tary- 
’ bos . premijas tiems - lietuviams, 

kurie didžiojoj • pasaulio periodi
nėj spaudoj . plačiau - informuos 
apie Lietuvos teises į laisvę ir 
apie priespaudą okupacijoje. ' .

Jury komisijos sąstatas: dr. 
K. .Bobelis, inž. E. Bartkus, O. 
Baršketytė, dr. L. Kriaučeliū- 
nas ir L... Labanauskas. Premi
jos — 500 dol, 300 dol. ir 200 
dol. Premijų mecenatas kųn. J. 
Prunskis.

Kandidatus toms premijoms 
gali siūlyti visi iki 1978 m. sau
sio 15 d., drauge atsiųsdami ir 
jų rašinių iškarpas ar nuotrau
kas adresu: Amerikos Lietuvių 
Taryba, 2606 West 63rd Street, 
Chicago, Illinois 60629.

Įvertino paramą
Chicagos Lietuvių moterų klu 

bo vardu jų vicep. L? J. Dargie
nė ir sekr. M. J. Kraučiūnienė 
atsiuntė Amerikos Lietuvių Ta
rybai raštą, kuriuo dėkoja dr. 
K. Bobeliui, dr. J. Geniui, I. Blins 
trubienei ir kun. J. Prunskiui už 
paramą' renkant parašus N. Sa- 
dūnaitei išlaisvinti, gaunant au 
dienciją Batuosiuose Rūmuose 
ir pas sen. Dole tiems parašams 

*.. įteikti. -
Pavergtųjų mbinėjime

Chicagos pavergtų tautų de
monstracijose ir jų organizato
rių suruoštame priėmime Altai 
atstovavo T. Blinstrubas, T. Ku- 
zienė, C. Oksas, I. Šankus, kun. 

. J. Prunskis; Chicagos Lietuvių 
Tarybos atstovai buvo L Andra 
šiūnas, S. Mankus, V. Samaška.
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NAIROBI, Kenija. — Somali 
jos partizanai sekmadienį pra
nešė, kad jie nepaliaujamose ko 
vose dėl Ogaden dykumos kont 
rolės užmušė tūkstančius Sovie 
tų remiamų Etiopijos karių.

Samalijoš Valdiška žinių agen 
tūra kaltina etiopus, kad ginči
jamoje teritorijoje jie žudo mo 
teris ir vaitus, pagrobė tūkstan 
čius civilinių žmonių, prievarta 
versdami juos stoti į naująją 
“valstiečių armiją” ir juos ma
sėmis šaudo, kaip teroro pagauti 
tie rekrutai bando pabėgti.

Diplomatų versmių informaci
jomis dviems mėnesiams kovų 
besibaigiant partizanai, atrodo, 
kontroliuoja apie 60 nuošimčių 
tų sričių, kurios sudaro trečda
lį visos Etiopijos teritorijos. 
Tačiau lėktuvais į kalbamąją 
sitį nugabenus tūkstančius mi
licijos: ir ręguliarės kariuome-1 
nės Etiopija, atrodo, konsolida
vo savo atsitraukimą ir ruošiasi

■ _________ ■._____& *

>■ Bombarduoja Izraelį
BERšEBA. — IzraelLs Praėju 

šią savaitę ketvirtadienį dienos
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Šunys taip pat moka vaidinti, kai nori pataikauti šeimininkams. Kairėje sėdinti Candy 
yra aprėdyta pačia naujausia moterų mada. Ji^ne^tik dėvi šiltą švarką, bet nešioja skrybėlaitę 
ir rūko pačios naujausios mados dūmus filtruojančią pypkę.

VEŽIKŲ UNIJA NENORĖJO, KAI) HOFFA
GRĮŽTŲ TVARKYTI REIKALŲ _

Tardymas rodo/ kad prezidentas Niksonas 
galėjo gauti iš unijos visą milijoną

Iranas gali atsisakyti 
radarą -

NEW- YORK. N. Y. — FBI agentai labai atidžiai tiria James 
R. Hoffa nužudymo priežastis ir aplinkybes.

metu atviro oro turguje ’ spro-1 1 n šio meto didokas FBI agen pensijų fondo globėjų pareigu, 
nusinešė didoką dokumentų da-gusi bomba šiame pietinės dy-ltų skaičius apklausinė jo'šimtus 

kūmos miestelyje sužeidė 29 Į vežikų unijos narių, bet aiškaus
žmones. Palestinos Išlaisvinimo 
Organizacijos .yyr. būstinė Bei- 
rute atsakomybę už tą “žygį” 
paskelbė pasiimanti sau.
Izraelio valdžia įspėjo publiką 

ypatingai akylai'ir atsargiai su 
visokiais įtartinais siuntiniais, 
paketais, primenant, kad vien Šį 
mėnesį septynios tokios atakos 
įvyko prieš taikinius Izraelyje. 
Spėjama, kad tai yra dalis kam 
panijos prieš Begino režimą.

I

i vaizdo dar neturi.
FBI yra labai gerai informuo

ta, kad darėsi ir darosi vežikų 
unijoje, bet jie dar neturi pa
kankamai Įrodymų, kad galėtų 
eiti i teismą. -~‘ 1
Unijos vadai nenorėjo Hoffos
Tardymas rodo, kad uniją vai 

dantieji vežikų vadai nenorėjo, 
kad James Hoffa, atsėdėjęs 
bausmę, vėl grįžtų Į uniją ir kiš
tųsi Į unijos administracijos rei 
kalus.

Atrodo, kad bus sudarytos ke 
lios bylos. Viena nagrinės iš
leistus pinigus, o antroji bandys 
išnarplioti Hoffos nužudymo 
aplinkybes. Iki šio meto neras
tas Hoffos lavonas.

Vėsesnis.
Saulė teka 5:52, leidžiasi—8:11

Nežinomas asmuo 
Prezidento .ofise

WASHINGTON. — Bob Gree 
ne pranešė Chicago Sun-Time 
kad praėjusią savaitę nežino
mas jaunas vyras prasmukęs 
per Baltųjų Rūmų saugumą, 
buvo užėjęs į Prezidento studi
ją paklausė, kur rasti vieno Bal 
tųjų Rūmų asistento Mark A. 
Siegel ofisą. Prezidentas atsa
kęs “Manau kad apačioje” ir tie 
pažįstamasis išėjęs. Siegel, ku
ris yra Prezidento asistento Ha: 
milton Jordano asistentas nebu 
vęs mieste ir jo pirmoji reakci
ja buvusi, kad jis to žmogaus 
nepažįsta. Tyrinėjimas sekma
dienį tebevyko, ū

Jack Warner, iš Slaptosios 
Tarnybos kuri yrą atsakinga už 
Prezidentą, pasakė, kad užkly
dęs į Prezidento studiją, “buvo 
vizitorius, kuris turėjo apoitmen 
tą pas Baltųjų Rūmų štabo na-

Tardymo metų paaiškėjo, kad 
tuometinis unijos prezidentas 
Frank E. Fitzsimmons davęs' 
stambią sumą prezidento Nikso 
no rinkiminei kampanijai. Aps
kaičiuojama, kad ta suma galė
jo siekti milijoną dolerių. Prezi 
dentas Niksonas, kaip atsimena 
me, dovanojo James Hoffai li
kusią bausmės dalį, bet jis baus 
mės dovanojime akte įrašė, kad 
Hoffa neturįs teisės kištis į uni 
jos reikalus. Unijoje yra doku
mentai, rodantieji, kad Niksono 
laikais valstybės pareigūnams 
išmokėta $250,000.00, bet dėl 
kitų sumų nėra jokio pakvitavi
mo.

Rengiasi apklausinėti 
valdininkus

Respublikonai 
kritikuoja Carterį

WASHINGTONAS. — Res
publikonų national, pirminin
kas Bill Brock sekmadienį pa
reiškė, kad pastovios taikos Vi 
dūriniuose Rytuose nebus, jei 
Izraeliui nebus palikta “užtenka 
mi teritorijos, reikalingos abso
liučiam saugumui”.

Brock pasikalbėjime per CBS 
-TV kritikavo Prezidento Car- 
terio. Vidurinių Rytų politiką. 
Primindamas, kad Carteris rei
kalavo grąžinti didžiąją dalį te
ritorijų, kurias Izraelis okupa
vo 1967 m. kare ir pasisakė už 
palesiniečiams tėviškės sudary
mą, Brock pareiškė: “Aš ma
nau, kad Izraelis turi turėti pa
kankamai teritorijos kad galėtų 
jaustis absoliučiai saugus apsi
gynimu.

Tr-HLKAA A>, Iranas. — ša
chui labai nepatinka prezidento 
Cąrterio nutarimas pristabdyti 
parduoti Iranūi radarų sistemą, 
saugoj ančią visas Irano sienas. 
Irano šachas buvo ' pasiruošęs 
sumokėti du bilijonus dolerių, 
kad amerkiečiai Įrengtų tokią 
pačią įspėjimų radarų sistemą, 
kokią šiandien turi amerikiečiai.

Kiekvienas karo lėktuvas ar 
raketa, artėjanti prieš JAV ar 
Kanados, įspėja karo vadovybę 
apie pavojų. Irano šachas tiek 
susižavėjo šia apsaugos sistema, 
kad jis užsakė panašią sistemą 
ir dabartiniam Iranui. Jis buvo 
pasiruošęs mokėti ne tič už ra
darų sistemą, bet ir už iraniečių 
specialistų apmokymą.

Bet Amerikos kongreso komi
teto nariai suabejojo, ar verta 
Irano šachui parduoti tokias ra 
daro sistemas. Kol šachas ben
dradarbiauja su Amerika, tai ge 
rai, bet jeigu jis persimestų so
vietų pusėn, tai rusai sužinotų 
apie amerikiečių apsaugas. Pre
zidentas Carter sustabdė parda 
vimą, kol šitas klausimas bus iš
aiškintas. Kai šachas patyrė 
apie reiškiamą nepasitkėjimą, 
tai jis prarado norą radarų 
temą pirkti.

sis-

mi-

Pasiekti Prezidento studiją 
reikia pereiti per Rūmų sargy
bos postą ir postus prie Prezi
dento ofiso.

Teisingumo Departamentas, 
pasiremdamas FBI agentų su- 
rinkkta medžiaga, rengiasi ap
klausinėti dar tris aukštus Nik 
šono administracijos pareigū
nus apie gautus iš vežikų pini
gus. Iždininkas nurodo, kur 
rinkiminei kampanijai išleistas

— .Prezidentas Jimmy Carter 
rengiasi prašyti kongresą, kad 
leistų nelegaliai atvykusiems 
užsieniečiams legalizuotis. Pir- 
mon eilėn nori 'leisti duoti dar
bo tiems užsieniečiams, kurie at 
vyko 1970-1977 m. sausio 1 d. 
laikotarpyje. Jiems duodami' pen 
kerių metų darbo leidimai.

rinkiminei kampanijai išleistas — Prezidentas prašys nubaus 
visas milijonas, bet pakvitavi- ti kiekvieną darbdavį tūkstančiu 
mų nėra. Unijos pirmininkas dolerių, kuris duoda darbo be 
Fitzsmmons, atsisakydamas iš leidimo atvykusiam užsieniškiui.

Begin vėl nori 
matyti Prezidentą

TELA VIVAS. — Izraelio 
nisteris pirmininkas Menahem
Beginąs, kaip praneša Telavivo 
laikraštis Yedioth Ahrnoroth 
numatomai ateinantį spalio, mė
nesį vyks dalyvauti Pasaulio žy 
du Kongrese ir ta proga susi
tiks su Prezidentu Carteriu.

Laikraščio informacijomis, 
Beginąs grįš į Jungtines Valsty 
bes, jei manys kad susitikimas 
su parteriu yra reikalingas ry
šium su taikos konferencijos ati 
darymu (Šveicarijoj), Ženevoj.

Beginąs prižadėjęs Pasaulio 
žydų Kongreso pirmininkui, kad 
jis pats ar užsienių reik. min. 
Moše Dayan spalio 30 d. daly
vaus minėtame kongrese.

SADATAS ĮSITIKINUS, KAD MASKVA 
PROVOKAVO PASIENIO INCIDENTUS

Egiptiečiai sunaikino sovietų lėktuvus, 
stovėjusius Libijos aerodromuose

WASHINGTON, D. C. — Se 
kretorius ('yrus R. Vance vakar 
išskrido Į Artimuosius Rytus, 
kad galėtų aptarti taikos gali
mybes. Prmiausia sekretorius 
rengiasi porai dienų sustoti Egip 
te, kad galėtų išsikalbėti su Egip 
to prezidentu visus galimus žin
gsnius Artimųjų Rytų taikai. 
Vėliau jis rengas skristi į Siri
ją, Jordaniją, Libaną, o vėliau
siai sustos Izraelyje. Tvirtina
ma, kad sekretorius bandys da-__,____ _ _____ _ ____
ryti įtakos Į palestiniečius, kad! leivi” Voyager, kurs bus 
jie nekeltų didelių reikalavimų. 
Jis tai bandys daryti per arabų 
valstybes. ... ■ .

Kairas, Egiptas. Egipto prezi
dentas Anwar'Sadatas vakar pa 
reiškė spaudos atstovams, kad 
sovietų karo jėgos sąmoningai 
provokavo Egipto ir Libijos pa
sienio incidentus." šešias dienas 
pasienyj^ ėjo smarkūs susirėmi
mas. Įsivęržusieji- Libijos tan
kai pirma užpuolimo metu užmu

Prezidento sveikinimas 
nežinomiems 
pasauliams

WASHINGTON. — Preziden 
tas Carteris praėjusį penkta
dieni paruošė geros valios pra
nešimą — atsišaukimą į gali
mas ekzistuojančias civilizacijas 
žvaigždynuose. Pranešimas Įre- 
korduotas Įelektroninius impul
sus, kurie įtaisomi i erdviu “ke 

į pa
leistas į erdves šio rugpjūčio 20 
dieną. Tuos impulsus yra ’ gali- , 
ma paversti spausdintais žo
džiais — jei kada:nors kas, nors, 
visatos erdvėse tą įkalbėjimą 
ras ir supras, kas su juo daryti.

kartą, pranešė, kad netoli sienos 
karo laive stovėjusieji sovietų 
helikopteriai pakilo ir Įsimaišė 
Į pasienio operacijas.. Pradžioje 
pakilo du helikopteriai, bet v ė 
liaii jų* pakilo net dvylika.-

Be; to, sovietų karo laivo ra
daras kenkė Egipto aviacijai. 
Sovietų valdžia žino, kai egiptie 
čiai naudoja sovietų radaro sis 
temą. Savo laiku egiptiečiai Įsi
gijo iš-Sovietų Sąjungos karo 
lėktuvų radaro sistemą. Egiptie 
čiai lakūnai dar ir šiandien tą 
sistemą vartoja. Sovietų radaras 
žino egiptiečių bangos ilgį; todėl 
tik jie keliais atvejais bandė 
kliuyti karo lakūnų radarui. Pre 
zidentas yra Įsitikinęs, kad so
vietų karo vadovybė provokavo 
pasienio incidentus. Eigptiečiai 
žino, kad Libijoje visą laiką bu
vo sovietų kariuomenės instruk
toriai. Jie buvo keliose vietose 
visai Egipto pasienyje, bet prieš 
patį -puolimą jiems buvo Įsakyta 
trauktis Į užfrontę.

Egipto lakūnai sunaikino di
doką- kiekį Libijos karo lėktuvų 
AI Adam aerodrome, esančiame 
visai toli Tobruko. Be to, nuken 
tėjo keli dideli lėktuvai, tupėju 
šieji Kufra aerodrome, esančia
me pačioje Libijos dykumoje. 
Kaip vieni, taip antri lėktuvai 
priklausė Sovietų Sąjungai. Ma

Prezidento pranešimas:..
“Tai yrą prezidentas iš mažo’; 

tolimo pasaulio, požymis ’mūsų 
balso, mūsų mokslo, mūsų vaiz
dų, mūsų muzikos, mūsų min
čių ir mūsų jausmų. Mes sten
giamės išgyvent mūsų laiką kad 
galėtume Įsigyventi * į jūsąjį. 
Mes tikimės kurią dieną, išspren 
dę tebeturimas problemas, Įsi
jungti į galaktikų -, civilizacijų 
bendruomenę, šis rekordas rep- 
zentuoja mūsų viltis ir mūsų de 
terminaciją, 
begalinėje ir 
satoje”.

Voyagerio
yra' nufotografuoti Jupiterį, Sa
turną, ir Uraną iš arti. Jis pa
sieks Jupiteri 1979, Saturną 
1982 ir Uraną 1984 metais. Pas 

jkui jis-, nuskris toliau už mūsų 
saulės sistemos.

mūsų gerą valią 
bauginančioje vi-

pirmoji pareiga

— Prancūzijoje, Malville nries 
telyje protestas prieš atominės 
energijos naudojimą elektrai 
buvo toks didelis, kad turėjo* 
Įsikišti policija protestuotojams 
apraminti.

— Sumažėjus mokinių skai
čiui, praeitais metais krašte už
sidarė 30 aukštesnių mokyklų.

CYRUS VANCE
Secretary <4 State

noma, kad šalia Tobruko buvu
sieji lėktuvai jau buvo Libijos 
nupirkti, bet Kufra aerodrome 
buvusieji lėktuvai dar tebepri
klausė Q o vietų Sąjungai. Mask
va —.atlodavo tuos lėktuvus žval 
gybos tikslams. Sovietų žvalgy- 
binniai lėktuvai kelis kartus yra 
praskridę Egipto padangėmis, 
bet egiptiečiai jų negalėjo pa
siekti. Jie skrido labai aukštai ir 
gana greitai. Ką sovietų lėktuvai 
turėjo daryti Kufros aerodrome, 
taip ir neaišku. Bet'egiptiečių 
karo lėktuvai gerokai juos apga 
dino, kulkosvaidžiai suaižė.

Prezidentas Sadatas, informa 
vęs laikraštininkus apie pasie
nio įvykius, atsakinėjo j klau
simus. Prezidentas aiškiai pa
rodė pasipiktinimą sovoietų ka
ro jėgų intervencija į pasienio 
kovas.
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
Kūno, ’proto Ir jausmy darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus pcrteittnas

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ___________

GALVOS SVAIGIMAS •.
Surasit pnezastį galvos svaigimo — tai tada 

galėsi sėkmingiau žmogui padėti*

Medicininška tiesa
K'ausnnas.

DidVai Gerbiamas Dakta- 
rn. jūsų aprašomuose straips
niuose apie- galvos skaudėjimą 
nieko nebuvo rašoma apie gal
vos svaigimą. Man galva nes- 

x kauda, tik ji svaigsta. Sunku iš 
laikyti lygsvarą. Kaip girdėda
vau Lietuvoje, seni žmonės sa
kydavo: — Mano galva kaip 
puodas, nustokit kelti triukš
mą. Kaip galima tvarkytis su ta 
negerove?

1. Nervinės kilmės- nervams

tus). Pacientas turi tai atsimin | 
ti ir gydytojui pasakyti. Yra dar 
ir kitų galvos sukimosi priežas
čių. Atsimintina, kad pacientas 
gali gydytojui pasakyti, kad jis 
vadina galvos svaigimu nustoja
mą lygsvaros, netiesią eisena, 
neaiškią regą ir apalpimą.

Galvos svaigimas gali būti ap 
raiška-simptomas sunkios ligos. • 
Už tai būtinai reikia susekti 
tikrą galvos svaigimo priežastiį. 
Trys svarbiausios priežastys yra 
žinomos gydytojams, sukelian- 

Atsakymas. Tamstos gydyto- čios galvos svaigimą. ' 
jas patars, kas daryti su turimu
nusiskundimu. Čia paduosime. pakintant: nervų apvalkalėlio ny 
bendras žinias apie galvos suki Į kimas (demyelination, užpakali 
mąsi (dizziness). Tai dažnas nu nės kaukolės duobės esančių 
siskundimas. Pirmiausia, reikia smegenų pakitimas). 2. Ausies 
nustatyti tokio sukimosi priežas 1 sunegalavimai — čia gali būti 
tį. Tada galima bus geriau, sek-! lengai, kaip vaško susirenkimas 
mingiau tą negerovę tvarkyti, j ausies kanele, sukensnės liga va 

Daugelis ligų gali sukelti gal Į dinama Meniere liga. 3. Viso kū- 
vos svaigimą. Gydytojui nesti.no liga, pasireiškianti galvos 
didelių sunkumų susekti galvos; svaigimu. Meniere liga yra chro 
svaigimo priežastį, kai jis nes-Mišką, laikotarpiais pasireiškian 
kubą ir palaipsniui eina ieškoti ti: galva sukasi žmogui nustojus 
galvos svaigimo priežasties. . klausos. Taip atsitinka vidurinei 

Pats pacientas turi išmokti ausies daliai patinus.
pasakyti gydytojui savo medi- 

‘cinišką istoriją.- I-abai svarbu 
gydytojui surinkti gerą medicį-P^^^^

Reikia, kad ligonis pasakytų 
gydytojui, kaip jo galvos svai-

nišką istorijją šitokio negalavi
mo atveju. Reikia sužinoti kaip 
pacientas jaučiasi, kai jo galva .;lio staig. pra;{žia.tada " gydy_ 
svaigsta. Ttojas galvos apie staigų vidinės
į Galvos sukimasis vadinamas^- ausies labirinto uždegimą (la-

Vertingo eina kartu su pykdi-. byrinthitis) arba apie krauja- 
nimu ir vėmimu (dažniau-' gyslių sunegalavimą vidurinėj 
niai). šiuo atveju nesti ap- ausyje, arba apie dvejopą Verti- 
kurtimo ir ausyse ūžimo (tinni- go: išorinį bei dėl padėties pa-

ligonis ir gydytojui pasakyti štai 
gų prasidėjimą galvos svaigu-

no kraujo nępritekėjimo per sū: 
siaurintas (sklerotines) arteri- 
jas i vidinę ausi? ri

4

** Si

lt wasbad enough we had' to fight the British
turned out.

Cold wa

Nc^r'EBnnA

ammunition.
k was an army long on courage, 

but short on money.
And then the money came. 

Some $27,000,000 from the

strong and sclf-snfftdcnt. And they re hclpir^ them*
) safe, dependable savings. By taking stock in 

America with the Payroll Savings Plan-
Buy United States Savings Bondk.

merica.

» * •

Lietuvos nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

kitimo atsirarusį (gerybinį).
Labirinto (vidinės ausies) už 

degimas eina kartu su galvos su 
kimu, bet taip užsidega ausis 
jaunesniems žmonėms (18-45 
metų laketarpyję) dažniausiai. 
Gydytojas tiria ausi leisdamas Į 
kanalą saltą-šiltą vandeni. Gau 
naši teigiamas tyrimas sergan
čioje ausyje (positive calorc 
test).

Jei žmogus pasisako, kad jam 
galva ėmė suktis staiga po gal 
vos sužeidimo. Tada gydytojas 
Įtaria dėl sutrenkimo galvose to 
kį svaigimą atsiradusį (post- 
concussional syndrome). Plauki 
mo-skridimo jausmas galvai su
kantis gaunasi Eustachijaus ka-)jant kraujospūpį ligoniui sto- 
nalo sunegalavime.

Kai staiga ima galva suktis 
žmogui staiga visiškai nustojus 
klausos, įtariama arterijos užsi 
kimšimas dėl krešulio joje

Kai galvas .’sukimasis (tas irgi gydytojas. Jis ir gydymą 
pats kas svaigimas) prasideda paskirs, čia galima patarti, da
ne staigiai-tada reikia sužinoti, leidžiant, kad galva sukasi dėl 
ar tas ne staigus galvos sukimą- dažniausios pagyvenusiems žmo 
sis esti nuolatinis, ar tik protar- j nėms priežastis-sklerozės-tams- 
piais pasireiškiąs. Tą pacientas, tai imti kraujagysles išplečian- 
turi žinoti ir gydytojui pasaky- čius vaistus. Tada mityba au
ti. Jei galvos svaigimas yra chro sies vidinėj dalyje pagerės ir su 
ninis ir tik protarpiais pasireiš- kimasis-švaigimas galvos pa- 
kiąs-gydytojas įtars keturias lengvės. Žinoma, kraujo sudėtis 
priežastis tokios negerovėse I. turi būti normali, neš mažakrau 
Minėtą Meniere ligą. 2. gerybi- jams gali irgi imti galva suktis, 
nį nuo padėties kūno pareinantį-Nieko blogo neatsitiks, jei tams 
Vertigo, 3. dėl padėties (stačiam ta imsi vaisto Cerebro-Nicin kap 
ar gulsčiam esant ligoniui) ap
turimas kraujospūdžio sumažė
jimas (positional kypotension). 
Ta negerovė susekama matuo

vint ir gulint. Atsstojus esti ma 
žesnis, negu gulint. 4 Daugybi
nis jutimų sutrikimas (multip
le sensory deficits) gali irgi su 
kelti chronišką protarpiais pa- 

(thrombosis ar infarktas). Kai sifeiškiantį galvos svaigimą. | 
vien tik galva sukas ir nieko dąu ; Kaip "minėta; prie Mėniere lį-
giau jokio blogumo nesti, grėi- gos galvos svaigimas eina su nūs. 
čiausiai taip ^atsitinka dėl laiki-

4. 
st

t

toj imu klausose,- gi Vetrtigo nei 
: na turint pilną klausą.

Daugybinis jutimų sutrikimas 
eina nė-vien 'sti‘galvos svaigiųjų, 
bet su kitais -keleriopai- pasireiš
kiančiais.. negę^umais: kojoše- 
rankosę nervu'negerumai '(škruz 
džių bėgibjnn^, '“jausmas po 
oda), ‘nepataisomas regos sutri
kimas^ ‘kaūIų-ŠąhSrų negerumai 
ir vidinės ausies'negerumai (ves 
tibular/deficits)^,-r j

■ Gali imti galva siiktis dėl tam 
tikrų vaistų veiklos. Jei galva 
svaigsta pakeitus'žmogui kūno 
padėtį (gulint, bei stovint) ir 
nieko nejaučiant iš ausų negeru- 
mų-ketveriopa priežastis tokio 
galvos svaigimo gali būti. 1. dėl 
vaistų, 2. dėl pergilaus ir per-, 
dažno alsavimo . (hyperventila-- 
tibn), 3. dėl tam--tikros rūšies 
nuomario-epilepsijos (vertigi-
1

namo į^s'tcbmprės'šibnal syndro. 
me ((po sūspaučtniio atsirandan- 
«o). . —x;-- - .

Jei chroniškas galvos suki-, 
mas Xsvaigulys)•yra nuolatinis 
ne protarpiais pasireiškiąs) — 
gydytojas įtarti gali guzą-tunio- 
rą (neuroma) smegenyse. 'Bdtr 
su tomoru eina ne tik_ galvos 
svaigimas, bet kitixnegerumai u 
klausos ir eisenos sutrikimai 
dar prieš apturint gayos sukimą 
Ši-Svaigimą.

Jei galvos svaigulys yra chro 
epiškas ir nesiliaunantis-ir besi- 

riŠąs šti alpimu-gydytojas įtaria 
širdies sutrikimus. Jei toks ch
roniškas galvos svaigimas nesti 
surištas su alpiniu, jis gali būti 
psichogeninis-dėr įtatnpos ir jau 
dinimosi atsiradęs.

Čia padavėme gydytojo galvo 
seną turint prieš -save galvos 
svaigimu besiskundžiantį jį. Tdm 
stos svaigulio priežastį nustatys

sules po veną ant karto, tris kar
tus per dieną. Atsimink, po to 
vaisto paėmimo gali išmušti kū
no odą raudonumas ir imti jaus 
ti skruzdžių bėgiojimą po oda. 
Nieko baisaus-tas jausmas pra
eis po pusvalandžio. Imant tą 
vaistą gulint ar pavalgius-minė 
ti negerumai mažiau pasireiškia 
ar visai nepasitaiko. Veikimas 
visada vienodas to vaisto, ar pa 
rausta oda po jo paėmimo, ar 

,ne. Žinoma, peikia kovoti tams 
tai su skleroze visais čia jau pa 
kartotinai aprašytais būdais ir. 
priemonėmis. Sėkmės, vėl para
šyk. Pasiskaityti. -Internal me-; 
dicine News, July 15, 1977 m.

Agronpmės Adelės Duoblienės 
Šveiko -Maisto Receptas Bulve- 
sūkiai.

DTDVESORIAI
(Užkandžiams.)

Prop: 3 dalys sausos varškės 
be riebalų.

1 dalis išvirtų nuvalytų ir 
smulkiai sutrintų, bulvių, 1 ar-' 
batinis šaukštelis kmynų, rupu-' 
tis druskos ir petražolių. 
Darbas:.

Varškę arba iš jos pagamintą^ 
sūrį pertrinti per šietūką ■’arba*' 

"smulkiai stimalti. "Bulves išvirti 
prieš keliąs valandas, kad ge
rai atauštų. Nulupti 4r taip -pat

nous epilepsy), 4.. .dėl taip vadi-r‘smulkiai-sutrinti. j
Viską kas proporcijoje sūdė-, 

jus gerai mediniu šaukštu išniim 
kyti ir daryti mažus, riešutėlių 
hayihalo 'rutuliukus. ,

Sudėti į plokščią lėkštelę, pri-
i dengti laikyti 4 dienas Šaldytu
ve iki gero įsiskonėjimo. Po to katalikui 'kunigui. Kad dėl graširimib, ;ką& didžiai Ger- 
■jsmeigti -į kiekvieną po mažą pet į)jamas Kunigas Prelatas 'už “litvomanija” iriaiie sugrils
ražolės (petruškos) lapelį su me 

Miniu smaigtuku.
Naudoti užkandžiams arba, 

lengvam pasivaišinimui duodant 
prie jo šaltą šalmėčių arbatą su 
citrina ir natūraliu medum.

Pastaba; šiam maisto patieka
lui reikia varškę patiems pasi
gaminti, nes prekybiniam tikslui 
varškė yra labai išplaunama ir. 
tuo būdu sumažinamas calciumo 
"kiekis; skonis. Parūgos likusios 
kad ir mažam kiekyje yra labai( 
naudingos skrandžiui ir jei pie-^. 
nas būna bent su 2% riebumo^ 
cabiūmas organizmo lengviau-, 
pasisavinamas. A

■LIETUVOS AIDAI
>ehict. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Sešt. 3:00- 10:00 v. v.. - 106.3 FM 

^Sekmad. 9:30 - 10:00 V*.— 1230 AM
Veda K. BRAZDŽIONYTB

2646 W. 71 $t -Street, Chicago, Illinois 60629 
-7-7«-^3/4

Balys Pupalalgte _ ’ ”

Praeities įvykių nuotrupos .
(Tęainy»)

Kunigas K Kybelis, gavęs tokį įspėjimą, tuoj atsakė 
tokiu laišku, taip pat lenkiškai:

“Illustrissime Domine! Nesu vaikas, sąžinės ir pro
to taip pat nepraradau, kad dėl kažkokių savo nepagrįs- 

’ tų kapryzų trukdyčiau tokį rimtą reikalą, kaip jungtu- 
1 vės. Žaslių parapijoje (kurioje esu arti 4 metų) kasmet 
1 jungtuvių būna keliosdešimt, tačiau iki šiam laikui dar 
I nebuvo atsitikimo, kad pasibaigus užsakams ką nors bū- 
Įčiau atsisakęs sutuokti ar išduoti jugtuvėms liudijimą, 
be skirtumo, kaip ponai jaunavedžiai kalba: vokiškai, 
prancūziškai, lenkiškai ar net lietuviškai. Ir šiame su Ci- 
vanovičium atsitikime, jei nedaviau jam jungtuvėms liu
dijimo, turėjo būti priežastis. Mano galvojimu, turiu tei 
sę iš Didžiai Gerbiamo Kunigo Prelato, kaip iš Bažny
čios Dignitoriaus, reikalauti išaiškinti faktiną priežastį, 
dėl kurios neišduodu Civanovičiui liudijimo. Užuot iš
aiškinus priežastį ii- pagrindus, kodėl aš atsisakiau iš 
duoti Civanovičiui liudijimą, Didžiai " Gerbiamas Kuni
gas Prelatas pajuokia save insinuacijomis mano adresu 
dėl “lietuviškumo manijos” ir duoda man įsakymą, kurio, 
pagal kanonų nuostatus, neturiu teisės įvykdyti. Civano 
vičiui neišdaviau liudijimo jungtuvėms dėl to, kad Žas
lių bažnyčioje nebuvo jo užsakų. Užsakų nepaskelbėme 
dėl to, kad Civanovičius pas mus jų neužsakė, kas matosi 
iš užsakų knygos. Pagaliau šį reikalą asmeniškai perduo 
du Jo Ekselencijai Kunigui Vyskupui. Kad nežinojimas 
kokios nors literatūros ar kalbos, lietuvių- ar lenkų, nėra 
kanoninė priežastis legaliai jungtuves atlikti, ir kad :tas 
yra nereikalinga išganymui, lygiai , gerai žinau, kaip ir 
Didžiai Gerbiamas Kunigas Prelatas. Nereikalinga bu
vo mane apie tai informuoti. Aš dar seminarijos mokyk
liniame suole girdėjau ir neužmiršau, kad išganymui, 
mažiausia, pagrindinių šventojo tikėjimo ‘; tiesų žinoji
mas yra tikrai reikalingas ir parapijoje kunigas turi /įa-. 
reigą šių/tiešų reikalauti iš tikinčiųjų. •^. .įCivanbvįęįu? 
moka lietuviškai ar ne, tikrai mežinau, nes mąn -nętmęa; 
tėjo į galvą mintis jo to■ j3aklausti. -T-aip ^at-dviejų^trijų 
metų bėgyje patirta, kad užtenką -kok| 

kokį nors piktadarį ir reika'feuti jo pasitaisymo, 

liių su skundu ant kunigų, 'kad
kalauja būtmaifšpaąnfį Atlffi kali
.bėri būtinai tik lietuviškai- ir kitas nesąmones, išdarinėjai 
Kaip parodo paskutinis'>bfutaiu^:?T4^r?dtlRdujantis Diį 
džiai Gerbiamo Kunigo Prelato -laiškas Civanovičiaui 

.t-latus- --jie- randa-dėmesį
kad dabar “litvomanijds'
dotiš ir juo galima ioji i
jant ant sau nepatinkamo kunigo bet kokw?jįesąmonių 

^pasakyti, kad kunigas
mos ‘tokios nesąmonės, kad' Žo|
džiuose tiesos negali, būti,-ir tai jie imam L-už tikrą .pini
gą. Apšmeižtas ^oTdū^šmbižtų'd^nigisj;''Įteka" ?heapginar 
mas, nes sykį kelių niekintoji} nitvomdnu’|
paprastai neturi ir neužsitaniaujh m’a^atfeio pašitikejii 
mo. Kas ten ^itvoniarib”
su kažkokiu -kitu jagamasčių, sū J^iclziai^Gėfbiam'o ^,Kū- 
-nigo-Prelato-laišku-rankoje, ir pasiremdamas tuo laišku, 
'tiek man prikalbėjo :niėkų_ ir nėš^mom^/kad aš,. kaip ku- 
nigas, įiirmą giražiu. -Ne§u idiotas^ -kad ‘nesup
rasčiau, jog be’t kokia “manija”, -arba priešingos -šalies 
katekizmas yra dalykas ’iie'šveikas, liguistas, netinkamas

Į kažkokį urvą ir net išsiųs į Ameriką — tai “Dievo valia! 
Girdėjau priežodį, kad Ponas Diėyas didesnis negu Po
nas Rimša. Kur aš supūsiu, man didelės reikšmės neturi, 
'bet ir Illustrissime Domine gal turėtum atsiminti, jog .ne
si neklaidingas, taip pat ir nemirtingas.

Skundai, kuriuos gauna J. Ė. Kunigas Vyskupas ir 
konsistorija dėl mano tariamos litvomanijos, ,'apie.„ ku
riuos Didžiai Gerbiamas Kunigas Prelatas savo laiške mi 
nite, tiek pagristi faktais, kaip ir propaguojamo Civano- 
viciaus byloje dėl liudijimo. Savo "sąžine kaip kunigas tą 
sakau ir šaukiu liudininkais vigą parapiją, kurioje kle
bonu esu jau ketvirti metai, išskiriant gal kokius 5, dau-, 
giausia 10, negarbingų-mano niekintojų.

Didžiai Gerbiamo Kdnigo Prelato ranka parašytą 
man Civanovičiaus byloje laišką saugosiu kaip brangų 
atminimą, kad galėčiau ir kitiems parodyti, kaip dar vie
ną įrodymą Jo didžiojo takto, geros valios, gilaus atidų/ 
mo ir... nešališkumo. Su aukšta pagarba, nužemiritas “tar 
ūas Kun. K. Kybelis”. ‘ : / vi

(Bus daugiau) >>
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KUNIGAIKŠTYTĖ

nugarą
tai pasakė, \

BR. MURINAS Tiltas (Akvarelė).

$4.00

NAUJ

RSAL
1800 So. Hoisted St

deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Viera pradėjo pasakoti jam 
apie motiną. Aš pasišalinau ir 
to pašnekesio tąsos negirdėjau.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos -ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

icago, III. 60608

je tokį natūralų klausimą — už 
ką? Kokį nusikaltimą padarė 
šioji mergaitė ir jos motina? Ta 
čiau ji, atspėdama mano mintis, 
padėjo man: — Aš kunigaikš
tyte... ji pasakė Rusijoj žinomą

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL.— Tuesday, August 2, 1977

rt art* patya bavų ffld- 
knyga boa bnngl ab*o 

jttrvoa

ovė. Ateidavo I 
i kalbėdavosi

— Olgos Nikolajevnos sveika 
ta kasdieną pastebimai silpnėjo. 
Pasirodė pirmieji cyngos reiš
kiniai — simptomai — raudo
nas išbėrimas ant kojų. Kartą 
mums su Viera ant rąstelių sė
dint, priėjo Čuma.

— Na, kunigaikštytė, kaip ręi 
kaleliai ? — paklausė jis plašta
kų suplodamas jai per petį. Vie 
ra krūptelėjo ir pašalindama jo 
ranka tarė:

žinoma, kagi ge j. 
/.yti. žiurpu prisi ų

— Kaip tamstai ne gėda? Ne 
lieskįte- čuma garsiai nusijuo
kė. — Pratinkis, kunigaikštyte, 
pratinkis. Darbo stovykla — ne 
pas tetą svečiuose.

— O tu, ko čia šalia bobos sė
di? —, Staiga kreipėsi čuma į 
manę. Tu žinai, kad už tai — ižo 
liatorius gresia?; šalin, iš čia! 
Jeigu dar kartą panašiai užti
ksiu — vėl patalpinsiu .karceriu.

— Aš ir taip jau keturi me
tai kaip sėdžiu.

— Dar maža. Jus, nenaudėlius 
politikierius, visai nereikia iš
leisti! Eik, eik... Marš!... Aš pasi

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
PAMARĮ .

|įįmUp|bU so žąm|hplu Ir pivelkrials aprašo Pamarį senos f s 
vietovardžių sąrašas. Knygos

Tersiuaikmii paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

tavę. ir ją! Apie Tanjką susi
rinkdavo kaliniai ir patenkinti 
stebėdami komišką sceną vel
tui, juokdavosi, kvatodavo ir 
i jūdė: -- Tulia ją! Paimk!...

166 psL, minkšti viršeliai----- ----------------------------------- -

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorįui.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderi tokiu antrašu:

NAUJIENOS . ' .
..1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Netrukus mane išleido. Buvau 
husilpęs, - vos stumdžiau savąjį 
įurutį- (“tąčkę”), vos-vos tik iš- 
silafkydamąs kartu su tačke nej- 
griuvęs. Sugrįžęs - iš darbo ir 
guoįžiąi suvalgęssavo katorgi
nę vakarienę, i&sitiesiau savo vie 
toje ant narų prie sienos.
7:Dieve, kaip vis dėlto, žmogus 
gajus, pagalvojau! Už sienos 
skambėjo gitara,' dainavo. Tenai 
gyveno komendantas skirtas iš 
jų pačių žudikų, slapyvardė — 
čuma. Aukštas, gražus vyras, 
yisasiŠsimargfnęs mėlina ta- 
juoruotė. įžūlūs,-piktas ir beveik 
Visada-girtas. Neturėdamas spi
rito jis gerdavo odekoloną. Būda 
maš stovyklos-milicijos viršinin 
au, nors pats buvo taipgi kali
nys, su kitais kaliniais jis elgėsi 
nepaprastai žiauriai. Beje, tai 
pastebėta bendra taisyklė: virši 
pinkai — kaliniai, visad daug blo 
gestu kalimams už laisvai sam 
domus viršininkus.. jis, čuma, 
turėjo čją, - taip - vadinama, “la
gerinę žrnoūą”, vagilką —Tan- 
jka-Ėurbčka, jaunutė moteris, 
Mtų mdtetį burnai baisiai pavy 
įėjo, jįš jąjdažnaiir žiauriai

* NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠLAS NAUJAS KNYGAS:
;l, Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, 

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl.*, minkšti viršeliai----- ......$S0O
2. Jiirgio 'Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl., 

minkšti viršeliai _________________ ____________________ §1.50
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI, 

296 psL, minkšti viršeliai

i ©R KftnčJut, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija
RtMukt Mo pat senųjų amžių Iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
L, kainuoją «.oo. ~

Jvmm Konžfvs, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
uio bruožai paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją 
l j»L Kainą. SJJ0. Kietai# viršeliais S4d0.

Dąunma liū 'Įmygu yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
tM knygM galimą jidgytl atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ar

GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO- 
OMKNtS VEIKRJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^ 
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pavardę. — Tėvo aš neatmenu 
— tęsė ji, — jis senai buvo areš 
tuotas ir sušaudytas. O mus iš 
Maskvos ištrėmė Sibiran., Gi pra 
ėjusiais metais areštavo moti
ną ir mane. Mamą,nuteisė 10- 
čiai metų, o man ne — 8-niems. 
Tiktai motina susirgo, ji visą 
laiką guli 
draugavome. Aš, kad nepatekti! 
komendantui į nagus, vogčia ei -,, 
davau moterų barakan lankyti 
Vierą ir jos motiną. Vieros mo 
tina — Olga Nikola j evna, gulė
jo pačiame barako gale, užklota 
sena, suplyšusią deke. Bendrai, 
ji buvo labai išsekusi. Dar nese
na, bet atrodė jau sena. Veidas 
kadaise buvęs gražus, dabar bu 
vo labai liesas, aptrauktas gelto 
na susiraukšlėjusia oda, akysi, 
įdubusios, kalbėjo iš lėto, o kai 
norėjo, ka jos su dukra pašnekė 
šio pašaliniai nesuprastų, ji pe
reidavo į prancūzų kalbą.

Retkarčiais aplankydavo ją 
dabita, ilga nosimi, lagerio fel
čeris, kuris Olgai Nikolajevnai 
teikdavo vaistų — kaž kokių mil 
telių ir teblėčių. Vieros klausia 
mas ar negalima ligonės patal
pinti ligoninėn arba nors mais
tą jai pagerinti, jis tik rankas 
skęsteldavo.- Ligoninės perpildy 
tos ligonių. Tokius ligonis' įsaky 
ta gydyti vietose. O kas dėl mais 
to pagerinimo — aš nieko nega 
liu padėti, nes jokiais produk
tu ištekliais nedisponuoju —at 
sakydavo felčeris, dabita.

Kuo aš joms padėti galėjau? 
Retkarčiais nuo savęs nutrau
kęs nunešdavau joms kąsnelį i

šalinau. Viera norėjo pasekti ma 
nę, bet čuma nutvėrė ją už ran
kos.

— Palauk, kunigaikštyte. Aš 
noriu su tavim pasišnekėti. Kaip 
tavo motinos reikalai? — Nori, 
aš galiu jai padėti. Duosiu duo
nos, sviesto. Kitaip juk ji pasi
baigs. Arfelčeris šiandien^įlan 
kė?

Staiga ji 
ištrūko ir

Jis gi pasiliko bestovįs išsi
žergęs, kramtydamas papirosą 
ir tylai juokdamasis. Aš apėjau 
aplink palapinę ir susitikau Vie 
rą prie durų.

— Kas atsitiko?
— Ach. koks jis žžūlus akiplė

įiųvo, ką nutverdamas: batą, 
jhzdii kątftHką, keptuvą — vis 

Tanjkai į galvą 
arba nugarą, arba kur pakliuvo, 

čūųia kąeete . gyvenų taip, 
įnątųnią,.. jųa: niekada ; laisvėj e

t gr-tko iš
stojai — 
rvskirstyda 
njką už ka 

sų ir žerre nutempdavo atgal 
h >r kan, ten vėl ją mušdavo. 
O!ga Nikolajevna jau nebepakil 
davo iš narų. Viera vaikščioda
vo išsiblaškiusi, susimąsčiusi. Ji 
pradėjo vengti susitikinėti su 
manimi. Man asmeniniai trupu 
tį “pasisekė”: su visa taške nu 
sirit-u iš penkių metrų aukščio 
sankaso, išsinarindamas sau kai 
riąją rariką. Tai suteikė man 
progos atsiskvėpt nuo darbo, to 
dėl ištisas dienas gulėdamas ant 
narų ir stebėdamas kiaurą pala 
pinės brezentą, šį bei tą mąsty 
davau. Nuo ryto ir per dienas 
be manęs ir karšnčiaus senio, 
daugiau nieko barake nebuvo. 
Ramybė glostė man dirksniusir 
tuo aš buvau patenkintas.

i Buvo šv. Trejybės šventė. Nuo 
pat ryto lyjo lietus, monotiniš- 
kai stuksendamas Į stogą. Gulė 

[ damas mėggavausi šią prisimini 
mus žadinančią muziką.

— ,Pas čuma į duris pasibeldė.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigt* 1923 metais. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

čuma nesi 
rakan ir ilg; 
Viera ir su ligone jos motina. Jo; 
vizitai joms nemalonūs buvo, ta 
čiau, kagi jos galėjo veikti? Pa 
varyti jį Lauk—reiškia gadin
ti sau santykius su lagerio vir
šininkais. O tie viršininkai, juk 
viską gali padaryti, ką panorės. 
Vis dažniau ir dažniau iš užu šie 
nos girdėdavau Tanją isteriškai 
šaukiant: .

— Kalė! Aš jai akis išbady
siu... Ir tau sunkį nušutinsiu.
— Prikąsk liežuvį, nutilki, tu.!

— šaukė čuma. Nutilk...
— Ne, nenutilsiu, nenutilsiu...
— A-a... sterva!... Pasigirsda 

vo smūgis. P o to, bildėjo apver 
čiamas stalas, barškėjo indai..-.

— Se, tau... še, še! su kiekviei 
nu smūgiu tardavo jis. Ranka! 
prilaikydamas kraujuojančią bur i 
ną, Tanjka išbėgdavo iš barako 
ir ‘balsu rėkė:

— Vistiek, vistiek gyventi su 
ja aš tau neleisiu! Pasmaugsiu

1 'uro r’-a, tu nepasiJuok, m 
am ;!<•!<■’<, <b bok savo “bobiškus 
reik lūs, stipriai kvkvtis!...

.Vertimas iš S- Maksinovo ^Taigos0
(Tęsinys)

nebuvo gyvenęs. Jis. turėjo vis
ko pakankamai: duonos, pyra
go, sviesto, net saldainių. Dažnai 
ruošdavo “išgertuves” į kurias 
sueidavo žulikai su savo “žmo 
nomis” ir per ištisas naktis kel 
davo bjaurias orgijas. Plona fa
nerinė pertvara, neizoliavo ma
ne nuo girtųjų žulikų rėkavimų 
ir keiksmų. Aš pasiimdavau sa
vo bušlatą ir eidavau miegoti į 
kitą barako galą, ant grindų. 
Negalėjau to niekšo “baliuškų” 
pakęsti, o ir jis manęs ne labai 
mėgo. Jis, berods, sirgo sifiliu.

Kartą prie virtuvės aš vėl tą 
puikią mergaitę su gražiomis gel 
svomis kasomis, pamačiau. Ji sto 
vėjo eilėje atsirėmusi Į rąstų šie 
ną. Mano pasveikinta, nerviškai 
krūptelėjo. •

— A — a... tamsta, jau išėjo 
te? — išsiblaškiusi apklausė ji.

— Jau keturios dienos kai išė
jau. Mes greitai įsišnekėjome. 
— O man, žinote, bėda — paša 
kė ji. f • '

— O kas. tokio ?
— Motina labai serga.
— Ar ir tamstos motina čia, sto 
vykioj ? — Kaž kodėl nedrįsau

duonos. Olga Nikolajevna paste 
bimai noko.

Duktė iš sunkaus darbo grį
žusi, sėsdavo šalia ligonės ąnt 
narų ir sekė kiekvieną jos jude
sį, tenkino kiekvieną įgeidį. Daž 
riai iš barako išėjusi lįsdavo kur 
nors kampan ir viena verkdavo, 

Mes su Viera susi verkdavo...
— Kas gi daryti ? Kas daryti ? 

— nusiminusi kartodavo ji, jei 
gu nepagerinsime jai maisto — 
motina mirs.
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kyta, kad Šios problemos privalo būti surašytas j Helsin
kio aktus, jeigu norima, kad iš viso koki aktai būtų pa
ruošti ir pasirašyti.

Šiandien jau niekam ne paslaptis, kad pagrindinės 
žmogaus teisės amerikiečių buvo gerai apgalvotas diplo
matinis manievras. Maskva nenorėjo Europos taikos be 
Rusijai reikalingo saugumo, o JAV reikalavo pagrindi
nių žmogaus teisių, kaip pagrindinės taikos garantijos. 
Amerikiečiai aiškino, kad taika nustatys tiktai pagrin
dines žmogaus teises turintieji valstybių gyventojai. Be
teisiai žmonės taikos problemų nesprendžia, už juos klau 
simą išsprendžia maršalai.

Amerikiečiai taip pat išsiderėjo iš visų signataru, 
kad Helsinkio aktai visoje pilnumoje būtų paskelbti kiek
vienos valstybės spaudoje. Buvo gautas iš paties Brež
nevo prižadas, kad ir valstybinė sovietų spauda paskelbs

Pranas Būdvytis, atsigavęs nuo širdies smūgio, kartu su liehir 
viais Pavergtu Ta uty eisenos metu žingsniavo centrinėmis Chicagos 
gatvėmis. Paveiksle matome Būdvytį besiramsauojantį dviem ra
mentais, bet beatsiliekantį nuo eisenos i )

kinau viską, kaip aš suupretau 
ir kaip man atrodė, kad buvo.

— Jam viską išpasakojau. Jis 
vieną kitą dalyką pasižymėdavo, 
bet ką jis ten užrašydavo, tai 
aš nežinau. Bet man atrodė, kad 
aš širdies priepuolį gavau dėl 
nepaprastai jautrios sąžinės.

— Kaip sąžinė galėjo paveikti’ 
širdį? — jo paklausėme.

— Kad ji gali paveikti,. tai 
man Šiandien-nėra jokios abejo 
nės. Man ji nedavė ramybės die 
ną ir naktį. Kai pradėdavau gal 
voti, tai krūtinėje pasidarydavo 
šilta, tarytum kokiomis replė
mis ją suspausdavo, kad aš ža
do negalėdavau atgauti. Man at 
rodydavo, kad man trūksta oro. 
Taip pasitaikydavo dienos metu,

Kitose JAV vietose:
metams $30.00 
pusei metu $14,00
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Helsinkio aktai ir žmogaus teisės
Visi atsimename, kiek triukšmo ir pykčio sukėlė Hel

sinkio aktai visoje lietuvių tremtinių spaudoje. Pradžio
je buvo niekinami tie pareigūnai, kurie pasirašė Helsin
kio aktus. Judu buvo pavadintas net popiežiaus atstovas, 
kartu su kitomis valstybių galvomis iškilmingai pasira
šiusiomis Helsinkio dokumentus.

Helsinkio aktus pasmerkė veik visi lietuviai politi
kai, išskyrius Dr. Kazį Bobelį. Jis buvo geriau informuo 
tas, negu bet kuris “baumkuchenus” piauštęs veikėjas 
arba Rasputino “istorija” amerikiečiams dėstęs išdygęs 
“istorikas” Ne Dr. Bobelis Helsinkio aktus paruošė, bet 
jis patarė lietuviams pasinaudoti aktuose skelbiamais 
dėsniais.

Helsinkio aktų nesmerkė ir Naujienos.Tuo metu Hel 
sinkio aktų samprata mūsų žurnalistų buvo aiškinama 
pagal sovietų propagandos pagrindines linijas. Dauge
liui amerikiečių buvo Įkalta, kad Helsinkio aktai patvir
tina dabartinės Rytų Europos sienas ir kad tas nuosta
tas savaime patvirtina Lietuvos Latvijos ir Estijos Įjun
gimą Į Sovietų Sąjungą. Nenorėjome tikėti, kad prezi
dentas Fordas, taip gerai informuotas apie Lietuvos by
lą, būtų galėjęs ją nurašyti Brežnevui.

Šiandien visi matome, kad- Helsinkio aktai surišti 
su pagrindinėmis žmonių teisėmis. Prezidentas Fordas 
jau Helsinkyje pažymėjo, kad Helsinkio-aktai šioje srity 
je amerikiečiams nieko naujo nepasako, nes prieš du šim 
tu metų priimta Amerikos konstitucija jau garantavo 
pačias pagrindines kiekvieno piliečio teises. Visos JAV. 
administracijos tas teises saugojo. Dabar svarbu, kad vi 
si kiti Helsinkio aktų signatarai, pasižadėjusieji gerbti 
pagrindines žmogaus teises, jas gerbtų. Padaryta pažan-1 
gą pamatysime už poros metų, kai susirinksime patik
rinti atliktus Helsinkio aktuose nurodytus darbus.

Helsinkyje sovietų diplomatai nesipriešino žmogaus 
teisių paragrafams, bet visi sovietų pareigūnai, ruošiu- 
sieji Helsinkio aktus, ėmėsi priemonių apsieiti be pagrin
dinių žmogaus teisių klausimo. Tuo tarpu Amerikos dip
lomatai užsispyrė,kad pagrindinės žmogaus teisės ne tik 
būtų Į įrašomos, bet jos praktiškoje kasdienybėje būtų__ ____________
respektuojamos. Sovietų diplomatams buvo aiškiai paša- ir dirbti naudingą darbą.

Helsinkio aktus, kad kiekvienas gyventojas galėtų pas
kaityti. Juos skaitė tiktai Maskvos gyventojai, kurie sus 
kubo pirmus Izveštijų numerius Įsigyti. Senus numerius 
žmonės, gaudė, pirko ir skaitė. Net sovietų pdįįeija neno
rėjo tikėti, kad Brežnevas būtų sutikęs pasirašyti tokį 
dokumentą, kuris plaus šaką, ant kurios pats Brežnevas 
sėdėjo Brežnevas ir visi kiti jo pirmtakūnai pateko Į val
džią, kai buvo panaikintos pačios pagrindinės Rusijos pi
liečių teisės. Kiekvienoje pavergtoje tautoje rusai komu
nistai primetė gyventojams tokias pačias nerinktas val
džias.

Helsinkio aktais buvo patenkintas Lenkijos komu-

PRANO BŪDVYČIO NERIMAS
Pranas Būdvytis, kovojęs už 

Lietuvos laisvę pačioje Lietuvoje 
ir laisvos bei nepriklausomos Lie 
tuvos reikalais visą laiką besirū 
pinas Amerikoje, buvo gavęs šir 
dies priepuolį ir šv. Kryžiaus li
goninėje praleidęs pusketvirtos 
savaitės, geg. 10 dieną jau iš li
goninės išėjęs sveikas ir apy-stp 
ris vyras, širdis pasitaisė ir jo- 
sos sužalojimai jau apgijo, bet 

nistų vadas Edvardas Gierekas. Kiekvienam buvo aišku vis dar liepė jam daug
kad jisvyriausybės priešakyje stovėjo raudonosios ar
mijos pagalba, bet jis pats suprato, kad Helsinkio aktai 
draudė sovietų maršalams be niekur nieko Įsiveržti Į Leh 

jkiją. Dar didesnis džiaugsmas buvo Rumunijoje. Komu
nistas Ceausescu džiaugėsi, kad taiptautiniu susitarimu 
patvirtinti nuostatai, dėl kurių jis ilgus metus kovojo 
prieš Maskvos centralizaciją. T’t - !

■ Bet rimčiausiai už Helsinkio aktų pasisakė čekai ir 
slovakai. Jie paskelbė Helsinkio aktus, jie nagrinėjo kiek, 
vieną svarbesnį paragrafą, o kai priėjo prie pagrindinių 
žmogaus teisių, tai paruošė gerai apgalvotą manifestą, 
kuris buvo Įteiktas komunistinei valdžiai ir bandytas pas 
kelbti komunistinėje spaudoje, bet iki šio meto nepas
kelbtas. Manifestą pasirašė 77 advokatai, diplomatai, ra
šytojai, darbininkų unijų vadai, muzikai, profesoriai, 
studentai ir visa eilė čekų veikėjų. Pradžioje komunisti
nė čekų valdžia išsigando. Ji suėmė 77 manifesto auto
rius, juos tardė ir klausinėjo, kas pasiūlė tokį, manifestą: 
rašyti ir kuriais sumetimais jis buvo slaptai išteistas. Po
licijai pradėjus gaudyti rašytojus ir artistus, pasirašiu
sius 77 manifeste, čekai šimtais pradėjo bėgti Į užsienius, 
daugiausia Į Austriją. Austrijoje jie buvo pavojingesni, 
nes kėlė viešumon krašto viduje esančią valdžios sauvalę 
ir žmogaus teisių negerbimą.

77 Čekoslovakijos veikėjų manifestas nieku nesiski
ria nuo Tomo Venclovos išvežto manifesto, čekų mani
festą rašė patyrę teisininkai, todėl jis paremtas pagridi- 
nėmis žmogaus teisėmis, o lietuviškąjį manifestą rašė 
poetai, mintimis skriejantieji padebešimis, bet esmėje 
jie tie patys. Jie remiasi Helsinkio akte pažymėtomis žmo 
gaus teisėmis. Venclova džiaugiasi išvežęs manifestą ir 
nuvykęs į tolimiausius Amerikos vakarus, o čekai paten
kinti, kad jie privertė dabartinę čekų valdžią paskelbti 
amnestiją ir leisti visiems pasirašiusiems grįžti Į kraštą

svarbiausių faktų jis nenori ži
noti, tai tada paims pyktis ir su 
tokiu žmogumi peverta ginčy
tis... Visa tai dar nebūtų tap 
blogai, bet kai man tenka nuo
širdžiau kurį klausimą panagei 
nėti su mūsų tautiečiais, tai vė
liau pradedu jausti krūtinėje to 
kį šiltumą, kuris širdžiai gali 
ir pakenkti...

— O kaip Jūs širdies priepuo 
lį gavote?

— Kaip aš jį gavau — sunku 
būtų pasakyti, — atsakė Bud-, 
vytis — manęs ir gydytojas nuo 
dugniai klausinėjo, bet viską

tas pradėjo kartotis ir naktimis. 
Kai prabundu, viskas, rodos ge
rai, bet kai pradedu galvoti apie 

j man padarytą skriaudą, tai krū 
tinė prisipildo, pakyla ir man 
net kvėpuoti būdavo sunku...

(Bus daugiau)

nevažinėti ir nevaikščioti, o kai 
: pradeda jausti nuovargį, kad tuo 
jau ilsėtųsi ir leistų širdžiai atsi 
gauti. '

Pranas Būdvytis priklauso ke-J taip išpasakoti negali. 'Turėjau , 
patį geriausią širdies ligų spe
cialistą. Jis mane tuojau suprato 
ir mano širdies ligai davė gerų, 
vaistų... Jis atspėjo ligą ir man 

jaučiasi ir kokia pas jį nuotaika, .daug padėjo. Bet išeinant pata-
— Dabar jaučiuosi gana gerai,, rė didelių pasaulio probremų neš

— atsakė ilgametis parašų rinkė pręsti ir dėl jų į nusiminimą
jas ir peticijų ruošėjas. — Aš i nepulti... Man patarė menkais 
dar turiu, prisilaikyti gydytojo ' reikalais nesirūpinti. ; 1
nurodymų, visko negaliu valgyti, 
ką aš norėčiau, privalau prisilai- paklausėme, 
kyli ir gydytojo nurodymų ir 
kitais reikalais, pav^ negaliu 
vaikščioti i susirinkimus ir važi
nėti į piknikus. Man patikdavo 
nueiti Į didesnius lietuvių susibū 
rimus, pasikelbėti. .su sutiktais-
pažįstamais ir pasiklausyti ¥ų,'ku- širdies priepuolį? .-.vėl paklau 
rie daugiau žino. Iš daugiau'ži
nančių visuomet gali šį tą naudin laikantį Būdvytį.- <.
go pasimokyti. Kurį laiką dabar 
turiu \ prisilaikyti, susirinkimų 
vengti, Į aštresnes diskusijas ne 
siieisti, kad vėl su širdimi netu
rėčiau bėdos.
- — Ar diskusijos gali pakenk 
ti širdžiai? — jo paklausėme.

— Pačios diskusijos gali ir ne 
pakenkti, jeigu reikalai ramiai vau bevaikščiodamas, ar pavarg 
svarstomi, — aiškino Būdvytis, > davau prieš valgį ar jo valgio,, 
-— bet jeigu pradedi karščiuėtis, ter pavargdavau dieną ar naktį, 
jei pamatai, kad tavo, oponėn- ar mane vargino kokios šeimos 
tas nežino apie ką eina kalba ir ar kitokios problernos... Jam aiš

lioms lietuviškoms organizaci
joms, rūpinasi Lietuvos laisvės 
reikalais, todėl ir nutarėme pa
klausti Būdvytį, kaip jis dabar

— Ar klausai gydytojo?

— Kaip’neklausyti, — atsakė 
Būdvytis. — Gydytojo ir advo
kato turi klausyti, jeigu jiė ge
ri.'Jeigu nesirengi klausyti, tai 
pas juos neverta eiti.

— Tai huo.;.ko galėjai gauti

sėmė stovintį ir ramentais besi-

< ’ - * - ' ♦ r 
ko gavau širdies priepuolį, — ra 
miai atsakė Būdvytis. — Širdis 
yra labai sudėtingas žmogaus 
organas, kad galėtum tiksliai ži

R. V. MlšAUSKAS

Mažas dalinys - didelis veiksnys
(IŠTRAUK.^)

(Tęsinys)
Tuose dalykuose specializavęsi lietuviai, ypač 

tremtiniai, turėtų pasistengti, kad jų žinios liktų kaip 
palikimas vėl kurią dieną prisikeliančiai, tik lietuvių 
kalbą naudojančiai, šaliai. Jei ne specifiniais vado
vėliais, tai nors padiskutuotais projektais ar naujais 
faktais paremtomis konstrukcinėmis mintitnis...

Viena iš būtinybių — būsimos vėl nepriklauso
mos šalies busimoji kariuomenė, jos aplinkybių verčia 
mi pajėgumo apribojimai, apmokymo kryptis ir kraŠ 
to sąlygoms tinkamų kovos būdų.pateisinanSų karitto 
menės egzistenciją, išvystymas, šiandien yra daug 
žmonių, puolančių buvusią Lietuvos karittmkiją, ap
mokymo metodus, sunkų naujokų gyvertlrtrą, saliutus,imaTio's fronto divizijos ir nieko dauginu... 
algas ir tt. Daug yra ir ginančių. Šio rašinio ribose,] 
užmiršus visas polemikas ir patrijotinius šūkius, gal 
būtų verta realiai ir objektyviai žvilgterėti į praeitį.

Iki Antrojo Pasaulinio Karo strategija mokė, kad 
vienos jėgos sulaikymui reikėjo kitos lygios jėgos. Jė
gą padidino motorizacijos faktorius, ginklų tobulu
mas, atsargų dydis, gera pozicija ir kartais net padvi
gubino tautos karingumas. Lietuva turėjo apie 30.000 
vyrų kariuomenę. Su atsarga ir šauliais, tas skaičius 

.L‘p būti daugiau kaip padvigubintas. ‘ ;
Paliekant nuošalyje lietuvišką narsumą ir patrio

tizmą, (kurie galėjo nulemti prieš armijų atskalas — 
bermontininku . revoliucijos sukrėstas, men
kai aprūpintas raudonųjų bandas ar besiorganizuojan

Argentinoj nušauti 

šeši teroristai

BUENOS Aires. — šeštadie
nio naktį susišaudyme 'su sau-, 
gumo jėgomis buvo užmušti šeši 
kairieji teroristai ir išlaisvintas 
vienas Jų pagrobtas biznierius.

• 1 ' XArmijos pranešimu, susišau
dymas įvyko La Platos priemies 
tyje apie 30 mylių į pifetuš nuo 
sostinės, gyventojai pranašė po 
licijai apie du įtartinus automo
bilius, kuriuos armijos vienetai 
netrukus sulaikė. - ■ -

Įvykusiame susišaudyme pen 
ki vyrai ir viena moteris nušau
ti. Vieno tų automobilių bagaži
nėje. karininkai rado ■< bEnierių - 
Roberto Leon Lanziliotta, kuris 
prieš kėlėte savaičių. $ųye pa
grobtas. • _

'į

J uod i e j i i kong res manai 
kritikuojapr ezidentą ;

WASHINGTOXAS. — Juo
dųjų Kcrigrėso atstovų frakcija 
penktadienį vienbalsiai užgyrė 
kritiką Prezidente Carterio, ko-

non E. Jordan. Se kdngrėsma- 
noti. Gali galvoti apie vieną da- nai pareiškė, kad jie visiškai su 

tinka su Jordano tvirtinimu, 
kad Carteris nepakankamai da 
ro dėl neturtingųjų ir dėl rasi
nių mažumų narių, o vienas its 
tovas John Conyers (D-Mich.) 
net spekuliavo, kad Carterio re
akcija rodė arba per didelį jaut 
rūmą kritikai' arba yra jo no
ras Įspėti juoduosius nereikalau 
ti programų, kurios išeina iš jo 
griežtai nustatytų biudžeto ri-

lyką, o gali būti visai kitas. Gy
dytojas klausė, ar aš pavargda-

Helsinkio aktas tapo kovos įrankis visoje rusų pa
vergtoje Rytų Europoje. Beteisiams privalėme padėti 
kovoti už savo teises.

Sus lenkus, “želigovskininkuS”) kiek laiko tokio dy- 
dižo kariuomenė galėtų spirtis prieš modernią karo 
ko psautio armijų šabloniškų taktikos metodų, kiek 
ta, bet kelis kartus didesnė Lenkijos kariuomenė, rea 
liai žiūrint, gal būtų sąlygų nulemtas klausimas.

Latvijos — kaip draugišką kaimyną gal nereikė
tų minėti. Gi be benzino, be sunkiosios pramonės tJk 
maža dalimi matdriznoti. Mokyti grynai tiktai to lai
ko pasaulio armijų šabloniškų taktikis metodų, kiek 
laiko mūšų kariai būtu galėję laikytis prieš Stalino 
Rusiją ar Hitlerio Vokietiją? šis klausimas ir aiškus 
atsakymas neatneša jokios gėdos mažutėlei, be žemės 
turtų, be sttUtegfmu kabių at pelkių. -š_____ _____ ____  __  _______ _____ I _

Lietuviai, Wei jos kariams, kurie būtu kovoję iš'mą. Jo raudonai dažytų naikintuvų eskadrilė, vadina- 
paskntinroši’dfc ifr ligi mirties. Sunko būtų kaltinti Lie-lj^g “skraidančiu cirku”, sunaikino ore daugiau lėk
tuvo* kanninkiją, kad nepasiuntė 30.0(X) vyrų į tikrąlh^ negu keturios kitos eskadrilės (per tą laiką), 
mirtį prieš Sovietus, jų žmiPfe buvo tik sulyginus apie.L Antrasis Pasaulinis Karas turi ilgą ir garbingą Spe- 

tam Tr hrvpilr nr-’ a:a

motorizuotos. Dvi divizijos paruoštos tik kaip dvi norį vardinti, nei tinkamai paminėti, nei pagaliau jų 
.praminti naujieji takai yra mums pritaikintfni.
btgmnis galima žvilgterėti į keletą iš jų.

Anglija turėjo net kelis dalinius, vadinamus

li visą pasaulį supurtinti. Skamba fantastiškai, bet tfe- su žmona ir svarbiausiais karininkais, tuo laiku buvo 
gu karo istorija kalba už save. , -Romoje... o štabas pasirade esąs tiekimo depo vūdbvy

★ - bės būstinė... t . . .. r ri? '-
Net ir trumpai žvilgterėjus Į karų istoriją gali- 1943 m. vasario 27 d., vidurnaktį naujų inžinierių 

ma rasti pavyzdžių apie specialius dalinius^sukurtus E. Skinerland ir K Hauk'elid vadovaujami Cdmman- 
specifiniains uždaviniams atlikti. Tačiau, iki Antro Pa do grupė sunaikino vienintelį šunkidjo vandens (Deu 
saulinio Karo tie daliniai karams tepajėgė pridėti špal teriųm Oxide) fabriky Europoje —'Norsk Hydro prie 
vingas prošvaistes. Nei jie paliko istorijai lemiamų Vemark, Norvegijoje. Jei ne tie rytai, Hitleris būtų 
ženklų, nei jie buvo kaip reikia išvystyti, nei jų reikš- turųjęs atominę bombą ankščiau už JAV. Tuo laiku 
mė tinkamai suprasta. į juos buvo žiūrima kaip į eks- Chicagos Universitete tebuvo einama link pirmosios 
centrikų žygius. Pirmajame Pasaulio Kare įkurtas ir atominės reakcijos... - .
Barono von Richthofen vadovaujamas specialus nai-į Aviacijoje Anglija taip pht tūrėjo TentiūPYds ?ėikš- 

ĮklntuNm dalinys parodė tokių įsitikinimų klaidingu-iįmes specialų dalinį. Tai buvo garsusis 617 bombone
šių dalinys, vadovaujamas Viktorijos kryžiaus kava
lieriaus (Kaip JAV Congreso medalius) Guy Gibsdh. 
Kuriam joks kitas dalinys nieko negalėjo padaryti, 
ten buVO siunčiamas A17asis. Per savo trumpą laiką 
(nuo 1943 m. geg. mėn. iki'karo pabaigos) savo neap
sakomu borhbordivimo tikstemų, šalta apskaičiuoja 
drąsa ir speciafižavimusi MUhkfbse boPMJose, tas 
bombonešių dAlftmyfc padarė Vokietijos karo potencia 
lui beveik tokią pat žalą, kaip visa JAV, ir Anglijbs

• aviacija kartu. . ► " ■ ’ A -

dvi normalios kam divizijos, ir tos pačios beveik ne-' daliųjų Dalinių istoriją, čia jų visų negalima nei iš
rišu 
Pra-

Po sunkių tankų vikšrais, po modėrnių lėktuvų 
bombomis jų dienos būtų suskaitytos fr. išskiriant pa
saulio opiniją, botume praradę tiek lūkstančių savo mnaando’’ vardu. Jie puldavo iš torpedlaivių ar 
tautos jaunų ir gerų vyrų.

po
vandeninių laivų specifinį objektą, jį sunaikindavo ir 

Po antros Sovietų okupacijos lictiaviai partizanai pasitraukdavo. Toki puolimai buvo atlikti Tobrtiko, 
kovojo dar ilgą laiką, Per vokiečių okupacijos metus Diepjie ir kt. Kai kur pavyko, kai kur ne. Jų vienas nii 
danų pogrindis ir partizanai pa.sirei.we ne mažiau. 
Reiškia — su tinkamu apmokymu įgalima kovoti nėt 
netinkamose topografinėse sąlygose, ne^ okupuota- -ka; sunku paslaptį išlaikyti, per daug rizikuojama ir 
mc krašte ligi troškimo jvykdymei gr mirties. 'per maža atsiekiama.. Jiems diuę gerųSn-Sekėsi su ma- 

Jei tokiems dalykams vyrai iš anksto apmokyti, žomis grupėmis: 1IHI m”. lapkričio d., 12 vai. nak- 
slapti sandėliai Iš ankšto paruošti, jei vietoje divizinių į ties jų maža grtipfelė, vadovaujama Pulk. GetoFfry Ke- 
prAtimų kariai yra paruošiami naudoti specialių da- Ves; puolė Afrikoje, kur jie galMojo, Romelio štabą 
linių metodus ir taktikas, tuomet net ir maža šalis ga- ras. Visus rastus vokiečius sunaikino. Deja, Romelis

nusas buvo dydis. Istorija parodė, kad geriausiai ap
rūpinti dideli daliniai specialiems veiksmams netin-

Vieną naktį (l?k3 m. geg. rrtČa.^ jie sunaikino Mi
eline elektra jėgaitfę ir užtvanką f!12 storio, 
130 pėdą aukščio, laikahčią 1S4 m i tifonus tonų van
dens), ir Eder užtvanką (2!t ntilfį'Pną tfoanį vandens).

(htiš daugiau)
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ANTANAS PETRIKONIS Kelias (Tapyba)

Mažeika & Evans

"Viešpaties rinka buvo su jais ir didelis skaičius, kurie įtikėjo, 
gręžėsi į Viešpatį".

*Al
UR. K G. BALUKAS 

mkUIERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. PuleeJd Rd. (Crowford 
vtediUl BuOdlnt). Tel. LU 5-6446 

Priima ,ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia," skambinti '374-8004,

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ TR SLa'pUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
T.M, 695-0533

Vaney Medical Center 
• 860 SUMMIT STREET

RUUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rdw Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 uaroo a ienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vak 
-Tel.: 562-2727 e r be 562-2726

Rez.: GI 8-0873

DR VV. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKdLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avetf WA 5-2470

Valandos pasai susitarimą. Jei neat- 
įihepia, skambinti Ml 3-M01.

TEL. — BĖ 3-5893

•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AkiŲ LIGOS 

39Ū7 ifėst IO3rd Street 
Valandos pagal susitanm*

DR. K A. V. JUČAS 
489-4441; 561-4605 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5Ž14 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

OPTOMETRtSTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

26.o W. 71 Sr. Tel. 737-5149
Aiarina akis. J^ritaiKo "akinins

x .-contact lenses”
Vii: pagal susiuruną. Lzdaryt* tree.

Gėlės visoms progoms 
8EVERLY HILLS "GĖLlNYčlA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-083^

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gefre Driship krautuvė

THE DAfSY STORE 
'918 Southwest Bwy, Oak Lawn, 

Tel. 499-1318

G IKR O
Jonui ŠKūmakariūi Atminti

Kai buvo gyvas Kazys Devei
kis, jis kas rytą, pasivaikščio
damas apeidavo visas 3 Cice- 
roje veikiančias lietuvių kop
lyčias, aplankydavo ligonius ir 
parašydavo Naujienose apie 
juos, o taip pat ir apie naujai 
gimusius.'

Kai pernai, lapkričio 12 d. 
mirė Jonas Shumakaris, Nau
jienose tilpo tik trumpa žinu
tė, o jis buvo veržlus ir visada 
stovėjo aukščiau savo draugų, t

Nu6 pat pradžios iki mirties 
prenumeravo Naujienas ir ki
tus laikraščius.

Kunigaikštytė

(Atkelta iš 8 psl.)

Įeikit! Pakvietė jis.
Ddrys girgžtelėjo ir kažin kas 

•ėjo.
— A-a a., pagaliau! — džiu- 

. giai sušuko jis. — 
• — Na, sėskis ..

— Ne tenai gi, o čia, ant koi 
kos. J

Reškia atėjai?
— Atėjau.
— Kas tai? Viera, jos balshs!* 

Aš net pašokau, kaip Įgeltas.
— Ne būčiuokit, dėl Dievo* mal 

davo ji.
— Kaip beprotis išbėgau aš š. 

palapinės ir atsisėdau ant Ak
mens. Lietus vis smarkiau ir 
smarkiau lyjo. Peršlapęs, aš, 
pats nežinodamas kodėl, nuėjau 
pas Olgą Nikblajevną. Barake 
pas ją buvo iiyku, tik musės at
sitrenkdamos — į pageltusius 
nešvarius stiklus ūžė. Ji gulėjo 
išsitiesusi, užsimerkusi. Aš prie 
jau ir atsisėdau jos galukoji.

— 0, tai tamsta ? — atmerkė 
akis ir, mielai prakalbėjo ji.

— Kaip Tamstos ranka?
— Dėkui, Geriau.
Aš' nieko neįtariau, nesupra

tau. Viena klaiki mintis .skaū-1 
-džiai ir įkyriai gręžė man sme
genis.

— 0 man blogai, visai blogai,
-----  skundėsi ji. Ir staiga, kaž 
kokiu keistu, nerimo pilnu bal
su, paklausė: 5

O kur 'Viera? Tamsta jos ne-‘ 
matei?

— Ne, Olga Nikola j evna, ne
mačiau. šiandieną .ją atleido nuo 
darbo. Paprašė viršininką 'ir,' 
įsivaiždiflkite — atleido. Kokią 
geri pasidarė, pasakykite — m'a 
lonė... pa juokavo, ji. Pašnekesys^ 
ne\-yko, aš buvau išsiblaškęs. 01" 
ga Nikdiaj'ėvha Tuįnrioši dukters' 
“dingimu”. Man nesmagu buvo 
su Viera čia susitikti, tad ruo-. 
šiauši tuojau išeiti, bet kaip tik. 
tuokart Įbėgo Viėra apsikrovusi 
ryšuliukais, 'paketėliais... Jos vėį: 
das buvo visiškai baltas,, švie
sios akyfe, kaip išgąsdintos gaže' 
ės, baimingai žvalgėsi p šalis. Ji

\ srisa- buvo kažin-kaip nenatūra
liai “pakilusi” ir balsas ir ma-, 
nieros — nevykęs vaidinimas. 
Manęs nepastebėjusi, o gal tik 
suvaidino kad nepastebinti — ry 
šulitlliukiis ji sumetė ant narų 
ir greitakalbiu prabylo: — “Ma-. 
mytė, "brangioji, žiūrėk...’ Čia 
sviestas, Saldainiai'duona... ii^ 
visa tai mūsų, ■ tnūsų mūsų... 
Olga Nikolajėvha, įvykio esmę 
supratusi į, liūdnai žvelgdama į‘ 
iukterž, tarė:

— Taip, taip... duona, balta,, 
duona ir saldariiai... Ir staiga'

, vėidirieris neišlaikiusi, ’ji ūžsiden
fė rankomis vėidą‘ir,n6tpasikuk šeima. 1925 m. grįžo į JAV, o 
šiodania gailiai įiraW?kb. t nėfru-kiis 'atšikvietė ir žmoną.

— 0 lietus ris lyjo ir lyjo, pil ^tinlcus dėpfe-
: ką, kvepiančią žemę. paversda-P1^ metai, Jis žmoną su Vai

nas purvu. Kaž kur taigoje “ant 1 
įpės” liūdnai moterišku balsu1 
lainavo : — Ach tu viršnin-

. te, viršininke,
Paleiski inane TiattiO,

Jonas buvo gimęs 1888 me
tais birželio 21 d. Vilkaviškio? 
mieste. Einant jam šeštus me-i 
tus, mirė tėvelis ir toliau 'jis au- 
go prie patėvio. Buvo gabus ir 
netilpo Vilkaviškyje. Norėjo Yrio 
kytis, bet patėvis į mokslą ne
leido. Būdamas 1S metų, išvy
ko Vokietijon “laimės i^kdti”. 
■Po kelių mėnesių, Įsmukęs į 
•prekinį laivą, pasiekė Škotiją, 
kur anglių kasyklose išdirbo 3, 
metus. Bet ir čia jis nerimo.

Gavęs -sesers vyro'adresą, įjo 
prisiprašė, kad sudarytų doku
mentus atvykti į. JA V. 1910 įdė
tais, tiifefemas 22 metus am
žiaus, išlipo į Ameroids žėrdy-i 
ną. Dirbo siuvyklose. Kovoda
mas dėl'geresnių darbo sąlygų, 
pateko net kalėjim'ari.Buo pa
leistas iš darbo,., . , .

Buvo draugiškas, mėgo lie
tuviškas sueigas ir kokius, bet 
buvo ir taupus ir didėlis lietu
vis — patriotas. Nerasdamas 
čia tinkamos merginos šeimai 
sudaryti,, 1924 m. parvyko 

Ėmė draugauti su 
Rusevičaite, su ku-

ir

Hafated Stresu Chicago* Ulin uis MW5O8

r >-

PERK KAUSTYMAI

lai. Wm >-8064

W Ttt 9

2C50 West-63 rdSt^'Chicago. 111. 60629 
. y Te M:: TRospect 6-5084

iiii' u - *»*RŠ7ę, pūsles ir
’... S PROSTATOS CHIRURGIJA 
isq . '1656 WEST >3rd STREET

/ai. antrad. nuo; 1—-4 po pietų. - 
tetviriad. nuo 5—7 vai. vak^ 

OiKotelJt.; 776-2&80
liaujas rez. teief.: 448-5545

,, L - f D Y TO J AS IR CH IR U RG AS 1 
Benorarpraktika, spec. MOTERŲ ligos 

;~^f»žs 2652 'WEST Mh STREET

■ ■ Tel. PR 3-1223
' OFISO V AL.: pirm., an trad., trefiad, 

ir penkt. '2-4 ir 6-8 Vai. vak SeštAdie-
l mais 2-4 Vai. popiet ir kitu laiku 

■’ pagal susitarimą.^ ,

iNes cyriga jau griebia mane, 
Nėbegrjšiu jau niekad tsi- 

'da...’\ J \ .1
Vertė: Jonas Buteika

sudaryti,,
Lietuvon. 
Petronėle
ria, po Irylių miėriesiu, sukūrė

4330-34 So. CAUFOKNIA AVENUE 
• Telefonas: LAfayette 3-0440 .

b .L- ORTBOPEDA^PkOTEZISTAS 
; : Aparatąr-Protezai, .ided. Ban-

dažai. Speciali pagalba kojoms. 
GV (Arch Supports) ’ir 't C.

* _ i ji' / ' " . '

MOVING
Apdrausta* _ perkravctymaa 

Ii įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1882 arba 376-5996 )

SOPHIE BARČUS
I 

RADIJO iEIMOS VALANDOS | 
Viso* programa* Ii WOPA,

1490 VII. A. 'M-

t Lfatwtv kalbai kasdien nuo plr- 
madiebio iki penktadienio 12:30

; — 1:00 vaL popet — Šeštadieni
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 0-30 

* m. ryto.
Tafafj HEmlock 4-2413

’ '7159 nS6. MAPLEWOOD ‘A'Vt

CHICAGO, 'ILL.

tr

Phone: Y Arda 7-11113354 So. HALSTED STREET

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ,

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE,

Chicagos
Lietuvių
Lszdotuviv
OžreKtorii;
Associacijo^ £

l|. f » u mi_ u ,.... riw^aiannwraMwiriwamaMwaMMi
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PETRAS BIELIŪNAS
4«48 So. CALIFORNIA AVE., Phone: XAfayette 3-357Z

-ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

8307’So.‘L1TUANICA AVENUE. Phone; YArds 7-3401

1 (14b.) ean tomato wedgr.

Cut olivei in we<lxes. cut franks in 1-inch diagonal aBcea. 
Saute olive wedges, franks and onion in oil slowly for five 
■Minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper, 
firing to boil, lower heat and simmer, uncovered, five min- 
■tee. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
Into the hot mixture and cook, stirring until mirtų re thicsana

.g įiishtiF. Serve with bot spa^hettį

1 (10% or.) can con3cn«^4 
chick c n broth

1 »mall bay leaf, crumbled
14 trxpoon ba.<il, crumbled 

teaspoon salt
Vį teaspoon pepper 

1 % tfibie^podru eoniRtareh 
Thin spaghetti

GEORGE F. RUDMINAS 
331’9 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

GB***NV «WU_ C4XFVY
• RPUC-' -»=•••<■ Si/T

_________ ‘j

BUTKUS - VASALUS
14^0 Ko. aOth Avė., Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6673
UOŽS^SOUTinVEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4418

OAAVM&C «=ULL- ANtri

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank- 
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 500 per serving 
for a family of five.

r California ripe olives add a pleasing taste and texture, along • 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all m one skillet and sene it over mounds of thin apa^- 
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies this 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose canned California ripe olives in one of the smaller,7 
’pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choose from— 
all the way tip to Super Colossal).

OLIVE-FKAXKFURTER SKTLLET SLTFEK
(Makes 4 to 5 servings)

I|4 eup< canned pitted
California ripe olives

1 (1-lb.) package 
frankfurters

cup dked green onions

4605-0
TeL: Y Arės 7-1741-1742

XWMimai — Pilna apdraudė 
£EMA KAINA

Fires and cttmer 
INSURE? DfSASTERtf 
STRIKE HOWIES Ano 
■3US»NESSES WITH 
SUtTPEN RJRVyANO WT74-

CLAiY 'nso*

MC&~ POLICIES COOT7AJN AMVIMUM 
OA UMES CA TEO^AGAL,

TAiMFO, CALL AM

kučiais pasiuntė atgal į Lietu- apšvietos draugijai, ’Raudono- 
vą, o pats dipbo bartenderiu, slors Rožės, ^Kęstučio ir namų 
gumbs ^fabrike ir kur tik buvo sa^tfirtkų politikos TfTtrbams. 4, 
darbo. Pagerėjus laikams, grįžo Iš Petkaus šermeninės buvo 
atgal į siuvyklą ir parsikvietė palaidotas Lietuvių Tautinėse 
šeimą iš Lietuvos. kapinėse.

Į pensiją išėjo 1955 m., su- Savo vjto — tėvo brangiam 
idtikęs W niėtus. , s atminimui šeima, linkėdama,

Be žmonos, liko du sūnūs —’kad jam butų lengva Lietuvių 
Jonas ‘ir jo žmona Velma, Al--tautinių kapinių laisva, šventa 
girdas ir žmona Julija su pen- žemelė ir prižadėdama jo nie
kiais vaikučiais. Be to riša eilė kuomet nepamiršti, sukūrė ei- 
giminių. Brazilijoje sesuo Ru- lėrašti. 
telionienė su keturiais vaikučiais, 
'Detroite pUssesrė Anna Dau- 
kus, Cleveland© pusbrolio sū
nus Albertas Šumakaris, Kali
fornijoje švogeris Petras Ruse- 
vičius, Lietuvoje trys pusbrolio 
dukros Viktorija, Agota ir Adė 
lė Šumakarytės ir dvi švoger-i 
kos 'Uršulė, jPranauskienė ir 
Agota Samuolienė su šeimomis.
. Jonas Shumakaris buvo veik 

Jus SLA 301 kuopos narys ir 
buvo išrenkamas Į kuopos val
dybą. 1973 m., kai Jani suėjo 
85 metai, SLA. 301 kuopos val
dyba jam suruošė pagerbimą. 
Be to priklausė vyrų ir moterų

S. P,

CHICAGO. — Paskraidymas 
viršum miesto trims vyrams bai ' 
gėsi susižeidimu, bet galėjo bai- - 
gtis mirimu, kai helikopteris su 
jos savininku ir pilotu Jeffery 
Brown ir dviem už užmokestį , 
paimtais -paskraidyti ką tik pa-. 
kilęs iš Meigs aerodromo staiga; 
iš 200 pėdu aukštumo sukda-’ 
masi pradėjo kristi, bet jau per j 
25 pėdas viršum žemės išsilygi-1 
no ir nukrito “nosimi ardamas”. 
Helikopteris gerokai apsidaužęs, 
bet laimei, neužsidegė ir nespro. 
-go. Visiems trims Mercy ligoni
nėje suteikta pagalba.

NAUJIENOSE GALLMA GAUTI:
1. J. Auguštaičio ANTANAIS SMETONA ir jo veikla. 156 psL ■

■ 'minkšti viršeliai ___ _________________________ _$2.50 i
2. J. Auguštaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., hiinkšti viršeliai ____________?1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI-

'į MA'IS, 104 pšL/su žemėlapiu,-minkšti viršeliai____ .82.00
I T. Vincas'Žemaitis, 'PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRĖSTAS, 

minkšti viršeliai, 52 psl.___________________ ?1.00

K

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAlSKINIM 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Ap. Darb. 11:21.
Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia jo galybę ir vadovystę. Dėlto 

kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis yra tarsi Viešpaties pirštas. 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 

J taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prašyti iš aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

Visi žino, kad mirtis yra žleun tr paliečia kiekvieną, Bet kur yra mi
rus.«f i? | tą klausimą erseko knygutė "Vilth po mirties", kurią gausite 
įmokamu. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STR1£ET. CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios
& Mašinoms Vieta
< Tel. 737-8600
!C Tel. 737-8601

EUD EIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODEBNISKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SUNŪS 
’MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Teltf.; GRorehffl 6-2345-S

Tefef;: TOwnhaH 3-2108-8

TRYS MGOacNlSKCS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

V



Nauji leidiniai
vasarų iš spaudos išėjo 

u:ul. Vlado Vaitiekūno knyga: 
‘Lietuvių Tautos Heiiikarn.tcinė 
\’v<ia-ŽinyčiaM. Albumo torui r 
to, 76 psl. Storas popierius, 
gausu paties autoriaus ikuUra- 
ciju, vinječių ir tapybos repro
dukcijų, — simbolinių kūrinių. 
Ofsetu spausdino Kruniplio- 
Slulpino Ųiiestar spaust uvė, 
( .hi. ago. 111. Kietais apdarais 
kaina 10.00.

Visas tekstas atliktas kursy
vu didžiosiomis raidėmis, neiš
skiriant nei straipsnių pavadi
nimų, kas daro truputį mono- 
ton) ką techniška įspūdį. «St. 
Tamulaičio patrauklus įvadas. 
Autorius savo žodyje pasisako: 

‘’Šiame veikale nieko nesi
imu spręsti moksliniu požiūriu. 
Visur savo samprotavimus re
miu regėjimu bei metafizika. 
Tik mažose užuominose palie
čiu astronomijų, ar gamtos 
evoliucinį vystymąsi, ir tai be 
jokių pretenzijų j mokslines 
išvadas.”

Pirmoje knygos dalyje dail. 
Vaitiekūnas liečia indų tikybos 
dalykus, ypatingai reinkarnaci
ja, — amžiną atgimimą žmo
guje ir gamtoje, iš Rig.Vedos 
himnų. Tačiau nepažįstant se
novės “teologijos” ar legendų, 
sunku daryti bet kokias išva
das. Tik specialistai teologai 
tuo klausimu gali pasisakyti, o 
kontraversijų visada gali būti.

Antroje knygos dalyje auto

riui rašo apie senovės lietuviu 
i dievaičius bei deives, jų gam
tos apraiškų garbinimą, tradici 
jas, nr t lesdamas krikščionių ti
kėjimo. nedarydamas palygini
mų su kitom* teologijom ar 
mitologija.

Dail. Vaitiekūnas jau seniai 
pradėjo domėtis metafizika ir 
simbolika. Jis sukūrė ne mažai 
simbolinio žanro paveikslų; 
buvo surengęs keletą tų pa
veikslų parodų. Dabar savo 
knygoje, gal būt* plačiau išdėstė 
savo mintis, ko tapyboje sunku 
būtų išsisakyti tuo pačiu klau
simu. Tačiau daug kas nesu
pras, arba klaidingai supras. 
Visdėlto autorius šį klausimą 
iškėlė kaip “naują” mūsų lite
ratūroje.

M. Šileikis

' TRUMPAI l
. ______ .___________

— Artėjant mokslo metams 
svarbu žinoti mokyklų ir kitų 
lituanistinio švietimo instituci
jų adresai. Vienintelė išeivijos 
lietuvių aukštoji mokykčla yra 
Pedagoginis Lituanistikos Insti
tutas, 5620 So. Claremont Av., 
Chicago, III. 60636. Instituto 
Akivaizdinio skyriaus instruk
torius yra A. Dundulis, o Ne
akivaizdinio — J. Serapinas, 
2543 W. 69 St., Chicago, Illinois 
60629. Klevelande veikia Pėda 
goginiai Lituanistikos Kursai,

SUSIVIENIJIMAS

SLA — jau 80 maty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems nariams

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdrauda Ir ligoje pašalpą kuri yra pigi, nes SUS1V1E- 
NUIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijone dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00. i >

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomai# Apdraudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams. 'T(

SLA — AKCIDENTALS APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme- 
v nims, rekomenduojama JietuvSkp KLUBŲ ir draugijų na

riams. Už $1,000.00 akddentalės apdraudos mokestis $2.00 
I metus. . . • '? .
X. ' ?

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės I kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysite

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
MAUJIENO3S Henet suėjo 60 zsetij. ainlnt tą nkikti. terblast pineojo 

Amerikos liefcrrių dleorsėčio steigėjas bei Iletuvlikcs sp&udos piimfl- 
kus Ir stilekaat bčtiaa? pereigas aužlEta lietmybės IfiUdmai ckel- 
biarruw Naujieną platinimo njut

NAUJIENOS tvirtai stori Ir kovoja iž Ltetirroa ir pavergtą Urtrrij latavą. 
neidamoK Ir resld-Mamoa į sandėrio* ta okapaatali ar Ją IfaUo-

* tiniaU.
NAUJIENOS palaiko visai Hettrrtq dersokratinea grupei, Ją bendras Instita- 

cijaa ir remia visų Metusiu bendruosius darbai bei tikslus.
NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą Hali pasimetimo, reto

rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yri mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
stelbdama platinimo vijų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaudos pirmūnų pavyzdfciais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laiirašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviukų reikalų renesaaa.
KAINUOJA: CMcsgoĮs Ir K»n»do|c metams — $30.00, povai matp — S1K00, 

trims min. — M50, vienam man. $3.00. K1*»m JAV vivtevc mvtams 
— $26.00, putei mėty — $14-00, vienam min. — $230. Užalenlve- 
*» — $31 JO metama. Susipažinimui siunčiama aavattf »amak*«*aL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St

Chicago, HL 60608

Į—Į Siunčiu dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas Hetuviiką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jsipsrelgojim^.

PAVARDE IR VARDAS ----------------------------------------------

ADRESAS -------- -- -------------------------------------------------------- --------------

VAL. VAITIEKŪNAS Atominė idėja

kyti. Platinimo vajaus^ proga 
Naujienos yra siunčiamos su
sipažinimui 2 savaites nemoka- 

I mai.
. — Juozas širvaity?, f Detroit, 
'Mich tarp kita ko taip rašo: 
j “Siunčiu $40 piniginę peria:dą. 
Tai metinei prenumeratai, o 
kas yra daugiau, tai skiriu Nau 
jienų paramai, nes aš rėmiau, 
remiu ir remsiu Naujienas, nes 
jos yra geras laikraštis. Daug 
geriau visi mūsų bendrieji da
lykai klostytųsi jei naujieji 
veikėjai neignoruotų Naujie
nas, o jas skaitytų. Vienašališ
ka informacija yra visų blogy
bių priežastis ir nesantaikų mo
tina.’’ Dėkui už laišką ir už $14 
auką.

JAV L. B-NĖS PRANEŠIMAS

Connecticut Valstijoj inkor
poruota JAV L. B-nė padavė į 
teismą Illinois valstijoj inkor
poruotą JAV L. B-nę.

Priežastis — tas pats pavadi-

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE z | REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MINĖSIMAIS ISSIMOKEJIMAiŠ

DEL VISŲ INFQRMACUV KREIPTIS L
MUTUAL FED'ERAL SAVINGS'

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdeutas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

GRAŽUS BUNGALOW. 2 miegami 
ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo
ninės.

2 BUTŲ puikus mūrinis, į vakarus 
nuo California Ave., arti parko.

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

ŠIMAITIS REALTY

JAU LAIKAS PIRKTI

dir. V. Kavaliūnas, 17918 Har
land Ave., Cleveland, OH 44119

— Juozas Masilionis yra Chi- 
cagos Aukštesniosios mokyklos 
direktorius. Tėvų komiteto pir
mininkė Stasė Kelečienė. Di
rektoriaus adresas: 4632 So. 
Keating Ave., Chicago,Illinois 
60632. .Pamokos būna šeštadie
niais Jaunimo centre.

— Br. Kristopaitis, jūrinin
kystės pirmūnas ir Lietuvos 
prekybos laivyno kapitonas, 
atsiuntė JAV laivyno leitenanto 
Kosto Burbulio nekrologą ir 
toki laišką: “Vietoj, tolimai ne
pasiekiamo, vienišo Kosto Bur
bulio kapo padėti gėlių puokš
tę, skiriu 5 dol. Jūsų mašinų

fondui. Dėkui.
—M. Kūjus, Mažosios Lietu

vos lietuvių veikėjas iš Pilzen 
apylinkės, iš anksto be ragini
mo pratęsė prenumeratą, o sa
vo gerus linkėjimus atlydėjo 
$5 auka Naujienų paramai. Ka
zys Rutkauskas iš Rockfordo 
atsiuntė 84. P. Bliūdžius iš Det
roito atsiuntė $2. Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas vie 
neriems metams ir atsiuntė $4’ 
auką, bet pavardės prašė ne
minėti. Dėkui visiems. Vi^i 
skaitytojai prašomi remti Naur 
jienas ir'jas platinti. Visi lietu
viai kviečiami Į jas atkreipti 
savo dėmešj, gerai su jomis 
susipažinti ir pareikšti savo 
asmenišką nuomonę, jas užsisa-

Naujienoms reikalingas ;
LINOTIPININKAS

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama-: 
to. Darbo valandomis, informacijų prašome 
kreiptis šiuo telefonu1

HA 1-6100.

MARIJA NOREIKIENe
2608 West 68th SL, Chicago, HL 6062S • TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas paros rūšlar Ivilriy prekių 
fAAJSTAS Ii EUROPOS SANDtLlŲ, C

Cosmos Parcels Express Corp* 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2W1 W. St, Chicago, „L W629. — Tri. WA 5-2737 
3333 So. Hiltfod .«t., Chicago, III. 60603. — T»L 254-3325

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozai Kaminskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskasr liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGtETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO, MFTUVO#. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL ŠUO. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

M. ZoUenko. SATYRINĖS NOVėLėSl Genialaus tusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina S2.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inhndsto ir agitpropo propaganda bei 
rfmaakavimaL Abi knygos parašytos lengvu, granu ttiliumL

Prof. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina S2. * >

VIneat žamaltfa. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PA RAITIJA 
84 p<L Kaina S1JO.

ftie ir kiti leidiniai yra garmanl
NAUJIENOSE, 173? Sa. HALSTED CHICAGO, ILL. 4OWI 

aHIlaf^kaH darbe valandomis arba rinkant paSty Ir pridedant

nimas.
Atrodo, kad mūsų emigran

tiškos bėdos didėja. Tiek daug 
kalbama apie reikalingumą 
vienybės, bet kai kas nesigėdi 
net teismo pagalba mūsų tarpu
savio nesusipratimams spręsti.

Connecticut valstijoj inkor
poruota L. B-nė padarė šį gė
dingą žingsnį.

Nežiūrint šito fakto.
Nors bendradarbiavimą su 

Lietuvos okupantu ' (bendra
darbiauti — tas pats kas rem
ti) viešai pasmerkė visos di
džiosios Amerikos lietuvių or
ganizacijos, kaip: Tautinė Są
junga, socialistai, liaudininkai, 
krikščionys demokratai, (SLA, 
VLIK-as, ALT--a, o tikrumoje 
ir kiekvienas Amerikos lietuvis, 
kuris dar turi tautinės ir asme
ninės garbės jausmą, bet Con
necticut valstijoj inkorporuota 
L. B-nė nepaliauja įniršusiai 
kenkti VLIK-ui ir ALT-ai. Ne
apkenčia nė vieno, kuris šias 
būtinas institucijas remia ir 
stengiasi visus įrikiuoti į Lie
tuvos okupanto, lietuvių tautos 
žudiko draugų, eiles. ■ = ?-

Dėsime visas pastangas, kad 
taip neįvyktų.

JAV L. B. Centro Valdybos 
pirmininkas.

Dr. Vai. PKoplys, 
JAV L. B. Tarybos pirmininką.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background 
conveyor systems, overhead cranes., 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.
R. LAVIN & SONS, INC

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

of

A—G AUTO REBUILDERS needs au
to-body combination man. Must be 
experienced. Steady. Paid holidays 
and vacations. 3518-24 West 63rd St. 
Phone 776-5888.

RADIO OPERATORS
WILL TRAIN

Permanent or Part Time 
DAYS or EVENINGS

ROGERS RADIO 
COMMUNICATIONS

55 E. Washington
CHICAGO, ILLINOIS 60602 

782-7500

HELP WANTED — FEAAALI 
Darbininkly Reikia

GENERAL OFFICE
CLERICAL

Position with a future. Exciting work 
in Radio Communication Field.

“MOBILE TELEPHONES — 
POCKET BEEPERS”

Bright personality, ability to work 
with public.

COMMUNICATIONS
55 E. WASHINGTON ST. 

Room 201 Chicago, IL 60602 
7SO-7500

Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

BUDRAITIS REALTY
. Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W: «rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 
Regional Office Cameo Tower Build-

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisai didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900
17 METŲ 6 kambarių liuksus mūro 
namas ir 2 auto mūro garažas. Ra
diant šilima. Daug ekstra priedų, 
greit galima užimti. Arti bažnyčios 
ir parko. $32,800.
MODERNUS 2 butų mūro namas. 
Dideli kambariai, švarus iš lauko ir 
vidaus, Marquette Parko centre. 
$35,000. •
GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.
7 KAMBARIŲ gražaus mūro, labai 
švarus bungalow ir 2 auto mūro ga
ražas.- Naujas šildymas, elektra. Arti 
Paramos. $24,400.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago^ miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave< 

TeL 927-3559

7234 West North Avenue f ~ ~ ’
Elmwood Park, Illinois 60635 | > - ■ - -

Area Code 312 771-3200
axtxt. T ' ■ D t M B 5 1 O *■"r^-
AIy’AJ’OCHES • 162—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Lithuanian Representative Tiktai $9S pusmečiui automobilio
I Liability apdraudimas pensininkams

■' ’ Kreiptis

Siuntiniai į Lietuvą.
ir kitus kraštus v 

p. Nedzinskas; 4065 Archer av*. 
Chicago, ill. 60632. Tel. YA 7-5980

4645 5o. ASHLAND. A V B.
V 523-8775 <

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ? į

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa- 
seržiūrėta, "‘Sūduvos” išleista 
knyga —

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telefu Republic 7-194F *

TESTAMENTAI
Su legališkoiuis formomis
Knyga su formomis gauna* 

ma Naujienų administracijoj, i 
Knygos kaina $3.. Su legaližko- 
mis formomis ■— S3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago HI. 60608. 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells

M. i I M K U S
- - Notary Public

INCOME TAX SERVICE
425f S. Maplowood. ToL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, jlmlnlų 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra
šymai ir kitokį blankai

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkiy

PERRY PLAZA WOTEL 
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 

Albertas Ir Kastutė Rožėnai, Sav. 
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV. šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galįma rezervuoti tel 
501-623-9814.

SUAUGUSIŲ PORA nuo 30 iki virs 
40 metu reikalingi švaros palaikymo 
ir apžiūros darbams daugiabučiams 
namams. Duodama 3 miegamųjų bu
tas ir alga. Reikia mokėti ir suprasti 
angliškai. Liuksus namas yra Itasca, 
Illinois. Teirautis angliškai nuo 
8:30 ryto iki 7 vaL vakaro. • - 

Tel.529-6908.

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

Didžiausio kailių 
pasirinkimas

vienlnielj 
f £ lldtavt kailininką

Chicago je —JMe 

&^jLNORMANA 
/Ajf&JURŠTEINA

TRAVEL TRAILER
1977 — 28 foot Never used, air 
cond_, self contained. Many extras. 
3 year warranty. Original cost $8,500 
— sacrifice due to death $5,600.

275-8610

and PLEASE 
make people 
more careful

(įataigoa) ir 
677-S4SS

185 North WaW>

BEST THINGS IN LIFE
luiil Fr»nk Z«poll»
'1208Vi W.VSffi St.

GA 4-8454

Slate Farm Lde Insurance Company

SKAITYK IR KITAM PATARK 
f SKAITYTI ’NAUJIENAS"

4 - MAUjiBNQt, oiicam ■, MJ.— Tuesday, Auguit 2, 197Z


