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VICEPREZIDENTAS WALTER MONDALE
JAU PASIEKĖ HONG KONGĄ
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RENGIASI SKRISTI Į JAPONIJĄ IR PASITARTI 
APIE TOLIMESNIUS SANTKIUS

HONG KONGAS, Britų kolo
nija. — šeštadienį vicepreziden
tas Walter Mondale, žmonos ir 
palydovų lydimas, i atskrido į 
Hong Kongą, kur rengiasi pail
sėti ir pasitarti su kolonijos pa
reigūnais. Viceprezidentas Mon
dale nori susitarti su Hong Kon
go atsakingais pareigūnais ir 
papasakoti jiems apie pasitari
mus su dabartine Kinijos vy
riausybe. Jis nurodė, kad san
tykiai tarp Kinijos ir Amerikos 
stiprės ir prekyba žymiai pa
didės. '..'C..;

Viceprezidentas . spaudos at
stovams pareiškė,- kad jis iš 
Hong Kongo skilsiąs į Tokiją, 
kur susitiks su japonų vyriau
sybės atstovais ir jiems papa
sakos naujoves.

MONDALE SUSTIPRINO 
SANTYKIUS

KANTONAS, Kinija. — Vice
prezidento kelionė į Kiniją, jo 
pasirašytos naujos sutartys ir 
jo pasakytos kelios kalbos labai 
sustiprins Kinijos ir Amerikos 
santykius, — pareiškė ambasa
dorius Woodcock. Kaip Pekine, 
taip ir senajame Xian mieste 
pasakytos kalbos labai paveikė 
krašto gyventojus ir vyriausy
bės . atstovus. Vicepremjeras 
Tengas džiaugiasi; . kad santy
kiai su Amerika stiprės.

Visus labiausia.! nudžiugino 
žinia, kad prezidentas Carteris 
leido skirtį du bilijonus dolerių 
Kinijos užsakytiems kreditams. 
Dabartinei Kinijai tokie kredi
tai labai daug reiškia. Kinija 
yra pasiryžusi mokėti, bet rei
kalauja JAV techninės pagal
bos. Mondale užtikrino, kad 
kia pagalba yra galima.

RADIACIJA PALIETE
"PIONIERIŲ 11"

VERNON, Cal. — šeštadienį 
“Pionierius 11-asis”, truputį pri
sibijodamas pasiekė Saturno 
saulės neapšviestąją dalį. Pio
nierius skrido trylikos tūkstan
čių mylių atstumo nuo Saturno. 
Saturno žiedai buvo pakreipti į 
kitą pusę, toliau nuo atskrieju
sio keleivio. Mokslininkai bijojo, 
kad stipri Saturno radiacija 
nepakenktų pro šalį praskrie
jančiam “Pionieriui 11-ajam”. 
Taip atsitiko, kaip buvo iš 
anksto apskaičiuota, užtat Že
mėn atsiųsti Saturno paveikslai 
neišėjo tokie ryškūs, kokie bu
vo kiti erdvės kūnų paveikslai. 
Užims kelias savaites, kol moks
lininkai pajėgs išskirti iš nega
tyvo radiacijos bangų padarytą

to-

Voveriu maras
LOS ANGELES. — Paskelb

tas perspėjimas, kad San Gab
riel kalnuose, šiaurėje nuo Los 
Angeles, yra pasireiškęs maras. 
Los Angeles apskrities sveikatos 
departamento apkrečiamų pa
vojingų ligų kontrolės skyriaus 
viršininkė dr. Shirley Fannin 
pranešė, kad laboratorijos pada
ryta analizė patvirtino faktą, 
kad dvi požemio voverėlės mirė 
nuo maro. Ji perspėjo stovyklau
tojus ir kt. būti labai atsar
giems, vengti bet kokių kontak
tų su laukiniais gyvulėliais 
graužikais ir nestatyti palapinių 
bei nekloti ant žemės miegojimo 
maišų vietose, kur yra požemi
nių voverių urvai. ____

Mokslininkai mano, kad “Pio
nierius 11-asis” nebus Saturno 
radiacijos jėgų pagautas ir 
Įtrauktas į Saturno paviršių, bet 
pajėgs atsispirti ir nuskristi 
toliau. Mokslininkai jau paste
bėjo elektronų smūgius į nedi
delio keleivio paviršių, bet 
smūgiai-iš kelio Į Titaną, jo 
išmuš.

Be Saturno sugadintų 
veikslų, “Pionierius 11-asis 
siunčia į- Kalifornijos sekimo 
stotį dar 19-kos rūšių žinių apie 
temperatūrą, atomų sudėti ir 
kitas astronomams svarbias ži
nias. Manoma, kad žinios bus 
įdomesnės, nes Titane yra sąly
gos gyviams augti. Taip iki šiol 
manoma.

SKRIS TOLIAU Į ERDVĘ
“Pionierius 11-asis”. atsipalai

davęs nuo Saturno, skris toliau 
į erdvę. Jis praskris pro Ura
nijų ir Plutoną, bet bus tolokai 
nuo jų. Vėliau “Pionierius 11” 
atsipalaiduos nuo Saulės orbitos 
ir skris į kitas erdvės kūnų 
sistemas.

Iki 1981 metų, jei neatsitiks 
nelaimė, jis pranešinės Kalifor
nijos mokslininkams apie toli
mesnę kelionę.
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— J.T. generalinis sekretorius 
Kurt Waldheim šiltai pasveiki
no naująjį JAV ambasadorių.
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šeštadienį viceprezidentas Mondale atskrido į Hong Kongą ir nuėjo tartis su didmiesčio meru.

BAZARGANAS PATARIA ČHOMEINIUI
PERIMTI VYRIAUSYBE

PREMJERAS NEGALI PAKĘSTI NEPATEISI
NAMOS SAUVALES '

TEHERANAS. Iranas. — Ira
no premjeras M. Bazarganas 
yra tiek pasipiktinęs mula Cho
meini, kad pareiškė norą nusi
kratyti premjero pareigų, kad 
mula Chomeini paimtų visą at
sakomybę už vyriausybės var
du daromus nutarimus ir veiks
mus. Premjeras Bazarganas yra 
įsitikinęs, kad kurdams paskelb
tas karas buvo didžiausias ne
susipratimas. Jis buvo su kurdų ( 
vadais susitaręs ir būtų radęs.

kurdų vadu, iškaitant ir 16 me
tų vaikus, žudymas ėjo ir eina 
be pertraukos..

Bijoma, kad premjerui Ba- 
zarganui atsistatydinus, krašte 
prasidės dar žiauresnis maištas 
ne tik prieš patį Chomeinį. bet 
ir prieš visus islamizmo šalinin
kus. Nauji kariuomenes vadai 
klausė Bazargano, bet niekas 
nežino, ar jie ir toliau klausys 
jiems nepažįstamo premjero. 
Toks viešas Bazargano pareiški-. . . . . .. I JLOKS Vltbas uazaiganu

būdą su jais taikiai toliau gy-. mas rej§^ja atsistatydinimą. Ka-
venLi

Mulos Chomeini paskelbta 
amnestija, viešai kurdams pa-

■ skelbtos paliaubos, o tą pačią 
dieną 18 kurdų vadų sušaudy
mas premjerui nesuprantama, j

MULA CHOMEINI GALĖS 
SAUVALIAUTI

Premjerui Bazarganui pasi
traukus iš premjero pareigų, 
mula Chomeini galėtų sauva
liauti. Pirmą kartą Irano karo 
vadas paskelbė paliaubas, o už 
dviejų dienų vėl pradėjo karo 
veiksmus prieš kurdus. Suimtų

žin, ar 
leisti.

Chomeini sutiks ji at-

Sovietai Afrikoje
' Pietų Afrikos paskel
bė, kad prap: .i.nejį Moza ži
biko p?”“’ nušovė p*1’-' '
sovietų vyresnius kp-'.aiikus” 
— kariškus patari: .c. Gerai in
formuoti diplc tą faktą pa
tvirtina ir Mozambiko sostinėje 
Maputo tas faktas plačiai ko
mentuojamas. bet kaip tai įvy
ko. oficialiai smulkesnių žinių 
neskelbiama.

Tai esąs pirmas atvejis, kur j 
patariamieji pradėjo likviduoti 
savo patarėjus. Visi penki so
vietų karininkai buvo užmušti 
partizanų Mozambiko šiaurės 
Nampula mieste. Jų lavonus 
sovietų lėktuvai išsigabeno į 
Sovietų Rusiją.

Mozambikas jau buvo pagar
sintas marksistų kraštu.
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PREZIDENTAS ĮSAKĖ TUOJAU
PAREIKALAUTI PASIAIŠKINIMO

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris praeitą ketvir
tadienį įsakė Valstybės departa
mentui pranešti Sovietų Sąjun
gai JAV nepasitenkinimą apie 
kovai paruoštos sovietų briga
dos iškėlimą Kuboje ir aiškiai 
pasakė, ką rusams turi pasakyti. 
Prezidentas atostogų metu ga
vęs žinią apie sovietų karo jė
gų iškėlimą Kuboje, tuojau pa
diktavo Valstybės departamen
tui ko jis turi pareikalauti.

Dabar aiškėja, kad JAV in
formacijos šaltiniai jau pirma
dienį žinojo apie sovietų kariuo
menės brigados, paruoštos ko-l 
vai. iškėlimą Kuboje.- Brigada 
buvo gerai apginkluota. Be to. 
ji atsivežė artileriją ir. tankus.

Prezidentas Carteris rusams 
pastebėjo, kad kovai paruoštos 
sovietų brigados iškėlimas Va
karų kontinente yra priešingas 
Amerikos politikai. JAV buvo 
pasisakiusios prieš sovietų karo 
jėgų iškėlimą Vakarų konti
nente.
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Naujausioji Amerikos kertamoji mašina.

KALENDORtUS

Rugsėjo 4: Rozalija, Marinas, 
Germantė, Rimantas, Girėnas.

Saulė teka 6:10, leidžiasi 7:24.

Oras šiltas, giedras.

REIKALO UŽDARĖ 
IRAKO SIENĄ J 

Vyriausybės sluoksniuose vy
rauja įsitikinimas, kad bereika
lingai uždaryta Irano ir Irako 
siena. Per sieną visą laiką ėjo 
įvairi prekyba. Maistas buvo 
vežamas ir nešamas Į Iraną, o 
kitos medžiagos buvo nešamos 
iš Irano. Dabar viskas sustab
dyta, kenčia aki pusės, nes vie
niems pavojų sudaro badas ir 
kitokių būtinų prekių nepri
teklius.

Bazarganui pasitraukus, atsi
statydintų visa eilė atsakingų 
valstybės pareigūnų. Jie liko at
sakingose pareigose vien Bazar
ganui prašant. Jie žinojo, kad 
Įstaigų priešakyje turėtų būti 
žinomi Irano teisininkai. Bazar-

BE Sovietai "visko turi
MASKVA. — Aukštas sovie

tų energijos išteklių pareigūnas 
— Valstybės Planavimo komite
to šefas Edvard I. Vertei pra
eita penktadienį paskelbtame 
pasikalbėjime pareiškė. kad 
ČIA teigimai esą Maskvos nuo 
1980 metų laukia naftos krizė, 
yra “grubus mūsų padėties ir 
statistikos iškraipymas”. Prie
šingai. pasakė Vertei, “konser
vacijos metodai, kombinuojant 
su kitomis energijos versmėmis 
kaip durpės ir atominė jėga, pa
darys Rusiją vieną iš pirmau
jančių eksporto valstybių”.

ganui pasitraukus, santykiai su 
Amerika žymiai pakitėtų.

— Prez. Carteris paskyrė 
Donald F. McHenry JAV amba
sadoriumi prie Jungtinių Tautų. 
Jis jau perėmė pareigas.

— Tvirtinama, kad preziden
tas Carteris davė įsakymą ru
sams iš Kubos išsikraustyti ga
limai greičiau. r .

— Arabai manęs nešan
tažuos, — sako Carter
PLAINS, Georgia. — Prezi

dentas Carteris. priėmęs kores
pondentus savo ūkyje, jiems pa
reiškė, kad arabai jo nešanta
žavo. Jie kalbėjo apie naftą, do
lerius ir prekybą, bet nė vie
nas nepasiūlė pripažinti Pales
tiną, tai gaus, sakoma, be 
aliejaus. Tokio dalyko nepasiū
lė nė vienas arabas ir nepa
siūlys.

Praeitą penktadienį Valstybės 
departamento pareigūnas nuvy
ko j sovietų ambasadą Washing
tone ir pareiškė JAV protestą 
prieš ginkluotos brigados iškėli
mą Kuboje. Sovietų ambasado
riaus Washingtone nebuvo, bet 
protesto nota buvo įteikta.

Be to, Amerikos televizijos 
stotys penktadienio vakarą pa
rodė trumpus vaizdus, kaip ko
vai pasiruošę sovietų kariai pa
skubomis buvo iškeliami Ku
boje. Tai reiškia, kad amerikie
čiai ne tik žinojo apie sovietų 
karo jėgų iškėlimą Havanoje, 
bet savo tvirtinimams paremti 
turėjo ir fotografijas.

Valstybės departamentas ne
paskelbė sovietų vyriausybei 
įteiktos notos teksto, bet galima 
suprasti, kad pareikalavo pasi
aiškinti, kuriais sumetimais Ku- 
bon buvo atkelta moderniai 
ginkluota sovietų brigada ir 
kada ji rengiasi ją atšaukti iš 
Kubos ir Vakarų kontinento.

Jau anksčiau buvo pasklidę 
gandai, kad Kubą pasiekė gerai 
ginkluotas sovietų kariuomenės 
dalinys, bet nieko tikslaus ne
buvo. Dabar aiškėja, kad tada 
atvyko tiktai kareivinėms pa
ruošti reikalingas dalinys. So
vietų brigados kariai buvo iš
kelti tiktai praeitos savaitės 
pradžioje.

Atrodo, kad net Kubos užsie
nio reikalų ministeris, atidary
damas nei vienai galingų valsty
bių grupei nepriklausančių vals
tybių konferenciją, pareiškė, 
kad ir Sovietų Sąjunga “labai 
jau griežtai ir atkakliai siekia 
ekspansijos”. Valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Hodding 
Carter III pareiškė, kad JAV 
nesitenkins vien notos Įteikimu. 
Šis klausimas bus ir toliau ke
liamas.

Valstybės departamento pa
reigūnas tvirtina, kad Kuboje 
iškelti 3,000 sovietų kareivių ne
sudaro jokio pavojaus JAV te-

Uraganas David padarė 
daug nuostoliy

Uraganas David penktadienį 
pasiekė Dominikos salą ir nu
siaubė bananų plantacijas, už
mušdamas tris gyventojus ir 
padalydamas daug nuostolių. 
David, kurio greitis yra 150 my
lių per valandą, jau atėmė 19 
gyvybių ir tūkstančius paliko be 
pastogės. Iš Barahona miesto 
valdžia iševakavo 15.000 gyven
tojų. Tas miestas yra vadina
mame “uraganų take”. 1366 me
tais jis labai nukentėjo nuo ura
gano vardu Ina, kuri nusinešė 
apie 70 gyvybių.

Dar uraganas David yra pil
name smarkume, o jau prasidė
jo kiti du uraganai, kildami iš 
tropikinių audrų. Vakarų Afri
kos pakrantėse susiformavo 
uraganas Frederic, šeštasis šia- 

■'me sezone. Jo greitis yra 50 my
lių pe± valandą, bet nuolatos di
dėja. Tropikinė audra Elena, 
prasidyusi tuo pat greičiu, yra 
Karibų jūroje ir slenka link 
Teksas pakrančių.

Keistas elgesys 
ir keista mirtis

44 
moteris Jean B. Webb prieš pat 
Darbo Dienos šventę žuvo auto
mobilių į nelaimėje ant Inter
state 290 vieškelio prie Eik 
Grove. Ji įvažiavo Į kitos ma
šinos kelią.

Liudininkų pasakojimu ji tu
rėjo tokį pat akcidentą su kitu 
motoristu Illinois 72 kelyje, bet 
išvengė nelaimės. Po ginčų su 
vairuotoju ir jo sužadėtine, pra
važiuojantis padėjo ją grąžinti 
i savo kelią. Neužilgo ji įvažia
vo Į kelią, kuriuo važiavo Carol 
Bogner iš Hoffman Estates. 
C. Bogner nėra kaltinama.

metų Arlington Heights

Mirė šokėja Sally Rand
GLENDORA, Cal. — Visame 

krašte žinoma šokėja ir daini
ninkė Sally Rand mirė vietos 
ligoninėje, sulaukusi 75 metų 
amžiaus. Ji buvo gražaus kūno 
sudėjimo, mokėjo gerai nuteikti 
publiką.

ždirbti pinigų ir
tvarkingai

ruc.Ęai. jie nesudaro pavojaus 
ir JAV Guantanamo bazei. Bet 
visiems tyla klausimas, kuriais 
sumetimais sovietų karo jėgos 
iškeltos Kuboje? Atsakymas į šį 
klausimą kelia susirūpinimo. 
Svarbiausia, kad rusai permetė 
į Kubą gerai organizuotą dalinį 
parengi mo tikslams. Galimas 
daiktas, kad rusai planuoja per
mesti savo jėgas i bet kurią Pie
tų Amerikos valstybę. Galimas 
daiktas, rusai planavo permesti 
brigadą į Nikaragvą, bet pavė
lavo. Bet netolimoje ateityje 
gali atsirasti dar viena panaši 
situacija. Tada, ko gero, rusų 
brigadą tėrr būtų perinėsią.
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Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 
A m jausiu mokslo žinių populiarus perteikime

JONAS ADOMAVIČIUS, AL D. --

1

V L’H SKAUSMU SAVITUMAI
imkime i turimų viduiiuose skausmų savitumus 
c r sėkmingiau pajėgsime talkinti gydytojui tikrą 

(Mediciniškas raginimas)

kant išeina: tulžies pūslės iš
ėmimas - prašalinimas. Tulžies 
pūsle yra sandėlis kepenyse pa

lant.

. :• t v KC i-IO POBŪ- 
ILIO V’:YL'iUOSE jaučiami!

. ' . . t . iv ra. Ar jie astrus, ari
k;yla duria, ar kaip peilis Į gamintai tulžiai surinkti ir tik 
smeigia, o gal deginantieji? Gal 
tik bukas — sunkus maudimas?
Tas svarbu gydytojui sužinoti, 
nes iš įvairių viduriuose vietų 
skausmai nevienodai jaučiami 
oaties sergančiojo. Sakvsim. bu- 
kas, maudimo pobūdžio ir sun- 
k a: apibūdinančioje vietoje foe
s’randąs skausmas esti sukelia 
mas giliųjų viduriuose esančių 
dalių. Priešingai, aštrus, durias, 
dieglio pavidalo bei deginantis 
skausmas esti sukeliamas pačio
je odoje ai’ paviršutinėse vidu
rių dalyse, o taip pat ir stemplės 
(esophagus), skrandžio (stom
ach) bei dvylikapirštės žarnos 
(duodenum) srityse.

ža zdes sukelti skausmai yra

skersi’

tulžies 
esamu 
ar net

tes (s 
menu

Olga Brauklienė su savo kūrinėliais Miami, Fla., parodėlėje.

MŪSŲ SPAUDOJE
KVIEČIA LANKYTI LITUANISTINES MOKYKLAS 

Los Angeles Šv. Kazimiero sina, sugalvodami visokiausių

nanti priežastis yra nuolatinė, 
nebanguojanti. Tokia ji esti krū
tinės anginos (angina pectoris) 
ir skrandžio bei dvylikapirštės 
žarnos žaizdos (peptic ulcer) 
atvejais.

Jei skausmas jaučiamas aukš
tai ties duobute net už kelių va
landų pavalgius ir atrodąs, kad 
nuo maisto palengvėjąs. jis ne
gali būti sukeltas žaizdos, jei tas 
skausmas banguoja kas kelios 
sekundės bei kelios minutės. 
Mat, visi gydytojai žino, kad 
skausmas žaizdos yra nuolati
nis, tik atsileidžiąs užvalgius ar 
vaistų prieš rūgštis skrandyje 
paėmus. Toks skausmas neban
guoja.

Atsimintinas toks skausmas, 
kuris pilno savo stiprumo pasie
kia tuojau po savo atsiradimo 
— toks jis esti sukeliamas ply
šusių audinių, kaip trukusios 
žaizdos skrandyje bei dvylika
pirštėje žarnoje (peptis ulcer) 
ar plyštančios didžiosios arteri
jos (aorta vadinamos — dissect
ing aortic aneurysm) bei po 
stipraus vėmimo (dažnai gir
tuokliams vemiant persigėrus) 
plyšus templei toje vietoje, kur į 
ji susijungia su skrandžiu.

KAIP ILGAI SKAUSMAI 
TĘSIASI? ’

Svarbu gydytojui žinoti,
jaučiami viduriuose, skausmai 
yra su pertraukomis jaučiami 
(intermittent),, ar nuolatiniai 
(continuous), ar jie; pulsuoją 
(pulsatile), o gal banguoją savo 
stiprumu — tai pakyla, tai atsi-1 
leidžia (wave-like), žinant, kiek.Į

I 

laiko skausmingas laikotarpis 
tęsiasi ir koks laiko tarpas esti 
tarp skausmų, galima orientuo
tis iš kur toks skausmas paeina. 
Žaizdos sukeltas skausmas gali! 
tęsti ištisą valandą ar'daugiau,] 
jei jis nepertraukiamas užkan-. 
da bei paėmimu prieš rūgštis 

.vaistų (dažniausiai..tai esti šar
mai — alkali). Tokie žaizdų su? 
kelti skausmai, paprastai, , vėl t 
atsiranda už kelių valandų pa-į savimi rūpintis.negalintį mūsiš-

juos numarinančio ne retai. Jie 
esti daugiau nuolatiniai ir nenu
raminami užvalgius. Priešingai, 
kasos sukelti skausmai, panašiai 
kaip tulžies pūslės stiprūs 
skausmai (colic), gali būti 
didinti užvalgius.

KIEK ILGAI IŠ VISO 
JAU SKAUDA?

pa

( K,,. - ------ -------. —— >----- Q------------------ .
' lituanistinių mokyklų direkto-| pasiteisinimų. Nutautėję ir at-
| rius Vladas Pažiūra išleido atsi- 
. šaukimą, kviesdamas į lituams- 
j tines mokyklas. Atsišaukimas 

atspausdintas parapijos biulete
nyje. Jis yra aktualus visiems 
lietuviams:

Malonūs tėvai, mokiniai 
ir mokytojai,
Gražios vasaros atostogos eina 

į pabaigą ir vėl mums. reikės, 
kaip kad iki šiol, važiuoti į li
tuanistinę mokyklą. Prieš akis 
stovi ilgesnės bei trumpesnės 
kelionės, kurios ne visada yra 
malonios. Tačiau mūsų visų 
bendras noras ir ryžtas visus 
tuos sunkumus nugali, nes mes 
visi turime bendrą tikslą dirbti 
ir aukotis dėl lietuvybės išlai
kymo svetimame krašte.

Dauguma tėvų savo tautos 
paskirtį gerai supranta ir gar
bingai dirba jos labui. -Tačiau 
yra ir tokių, kurie į šį reikalą 
nežiūri rimtai, lengvai pasitei-

siskyrę lietuviai nuo savo tau
tos šaknų nedaug pasitarnaus 
savo tautai ir savo vaikams.

FTPraėjusiais metais mūsų mo
kykloje veikė ir speciali klasė 
silpnai arba visai nemokantiems 
lietuvių kalbos. Šią klasę lankė 
8 suaugę žmonės, kurių tėvai 
pusiau lietuviai. Tok a klarė 
veiks ir šiais metais. Todėl la
bai prašome visų tėvų, kur jie 
begyventų, nepalikite savo vai
kučių be Šeštadieninės mokyk
los. Ateis laikas, kai tie patys 
jūsų vaikai, sūnūs bei dūfcrbs 
bus dėkingi jums už jūsų pas
tangas ir vargą. Tegul tad visi 
keliai šeštadieniais veda į Šv. 
Kazimiero šeštadieninę lituanis
tinę mokyklą.

Mokslo metai prasideda rug
sėjo 8 d., 9 vai. ryto. Bus moks
lo metų atidarymas ir keturios 
pamokos. Prašom nevėluoti ir . 
jau pirmą mokslo mėtų dieną . 
būtinai dalyvauti.

K. Petroka'tis

kimo, esti pastiprinami kosint, 
čiaudant ar išsitempiant. Skaus
mai, jaučiami pačiame storo
sios žarnos gale ir dažnai pa
aštrinami vidurius išsituštinant, 
gali būti sukelti tos žarnos da
lies negerovių, tulžies pūslės1 
sutrikimų ir pavalgius kokio 
žmogui kenkiančio maisto. Dau
giau apie tai — kitą kartą.

IŠVADA
Susipažinkime su skausmų sa

vitumais, juos tada galėsime 
lengviau pasakyti gydytojui. Iš
mokime kai kuriuos angliškus 
išsireiškimus, tada pajėgsime 
išmintingiau su lietuviškai ne
suprantančiu gydytoju kalbėti. 
Visai nesiorientuojantieji ir su 
gydytoju nesusikalbantieji pa
cientai labai nukenčia. Tada to
kius gydytojas žiūri paviršuti
niškai, nes jis turi atsiprašymą: 
pats ligonis nepajėgia suteikti 
apie ligą būtiniausių žinių, nu
siskundimų. Negana pasakyti: 
“Man vidurius skauda”. Tai 
veterinarinė medicina. Lietu
viams ji jokiu būdu nętaikinti- 
na. Ypač visų apleisti lietuviai 
yra lygiai vertingai gydytini.

Ne pro dolerinius akinius žiū
rįs kiekvienas lietuvis nuo da-j 
bar turėtų imtis priemonių sa-Į 
vo tolimesnio gyvenimo page
rinimui. Pradėkime rūpintis vi
sais save aprūpinti nepajėgian
čiais lietuviais. Eikime ieškoti 
paklydusios avies. Ypač dvasiš
kiai pradėkime judėti ta link-i 
me, vien pasišvaistymus prie au
kuro palikę istorinei užmarščiai. 
Argi nejaučiame, kad jau galas 
mums visiems artėja, vien nie
kais užsiimant, vien liežuvio 
pajudinimu savo veiklą prade
dant ir baigiant'? Juk jau ne-i 
tenkame jaunimo — kiek jo pa-į 
tenka į kanapes, mes nė sap-j 
nuoti nesapnuojame!

Besidžiaugdami jaunais gydy
tojais, advokatais; inžinieriais ir 
kitais žydišku uolumu į žmoniš
ką ^yveiiirn’ą bėšivėržiahčihi- 
š’’aiš, mes negalime pamiršti i 
iiepajegiųjų saviškių. Jiėnis far-; 
navimas, silpniesiems į 
yra mano, tamstos ir kiekvieno 
kito žmbniškiausia pareiga. Jos i 
neatsisakykime kaip iki šiol el j 
gėmės, bet dar šiandien stokime J 
Lietuvos Dukterų, Balfo. Skau< 
tų. Alvudo... pasiryžėlių eilės- 
na. Pradėkime reikiamai dirbti, 
tik tada laukime pagalbos iš 
Dangaus.

Pasiskaityti: Consultant. Oc
tober 1977.

Labai svarbu pasakyti gydy
tojui, kaip ilgai jau jaučiami 
skausmai. Jei nuolatinis skaus
mingumas tęsiasi per kelis mė
nesius, ir sergantysis yra virš 
40 metų amžiaus, reikia visų 
pirma daleisti, kad tokie skaus
mai gali būti .sukelti atsiradusio 
vėžio (cancer). Sakysim, toks 
senelis, vienas įgyvenąs, skun
džiasi ties duobute skausmais 
jau metai, manė praeis, nesi
kreipė pas gydytoją. Gydytojas 
ištyręs randa jau toli pažengusį 
vėžį skrandyje. Jokios naudos 
iš tokio suradimo, nes žmogus 
yra pasmerktas perankstyvai 
mirčiai. Nė vieno tokio atsitiki
mo neturėtu rastis mūsiškių 
tarpe. ‘

Todėl visos organizacijos, vi
sos parapijos'bei-visi kiti orga
nizuoti lietuviški vienetai visų 
pirma rūpinkimės saviesiems 
teikiama pagalbą, kur toji pa
galba būtina. Parapija turėtų 

. žinoti apie kiekvieną apleistą.

valgio metu ją iš tulžies pūslės 
paleisti į ploną žarnos dalį, va
dinamą dvyli kapirštę žarną 
(duodenum; tai irgi lotyniškas 
vardas, reiškiąs dvyliką 
nių pirštų ilgio).

Operuojant išimama 
pūslė viena ar su joje 
smėliu bei akmenukais
gana didokais — dideliais ak
menimis. Kartais akmenukai 
esti įstrigę į tulžies lataką, atei
nantį iš kepenų į tulžies pūslę, 
ar išeinantį lataką iš tulžies 
pūslės. Tai tiek dėl tvarkingos - 
teisingos kalbos apie tulžies 
pūslę ir tulžį. Tulžis reikalinga 
maiste esamu riebalu virškini
mui. Be tulžies joks riebalas ne
galėtų iš žarnų susigerti į žmo
gaus kūną.

Taigi, tos tulžies pūslės skaus
mai beveik visada esti nuolati
niai ir be pertraukos’. Jie nepri
mena akmentų sukeltus skaus
mus — stiprius (colic), kurie 
esti su pertraukomis. Tulžies 
pūslėje skausmai staiga praside
da ir vis didėja — kylančiai 
stiprėja.

Atsimintina. kad su pertrau
komis aštrūs skausmai (true 
colic) esti užsikimšus ruimin
gam (į pūslę panašiam) orga
nui. Kiekviena gimdžiusi mote
ris tokius skausmus greitai at
pažįsta prisimindama, .gimdymą, 
kai jos gydytojas paklausia, ar 
skausmai yra panašūs į gimdy- 

mano tulžies mo skausmus. Nuolatiniai skaus- 
-mė '. Ta ope-j mai, kurie laiks nuo laiko ma- 
CHOLECYS' žai kinta, ar iš viso nekinta — 

pažodžiui sa-1 reiškia, kad skausmą sužadi-

. tulžies pus- 
ir inkstų ak- 
lic) sukelti 
gilūs — tai

ntį dėl tulžies ir tul- 
ama:šymo. taip daž- 
kalboje pasitaikan- 
es pūslės skausmai, 
kaip žmonės dažnai 
ilžis vra skvstis. ga- 
lenyse ir lataku nu- 
tulžies pūslę, o iš 

jos to latako tęsiniu į dvylika-, 
niršto žarna.

čio. Ta’ tulž 
o ne tulžies, 
sako. Mat. t

Skys: is — tulžis neskauda ir 
is išoperuoti nereikia ir nega- i 
mat Todėl nesakykime, kad! 
r?an tulžį išėmė - išoperavo”.. 
h':kia sakvti: “mano tulži**

ar

ADELĖS DUOBLIENES 

SVEIKO MAISTO 
RECEPTAS

valgius, ar, jš ryto ant tuščios, 
tada, kai skrandis esti tuščias.

Kitaip esti .su skausmais, su
keltais kasos (pancreas) uždegi
mo (pancrėatito), taip dažnai: 
girtuokliams, pasitaikančio ir

■■■į
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Adelė Tyudblienė

A

Ardo paminklą
Nueinu prie Dariaus - Girėno 

paminklo Marquette Parke- nu
valyti įvairių atmatų ir vis kar
tais randu rudai dažytų plonų 
cemento gabalų. Man kilo min
tis, kad berniukai, užlipę ant 
paminklo; išima iš plyšių ce
mento gabaliukus "ir >metą.<že- ■ < 
mėn. Aną dieną radau dvi lietų- . 
vaites, sėdinčias ant, paminklo 
Viršaus. Aš kiaušiu:, Ar. ten ■. 
yra plyšių? Jos atsako: Taip, 
yra. Jos ųnąn parodė, kad gali 
į plyšius"' sukišti rankų pirštus. 
Žiemos metu vanduo ir ledas ; ■ 
gali sužaloti gražų lietuvių pa
statytą paminklą. Būtų labai 
pageidautina, kad Dariaus ir Gi
rėno šauliai žinotų apie tą pa
vojų. ' •’ Pensininkas

kį, O kur tos bendruomenės, bei 
bendirudmehių veikla, ar tik lie
žuvius judinant bei politikierių 
duris svarstant jie mėgina save

, pateisinti? Gana mums visiems 
tokios veiklos! -Kiekvienas lietu
vis tapkime tuo’, kūo turime 
būti: kitus suvedžioję ir nūsto- 

i kime leistis suvedžiojamais būti.
i ....

Kartais žmogus turi riuolati- 
Į nius negerumus — maudimus, 

metų metais besitęsiančius. Tais 
atvejais gydytojas įtaria nusi
skundimus esant funkcinės kil
mės (functional disturbance). 
tan yra, tokie nusiskundimai- 
kyla ne iš kokio organų gedimo, 
bet iš jo veiklos sutrikirųo ant 
įtampos, nervinio pagrindo. Jei 
žmogus apturi skausmų pertrau- 
ką, besitęsiančią ilgai — mėne
siais ar metais, tada galima įtar
ti sergant tulžies takų sutriki
mu. skrandyje ar. dvylikapirštė
je žarnoje žaizdos buvimu bei 
išopėjusja storąja-žarna (Ulcera
tive colitis).

KOKS NUOTYKIS SUKE
LIA SKAUSMUS?

Skausmai, sukelti nugaros 
smegenų nervų šaknelių paken-

VAISIŲ PUTELĖ SU 
PIENO MILTELIAIS

PROP.: 1 puod. pieno riiiltė- 
lių be riebalų (Instant non-fat 
dry milk), y4 puod. pieno 2% 
riebumo, arba išgarinto (Evapo
rated skimmed milk), 1(A puod. 
becukrių obuolių, ar kitų rūgš
čių vaisių, tirštos, tyrės, 1 šaukš
tas citrinos sunkos, 1 šaukštas 
susmulkintos citrinos ar apelsi-

I nos žievelės. J 
unsaturated) 
er ar kito).

DALBAS: 
pieną, vaisių

susmulkintą žievelę iš- 
Siaura srovele supilti 

pagalba1 aliejų ir baigti trinti, iki masė 
tiršta, išsiputojusi ir

PATS KALTAS

— Jūsų duktė sutinka tapti 
mano žmona. ■. .. .

— Klausyk, tu gi pats kaltas;
— nereikėjo kiekvieną vakarą .
pas ją ateiti... '

i

I

f.B

——

1 šaukštas (Poly- 
aliejaus (Sunflow-

Pieno miltelius, 
tyrę, citrinos sui

O

tiš ir 
trinti.

j mažas stiklinaites, 
ir laikyti šaldytuve.

<
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You can’t afford to be wrong. 
Because if voii’re in charge of 
the family budget,.you’re „ 
making decisions about the 
future, too. .

And that’s where U.S.
Savings Bonds come in. Buy 
them tjiroukh your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you’re 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building 
a more secure future for your 
familv.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knows 
a good bargain.
Now E wy when to
maturity of "• y*r« tn? fr-styeas).-.
Tkmds Mm replx mJ if Ice*. Mni*n or dea&opad. 
When n?-d-?d. they can be cashed at year

is not aabioež to at* t* ar Incrf 
jncnrv taxes. and fatJersl tax may b» 
deferred enti! redemptiaa.

LAST VtAA IfifO SCMOOV 
AG< eMtLPRBN BCTWEf* 
TM» ^Ž5f OP J ANP -4. 
WtrRf KttuJP BY moto*
CMARltt m. HAYI1,

Thkė 
. stock " 
mAnieriea;

TO B® r»P«ClAU.V KLtąr 
■OR OUtORBN MCW THirr 
•CMOOt IC »<

pasidarys 
blizganti.

Sudėti 
pridengti
Prieš duodant papuošti spalvin
ga vyšnia ar šalmetrių lapeliais. 
Neturint ir to. apibarstyti sau
lėgrąžomis ar apelsinos žievelės 
siauromis juostelėmis, ar spal
vingais vaisių drebučiais.

r.«r

—■ Naujienos, phu-ago r iii. Tuesday. September 4, 1979



JONAS KASELICNASGULAGO KACETQ KANKINIO VIEŠNAGĖPIETŲ AMERIKOJE
Simo Kudirkos paskaita Medelyno lietuviy kolonijoje

1979 m. birželio mėn. 21 dieną (Kolumbijoje)
In 1971, we had the disgraceful case of the 

Lithuanian seaman Kudirka. U.S. Coast Guard 
officials stood by while Soviet sailors boarded a 
United States ship in U.S. waters and removed 
a Soviet, subject who had previously requested 
asylum. Probably no other single incident in re
cent years illustrates the moral degeneracy of 
those who make our foreign policy...

Such cases, ranging from 1917 to the present 
day, shock and horrify any decent person. Un
fortunately, these incidents have no impact at all 
on the policymakers in Washington...

(Prof. dr. Anthony C. Sutton, “National sui
cide: military aid to the Soviet Union”, 1974, 
28-29 p. — Library of Congress, Catalog Card 
Number 73-11977.)

(Tęsinys)

OKUPACIJOS METAIS
JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

i — ne tikraisiais studentais, o va- 
, dūlamais hospnantais, baigusius

Rusų imperija šiandien stovi 
ant pavergtųjų tautų kojų. Tai 
liudija jų žiaurios teismų prie
monės prieš pavergtus žmones. 
Bet tos kojos pradeda kaskart 
blogiau tarnauti, čiar. tremtyje 
mes tiesiogiai pavergtiesiems 
padėti negalime, nes mus išda
rinėja laisvieji vakarai. Dėl to 
mes turime, griebtis netiesiogi
nių veiksmų;£adeti pavergtie
siems broiiąįn^}||ykiaht pasau
liui. Vystykffh^Įy§fuš ‘tarp tau
tų ir kohtirte^ui^Wm tikslui 
paaukojant -po!jvįeną dolerį iki 
ateinančiai 'į.mętų iįVA^ARIO 16 
DIENOS -'TĖVįW  ̂I^ŲKURO 
LABUI.: Sumėtant įįk, po dolerį, 
mes turėsime ne trupinį, bet gan 
stambią sumą, nemžiau 300.000 
dolerių. Su tais pinigais jau 
mes galime pradėti ne gynybos, 
bet puolimo veiksmus. Juk tei
singumo kortos yra mūsų ran
kose. Imkim. pavyzdį iš žydų, 
jie savo tarpe plaunasi ir pe
šasi, bet reikalui atėjus jie kiek
vienas duoda ne po dolerį, bet 
žymiai daugiau.

Jei mes esame, kuriais turime 
pasilikti, tai nuoširdžiai atkreip
kime dėmesį į Lietuvos Katali
kų Bažnyčios slaptai leidžiamos 
Kronikos prašymus ir į pogrin
dyje leidžiamos AUŠROS šauks
mus, kuriais kalba į mus mal
daujančiais žodžiais: TIK KAL
BĖKITE IR ŠAUKITE Už MUS! 
TUOMI ATLIKSITE SAVO 
PASKIRTĮ LAISVAJAME PA
SAULYJE, O VISA KITA JAU

du su Romuku apvažiavome vi
sa P. Ameriką. Visur mus pasi
tiko lietuvių ir nelietuvių jau
nimas. Mes jaučiamės atlikę 
puikų darbą. Tas jaunimas, lyg 
tie ginklanešiai, mus lydėjo į 
parengimus, klausėsi mūsų aiš
kinimu ir kalbu. Tėvai, dar ne 
visai mokėdami vietines kalbas, 
kartu su savo studijuojančiu 
prieaugliu, taip kaip ir čia ma
tome, atėjo į mudviejų sutiktu
ves, kur iškėlėme okupuotos 
Lietuvos klausimą, jos tragedi
ją okupanto naguose. Mes dū- 
rėme rusų imperijai į akį, ir dū- 
rėme labai skaudžiai.

Perstokime Rusiją vadinti 
“Tarybų Sąjunga”! Nedarykime 
tų klaidų, kurias kartoja ir kar- 
oja laisvasis pasaulis. Diploma
tams yra patogiau užmerkti akis 
ir kalbėti neteisingomis formu
lėmis. Vien tik pažvelgus į že
mėlapį darosi aišku, kad Rusija 
yra imperialistinė. Respublikos, 
kurios po 1917 metų revoliuci
jos staiga pareiškusios savo di
delį norą į nepriklausomybę, 
kurių tarpe buvo net atsiliku
sios azijatinės tautos, kaip Tur
kestanas, paskelbęs savo nepri
klausomybę. neišsilaikė. Pasi
skelbė nepriklausomomis res
publikomis Ukraina, Suomija, 
Estija, Latvija, Lietuva, Lenki
ja ir Baltarusija, o Rusija buvo 
likusi tik savo pelkėse. Bet pas- 

j kui, Leninui panaudojus naują 
formulę pasauliui apgauti, buvo 
uždėta nauja kaukė imperializ- 

'■ mui atstatyti.
Rusija neturi savo tarybinės 

ar socialistinės raidės. Rusija 
i -_4.- -j-- i • i ■ {turi tą pačia caristine raidę ir mui paskirtį, idėja, nukreipkime] v. T.“ , ,, - „ ę

ji tvirtais lietuviškais keIiais. “^ae.as Jie kalba ta pačia ca- 
Paremkime jį. Jaunimas pada-į rBtlne kalba’ ta Pacla Mura'>°- 
rys milžiniškus darbus, štai mu-

MES ATLIKSIME! Jų prašy
mui vykdyti mes turime visas 
moralines teises. Mums pripa
žįsta net patys enkavedistai.
• Du metai atgal viename va
kariečių laikraštyje buvo at
spausdintas pasikalbėjimas su 
vienu kegebistu (enkavedistu), 
kuris pasakė, kad jie su ukrai
niečiais ir Kaukazu aštrios prob
lemos neturi — susitvarkome. 
Su Latvija ir Estija taip pat rei
kalai neblogi. Bet norint suval
dyti lietuvį — kas antrą turime 
sušaudyti! ■ Tai šitaip mus cha
rakterizuoja rusai. Jei mes dau
giau pasitikėdami savimi orga- 
nizuosimės darbui, mes laimė
sime žymiai daugiau, negu kad 
iki šiol. Tik meskime i šąli tar-

V 4*

pusavio rietenas!
Atsitikimas su manimi VIGI

LANT laive parodė, kad lietu
viai turi jėgą, su kuria skaitosi 
net žlibi vakarai. Mano pabėgi
mo filmo pagaminimas ir jo iš
garsinimas visų JA Valstybių 
moksleivių tarpe (trims milijo
nams) yra mūsų pergalė, tik ne
sustokime pusiaukelyje. Apie 
mus ir pavergtą Lietuvą vis 
daugiau pradedama prisiminti 
spaudoje.

Mes turime jaunimo kiekvie
noje kolonijoje, darbštaus ir 
protingo. Jis yra puikus. Tik 
mes tėvai duokime tam jauni-

turi savo sostinę? Maskva yra 
Rusijos, bet ne “Tarybų Sąjun
gos” sostinė! “Tarybų Sąjun
gos” sostinė yra Kremliuje, iš 
kur skleidžiamos visos piktybės 
visomis arterijomis, šitai turi
me sakyti viso pasaulio politi
kams, nebojant, ar jiems patin
ka ar ne! — kada jie veda san
dėrius ir biznį su Kremliaus 
gangsteriais, kuriuos
Leninas, Stalinas, Kruščiovas, 
Suslovas, Berija, Deržinskis ir 
kiti — ne paslaptis, padedanti 
pasaulio kapitalui. Brežnevas 
yra to paties medžio vaisius. Jis 
yra bkęs kruvinas Stalino repre
sijomis. Tą žino ne tik risi, bet 
ir sako patys rusai, kaip Solže
nycinas, Bukovskis ir kiti.

išperėjo

Jaunimui išimti 
“intelektualų” Įtakos ir įjungti 
į nacionalsocialistinio jaunimo 
praktiką buvo panaudota vadi
namų transporto talkininkų tar
nyba ir ypačiai darbo tarnyba 
(arbeitsdienstas). Tiek vienus, 
tiek kitus verbavo savanoriškai, 
duodami jiem lengvatų moksle, 
pvz. atleisdami nuo egzaminų. 
“Tegul tie ponai tuščiom sienom 
skaitys”, kalbėjo civilfervaltun- 
go pareigūnas lietuvių profeso
rių adresu, tardamas, kad jauni
mui nuėjus į arbeitsdienstą ar 
talkininkus, nebus kandidatų ir 
i universitetus. Betgi susigundė 
labai mažas skaičius. Tad 1943 
arbeitsdienstas padarytas priva
lomas vyresniem kaip 15 metų 
— formaliai uždrausta gimnazi
joje laikyti vyresnius kaip 15 
metu, jei jie nėra atlikę ar- 
beitsdiensto. Buvo surastas bū
das šiam draudimui apeiti. Di
džioji mokinių dalis, kuriuos tas 
potvarkis lietė, buvo patarti iš 
gimnazijos pasitraukti ir pasi
rengti baigiamiesiem egzaminam 
privačiai. Metų gale gimnazijų 
vadovybės leido jiem laikyti 
egzaminus eksternais (o tai ne-

Eikime ranka rankon su ne-j buvo formaliai uždrausta!), ir 
meluojančiais laisvojo pasaulio jie gaudavo atestatus kaip ir vi- 
darbuotojais, korespondentais ir si kiti. Tai negalėjo būti paslėp- 
televizijų tarnybomis ir vykime; ta nuo generalkomisariato, bet 
šalin melagius! Paminėsiu jums! tai buvo daroma veikiančio le- 
trumpai Kolumbijos televizijos1 galumo ribose, ir komisariatas 
vaizdų perdavėją. Tas žmogus tylėjo, rengdamas kerštą kito- 
nepabijojo parodyti žiūrovams; kiu būdu, 
štai čia šį raštą, kuris man, lie
tuviui, rašytas rusiškai. Jis jį 
televizijoje parodė, nes nepabi
jojo teisybės atskleisti. Jis yra 
teisingas ir sąžiningas žmogus. 
Jis savo darbą pasigėrėtinai at
liko. Jam paaiškinau, kad vien 
tik !
zachstane, buvo 124 priverstinų 
darbų stovvklos — kacetai, kur 
buvo nužudyta daugiau 700.000 

, kuri 
negu

(4) Pasikėsinimas į akademi
nį jaunimą. — Kad jaunimas 
nuo arbeitsdiensto neišsisuktų, 
1942 rugpiūčio mėn. pareikalavo 
iš švietimo tarėjo dr. Germanto 
išleisti potvarkį, pagal kurį tam 
tikro amžiaus jaunimas, norėda- 

Karagąndos ‘ srityje, Ka/mas studijuoti, pirma turi at
likti darbo tarnybos prievolę. 
Tarėjas atsisakė. Jo motyvas — 
teisinis: pagal universiteto sta
tutą pats universitetas nustato, 
kam jis leidžia studijuoti ir ką 
pašalina iš universiteto; jis, ta
rėjas, neturi teisės kištis į uni-

žmonių. Tai informacija 
sovietus veikia stipriau, 
fizinis ginklas.

(Bus daugiau)

For your headache get 
extra strength and safety, too.

» Anacm® has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular hsadeshe tablet And more pain reliever than any

, Anacin ecsJKXSS that strength regular strength headache 
. with safety. • tablet. Gives you safety you
f Like aH fesding headache expect with extra strength you 
• tablets, Anasa starts with a want. Read and follow label 
i paia reliever resognized safe directions. i

vine kalba, kuria jis kalbėjo 
1863 metais kardamas Vilniuje 
mūsų sūnus ir dukras bei juos 
tremdamas į Sibirą. Nedaryki
me klaidų. Vadinkim daiktus 
jų tikrais vardais. Jėzus Kris
tus prisakė — nemeluok! Dešimt 
Dievo įsakymų taipgi įsako ne
meluoti. O Solženycinas prašo 
mūsų: “Perstokite melavę!” 
Tardami žodžius “Tarybų Są
junga”, mes meluojame. Kokia 
ji gali būti “Tarybų Sąjunga”, 
jei neturi savo kalbos? Tėra tik 
rusiškoji! Ar “Tarybų Sąjunga”

Pagrobė savo žmoną
CHICAGO. — Tūlas Jeffrey 

Sousa, 25 metų amžiaus, gyve
nantis miesto šiaurėje, trečia
dienio naktį atvykęs Į St. Jo
seph ligoninę, atsineštu revolve
riu grasindamas išsivedė i auto
mobilį savo žmoną Kathleen, 
21 metų, kuri toje ligoninėje bu
vo pacientė.

Kol ligoninė spėjo pašaukti 
policiją, Sousa savo žmoną nu
sivežė, spėjama, į Milwaukee. 
Policija perspėja, kad Sousa tu
ri ilgą kaip nenormalaus žmo
gaus istoriją ir turėdamas su 
savimi ginklą yra nepaprastai

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

— Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai ..........................  $5.00

— Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. fiąnlnąi. A KISS IN THE DARK. PikmtlHnj Ir Intymiu nnvtyKi 

P“™*1 “ Orenimo. Lengvu rtillin. gjrvt kaib*. sražiai liJelm 
’50 paL Kaina S2J0.

Dr. Jumi B. K*nČlu«, HISTORY OP LITHUANIA. Llrtnvoa Iftarita 
antranki nno pat aenirfu amkitj Iki pokario «etxį. Vidutinio formato 14J 
ui., kainuoja SS.OO.

Dr. Jmim B. KončTot, VYTAUTAS TH R GREAT. Xatorinial DLK Vy 
paliečiant to laiko Uetuvoa valrtjroet it jo« kaimyno ;.tor1ja 

ill pal. Kaina S3.00. Kietai* rlriellaia $4.00.
Dauguma tin knygų yra tinkamo* dovanot įvairiomis progomis Jaa b 

titaa knygą* galima iatgytl atrilankiua 1 Naujiena. «rb* ataiuntua čeki v 
oinigtoę perlaida

ITW Beith Hahted Street Chkeee. M *♦«•*

494 psl. Kieti viršeliai $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ...........
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

$6.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE O ALI*'. A O A UTĮ NEPAPRASTAI ĮDOMIU* GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKiJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUI

Or' *• ****97® DA*BAT, 230 psL, UečUnčlū! 190B
ru*fmetq įvykiui, Jiblouiklc ir Totoraičio l«oni» ienai Ir 

rftptnhM.________________ _ ____________________ ____
A. J. Ouiun _ DANTY J, J3 priefiftra. mikita Ir 

Kletali ririęBala, vietoje S4.00 dabar tik______
Klnkttab vtriellaif tik _ 

A. J. _ AUKfTA KULTŪRA — KAURO* fMONtl
Kelionė! pe Rnrop, UpftdileL Dabar tik 

u*

175* S*. BAJLSTKD 8T, CHICAGO, ILL. f*5CI

(Tęsinys)
iš lietuvių versiteto vidaus reikalus. Tada 

Kauno universiteto senatas 
(rektorius, prorektorius, sekre
torius ir dekanai), o taip pat 
Vilniaus prorektorius buvo pa
kviesti Į SD (saugumą). Parei
kalavo, kad jie įpareigotų tam 
tikro amžiaus studentus atlikti 
arbeitsdienstą. Senatas atsakė, 
kad universitetas veikia pagal 
statutą, patvirtintą įstatymo ke
liu, o statute nėra numatyta 
reikalauti arbeitsdiensto iš stu
dijuojančių aukštosiose mokyk
lose. Nuo SD reikalaujamo įsi
pareigojimo senatas griežtai at
sisakė. Pasikalbėjimas saugume 
baigėsi tuo, kad senatas buvo 
apšauktas sabotuotojais ir nu
gabentas Į sunkiųjų darbų ka
lėjimą. Po trijų dienų paleido. 
Daugumas suimtųjų senato na
rių atsistatydino. Jų vietoj buvo 
išrinkti kiti, bet ir jie ėjo ta pa
čia kryptim.

Generalinis komisariatas grie
bėsi kitos priemonės. Jis išrei
kalavo iš darbo tarėjo dr. J. 
Paukščio išleisti potvarkį, pagal 
kurį visi abiturientai 21-24 me
tų amžiaus, norėdami studijuoti 
universitete, turi atlikti darbo 
prievolę ar atitinkamą viešąją 
tarnybą. Šitas potvarkis turėjo 
užtvenkti jaunimą nuo univer
siteto ir pasukti į arbeistdiens- 
tą. Antroji pusė, lietuviškoji, 
kuriai rūpėjo jaunimą apsaugo
ti, ir čia surado išeitį. Netgi dvi. 
Viena, universiteto statute bu
vo paragrafas, kuris leido uni
versiteto vadovybei gabius jau
nuolius priiminėti į universitetą

t.k 6-7 klases. Tad abiturientai 
pristatinėjo universitetui 6 kla
sių baigimo pažymėjimus, ir jie 
buvo leidžiam- klausyti paskai
tų kaip hospitantai. Antra, uni
versitetas galėjo priiminėti stu
dentais tarnaujančius, pasak po
tvarkio. einančius viešąją tar- 
nvba. Studentai stodavo tar-

V *

nauti kur nors valsčiaus raštinė
je, pristatinėjo iš ten pažymėji
mus apie savo tarnybą, ir uni
versitetas formaliai galėjo juos 
priimti. Komisariatas nustebo, 
kad universitetai veikia kaip 
veikę. Tik tada puolėsi daryti 
revizijos. Universitetų vadovy
bių būta tiek apdairių, kad vi
siem savo veiksmam jos turėjo 
formalius pateisinamuosius do
kumentus. Ir šios revizijos metu 
komisariatas negalėjo formaliai 
prikibti nė prie vieno studen
to. .. Bet pykčio ir keršto saikas 
komisariate vis labiau pildėsi 
prieš universitetus...

(5) Ir profesūrą mėgino pa
sukti komisariatas provokiška 
linkme. — Iš pat pradžių, kada 
buvo kalbama apie leidimą uni
versitetam veikti, komisariatas 
siūlė, kad paskaitos būtų skai
tomos vokiškai. Paaiškėjus, kad 
profesūrai tatai techniškai ne
įmanoma, siūlė, kad bent san
traukos būtų padaromos vokiš
kai ar bent kad paskaitas vokiš
kai skaitytų tie, kurie vokiškai 
pakankamai moka. Universite
tas atsikalbinėjo nuo visų tų 
siūlymų, ir visos paskaitos ėjo 
gimtąja kalba.

(Bus daugiau)

• Niekuomet žmonės taip ne
priartėja dievams, kaip daryda
mi gera artimui. (Ciceronas)

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, UI.

’ RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

pavojingas. Jo žmona atvyko Į 
ligoninę savo vyro žiauriai su
mušta.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis, 

Minkšti viršeliai .. $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_________________$15.0d

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
_______________ _ ______ Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, Ill., 60608

Pridėti dolerį palto išlaidom!.

$10.00
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Orderiu kirtai ga ihaljav

NAUJIENŲ nitinė atdara kasdien, ižakyna aekmadieniua, nu*

$18.00
$10.00
$ 8.60

Naujienog eiu knadi an, ifaki riant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halstad St, Chicago, 
m. aoaoe. miaL 421-4100.

1

kuri prašė Jaunimo 
direktoriaus kun. Algi- 
Kezio, kad jis neleistų 
toje įstaigoje Lietuvos
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1 didžiausioji planeta Saulės sistemoj.Abu “Pionieriai” A-) 
merikon atsiuntė nepaprastai įdomių fotografijų apie 
Jupiterį. Prieš 2,000 metų graikai pastebėjo Jupiterio 

t paviršiuje raudoną tašką, bet neturėjo supratimo, ką 
tas raudonas taškas reikštų. Pionieriai ne tik tuos rau- 
donus taškus iš arti užfiksavo, bet ir išmatavo. Jie nu
statė, kad Jupiterio paviršiuje yra gili skylė, iš kurios 
veržiasi į paviršių karštos liepsnos. Jiems atrodė, kad 
ta Jupiterio skylė paviršiuje yra 20,000 mylių pločio. 
Žemėn atsiųstos fotografijos rodo, kad tos duobės pa
kraščiai yra bazaltiniai, o iš gilumos veržiasi raudo
na ugnis.

“Pionierius 11-tasis” pasiekė Saturną, esantį žy
miai toliau nuo Žemės ir nuo Saulės. Iš Floridos, Cana
veral iškyšulio, Kennedy laukų erdvėlaiviams leisti, jis 
buvo iškeltas 1973 metais. Jau tada mokslininkai, ast
ronomai apskaičiavo, kad šeštadienį “Pionierius 11-ta
sis rugsėjo 1 dieną bus prie paties Saturno.

Reikia neužmiršti, kad Saturnas yra nepaprastai 
didelė planeta. Ji yra 864 kartus didesnė už mūsų Že
mę. žemės didumą mes įsivaizduojame, bet Saturno di
dumas neįmanomas suvokti. Be to, Saturną supa keli 
žiedai, vieni didesni už antruosius. Žemė turi vieną 
Mėnulį, tuo tarpu Saturnas turi net trylika palydovų. 
Vienas jų bene bus didesnis už Žemę. Jis vadinasi Tita
nas, nes yra pats didžiauias..

Kad “Pionierius 11-tasis” pasiektų Saturną, jam 
teko skristi pusantro bilijono mylių. Sunku tokią kelio
nę įsivaizduoti, bet Amerikos matematikai, naudodami 
elektroninius skaitliukus iš anksto apskaičiavo, kad 
rugsėjo 1 dieną šis 5000 svarų sveriantis, įvairių instru
mentų pilnas erdvėlaivis šeštadienį bus visai arti 
Saturno. ‘

Jie dar daugiau padarė. Jie taip nukreipė “Pionie
rių 11-tąjį”, kad jis patektų Saulės neapšvistoje atur- 
no pusėje. Mokslininkai bijojo, kad Saturno radijaciją 
nesugadintų 'elektroninių “Pionieriaus 11-tojo” įrengia 
mų. Jie žinojo, kad pats erdvėlaivis galės nušviesti Sau
lės neapšviestą Saturno pusę, galės jį -laisvai fotogra
fuoti ir siųsti Amerikon, nuotraukas. ' ■

Į kitą Saturno pusę buvo nukreipti dar ir todėl, kad 
Erdvėlaivis praskristų pro Titaną, didžiausią Saturno 
palydovą. Titano poviršius yra kitoks, negu paties Sa- ■ 
turno. Mokslininkai mano, kad Titane yra pačios ge- 

iriausios sąlygos gyvybei vystytis. “Pionierius 11-tas”, 
Į praskrisdamas pro Titaną, galės padaryti kelias nuo-.

rd 
'i įl

Pionierius svečiavosi pas Saturną
Praeitą šeštadienį “Pionierius 11-tasis” buvo nuskri

dęs trumpam vizitui pas Saturną. Kelionę sekė tūkstan
čiai žmonių, o svečio pasivažinėjimą užrašinėjo visų as
tronomų turimos elektromagnetinės mašinos. “Pionierių 
11-tąjį” į svečius pasiuntė Amerikos gyventojai, visi — 
Jūs ir aš. Kelionei jį paruošė geriausieji mokslininkai. 
Daugelis jų nepakilo į padanges, bet jie valdo mašinas, 
kurios gana tiksliai informuoja apie tolimiausias ke
liones. Pirmiausia teks supažindinti su Saturnu ir “Pio
nierium -H-tupju^ kad žinotume apie-ką šiandien visas 
pasaulis kalba ir kalbės ilgus metus. Mes tų kalbų nesu
prasime, jei nežinosime, kas yra Saturnas, . kas paruošė 
“Pionierių 11-tąjį” tokion svarbion kelionėn.

Kas yra Saturnas? Visi sako, kad Saturnas yra pla
neta? O kas yra planeta? Planeta yra toks dangaus kū
nas, kuris dieną ir naktį sukasi aplink save ir apie Saulę. 
Saulė yra labai didelės planetų sistemos centras, apie ku
rią sukasi net aštuonios planetos. Gal mums bus lengviau
sia suprasti, jei įsikalsime į galvą, kad Žemė yra planeta, 
kuri sukasi aplink savo ašį ir sukasi aplinkui Saulę. Su-, 
kimasis apie ašį atneša Žemės gyventojams diena ir nak-Ui- .- - .. ;■ -
ii o sukimasis aplink Saulę atneša mums rudenį, žiemą, ?aukas’ Pas'T..JaS.J KaMormją ir gales Parinkti kitų 
‘ | zmių apie didžiausią Saturno palydovą.pavasarį ir vasarą. Praskridęs pro Titaną, “Pionierius 11-tasis” pa

Visi žinome, kad Žemė yra labai didelė. Mažai žmo- trauks tiesiai prie Uranijaus, o vėliau prie Neptūno ir 
nių pajėgia aplinkui Žemę apkeliauti. Dabartiniu metu piutb. Artėja prie Saturno’ “Pionierius dešimtasis’’, 
jau yra keliautojų, apkeliavusių Žemę, bet kai Magelia-; Už kelių mėnesių Jupiterį ir Saturnlą aplankys erdvė- 
nas pasileido pirmon kelionėn aplinkui Žemę, tai buvo di-' mis skriejantieji abu Keliauninkai. Jie tieks Amerikai 
delis dalykas. Tais laikais žmonės net nežinojo, kad Žemė visam pasauliui žinias apie Saulės planetas, jr pake- 
yra apskrita.

Žemė yra Saulės planeta. Saulė turi 8 tokias plane
tas. Vienos didelės, o kitos mažesnės, bet palyginus, vi-

- sos yra gana didelės. Bet yra ir labai didelių. -
Arčiausiai prie Žemės yra Merkurijus. Graikai se- j 

novėje Merkurijų jau pažino ir jį pakrikštijo. Vėliau ’ 
seka Venera. Trečioji planeta yra Žemė, ketvirtoji — 
Marsas, o penktoji yra Jupiteris, apie kurį neseniai du 
“Pionieriai”, dešimtas ir vienuoliktas įdomias žinias 
pranešinėjo. Graikai astronomai ir Jupliterį danguje; 
pastebėjo. Jam davė Jupiterio vardą, nes tai buvo pati

liuje pastebėtus erdvės kūnus..

REIKALINGO AIŠKUMO
NEGAVUSI PROBLEMA

le. Runimas, komisijos pirmininkas, parašė Dirvai laišką, 
prašydamas paskelbti, bet iki šio meto Dirvos redaktorius, 
pralaikęs laišką 4 mėnesius, jo nepaskelbė. Komisijos 
vardu p. Runimas prašė Naujienas ji paskelbti.

N. Red.

Delegacijos prašymas ir ne- 
Į lauktas piketavimas iššaukė ka- 
| talikiškoje ir prokomunistinėje 

spaudoje panašius komentarus, 
paskelbė tas pačias nuotraukas, 
o kai kuri komunistų spauda 
net išreiškė užuojautą jėzui
tams. (?!)

Jėzuitai net nepašykštėjo De
legacijai “užpuolikų” vardo. Ir 
jeigu jie neatitaisys mums pa
darytą skriaudą ir neatšauks jų 
pačių sukurtą “užpuolimą”, tai 
mes tą “užpuolimą” jiems pri
minsime kol gyvi būsime. Ir 
jeigu mūsų jau nebus, tai už 
mus bylos kiti ir atitinkamas 
leidinys.

Laikui bėgant, tas incidentas 
dėl filmų įgauna didesnę reikš
mę ir visai nenuostabu, kad pat
riotinių laikraščių bendradar
biai randa reikalo prisiminti per 
spaudą ir apie “užpultą kunigą 
prie altoriaus”. Tad tbkį primi
nimą K. šilojus savo straipsnyje 
pavadino “pakeiks nojimu”. 
Nuostabu, tiesos kartojimas yra 
lygs “pakeiksnojimui” (?).

Sekančiai, K. Šilojus rašo: 
“Neseniai tilpęs kelių asmenų 
pareiškimas iš naujo tą įvykį 
primena...” Matomai, Šilojus 
oabūgo parašyti, kur tas pareiš
kimas buvo paskelbtas, bet jei 
to jis negalėjo pasakyti, tai bent 
pilnai pakartotų kas tame kelių 
asmenų pareiškime buvo pasi
sakyta- Kodėl -Šilojus slepia, kad 
ten, apart priminimo, jog jėzui
tai -panaudojo šmeižtą, dar buvo 
pasisakyta, kad jėzuitai nesilai
ko nei su jų pačių skelbiamo ti
kėjimo dorovės dėsniais. Kodėl 
toks Šilojaus nesąžiningumas ir 
noras užglostyti neuzglostomus 
įvykius?... Nesuprantama.

Toliau K. šilojus rašo: “De
ja, tie žmonės ir toji spauda ne
matė 1978 m. spalio 22 d. su
rengtos ok. Lietuvos karikatū- 

tai rodymo dieną piketavimui ristų parodos, įvykusios Balzeko 
lietuvių kultūros centre... ir 

menų prie Jaunimo Centro su kad šios parodos atidaryme da- 
gausiais plakatais, išreikiančiais ’lyvavo iš ok. Lietuvos atvykęs 
jėzuitams protestą ir smerkimą “Tėviškės” draugijos atstovas 
už rodymą jau minėtų filmų, dail. Jonas Varnas.”

Didžiai gerbiamas Dirvos 
Redaktoriau:

Tamstos redaguojamame laik
raštyje buvo atspausdintas ne
tikslus ir klaidinantis straipsnis, 
tad prašau atspausdinti šį pa
tikslinimą.

1979 m. sausio 25 d. Dirvos 
laidoje tilpo p. K. Šilojaus raši
nys “Nevienodas mastas”, ku
riame pagrindiniai mini tą dele
gaciją, 
Centro 
manto 
rodyti
okupanto pagamintų filmų. Aiš
kumo dėlei, noriu trumpai pa
aiškinti, kokiomis aplinkybėmis 
susitvėrė ta Delegacija.

Buvo specialiai atspausdinti 
skelbimai, kurie, buvo apsčiai 
iškabinti. •Marquette. Parko pre-, 
kybininkų languose, pačiame 
Jaunimo Centre ir' paskelbti 
Draugo skiltyse (Žiūr. Draugas 
Nr. 282, 1976-12-1 d. ir Nr. 285, 
1976-12-4 ČL). Tuose skelbimuo
se buvo pranešama: “Jaunimo 
centre bus rodomas Lietuvoje 
paruoštas filmas apie 1975 m. 
Dainų ir tautinių šokių šventę 
Vilniuje...” Faktinai, tas filmas 
buvo susuktas laike minėjimo 
Lietuvos įjungimo į Sovietinės 
Rusijos Sąjungą 35 metų sukak
ties proga. žinant tai, spontaniš
kai susidarė Delegacija asmenų, 
kurie nors ir priklausė skirtin
goms lietuviškoms organizaci
joms, bet jie jų neatstovavo, ta 
Delegacija tuo atveju atstovavo 
visus lietuvius patriotus, kurie 
nesutinka su Rusijos įvykdyta 
okupacija, nei su komunistine 
infiltracija į lietuvių organiza
cijas.

Delegacijos prašymas susilau
kė ddielio tautiečių pritarimo, 
nes jėzuitams atsisakius sustab
dyti rodymą virš minėtų filmų,

susirinko virš dviejų šimtų as-

Tas priekaištas Delegacijos 
žmonėms yra visais atvejais už
gauliojantis, nes nesiderina su 
klausimo esme.

Delegacijos pagrindinė užduo
tis buvo apginti Jaunimo Centro 
įstaigą nuo komunistų penetra- 
cijos. Ta įstaiga yra pastatyta 
lietuviškos visuomenės sunkiai 
uždlirbtų išteklių aukomis ir 
skirta lietuviškiems reikalams, 
lietuvybės tvirtovei, kurioj tu
rės tautiniai auklėtis lietuvių 
atžalynas, o Balzeko muziejus 
— tai privatus biznis.

Aiškumo dėlei reikia pažy
mėti, kad Balzeko muziejuje 
įvykusi okupuotos Lietuvos, ka
rikatūristų paroda įvyko' prie 
uždarų durų ir kad į ją buvo 
galima patekti tik su specialiu 
pakvietimu... - ■ . ri £>

Į šilojaus paklausimą, ar deri
nasi, kad Balzekas .pasitarnauja 
Lietuvos okupanto užmačioms 
ir kuris kartu priklauso Ameri
kos. Lietuvių Tarybos - valdybai, 
tuo klausimu' šilojus ' turėtų 
priekaištauti /ALTai, bėt nė^iė- 
lių asmenų Delegacijai,.-tarytum 
pastaroji būtų visos lietuvių 
išeivijos Angelas Sargas".

~   . -k- —•

Šio patikslinimo proga kyla 
klausimas, kodėl K/ Šilojus nie
ko nepriekaištauja nei Ramovė- 
nams, . nei šaulių Sąjungai 
Tremtyje? Tos dvi organizaci
jos visai nieko viešai nepasisąkė 
prieš komunistų pagamintų fil
mų rodymą Jaunimo Centre, o 
juk jie po kelis kartus yra prie- 
saikavę, kad ginsią ir aukosis 
už Lietuvą ir už jos laisvę...

Kodėl K. šilojus nieko neprie
kaištauja Lietuvių Bendruome
nei dėl jos. visiško pasimetimo? 
L. Bendruomenė yra išleidusi 
probolševikinius vadovėlius li
tuanistinėms mokykloms. Prita
ria vaikų siuntimui į okupuotą 
Lietuvą lietuvių kalbos kursų 
priedanga, bet faktinai tai ko
munistiniam indoktrinavimui.- O 
dabar tikras paradoksas: Liet 
Bendruomenė “susirūpino” Lie- E

(Nukelta į šeštą puslapį)

Baudžiavos laikai Lietuvoje 
iki 1863 metų sukilimo

(IŠ ANDRIAUS RYLIŠKIO IR JO SENELIO 
ANUPRO ATSIMINIMŲ)

TAS PATS DĖDĖ PASAKORIUS

Padaręs linksmą miną atsisėdo galustalėje, 
pasistatė nuo degtinės tuščią bonką ir nuduoda
mas girtą, uždainavo: ‘‘Arielkėle,tu pilkoji”. Dai
nos pirmą posmą dainavo tikra melodija. Toliau 
jam dainuojant darėsi girtėjančio žmogaus įspū
dis, bet mus intrigavo mažinamas dainuojamojo 
posmo turinys. Ilgėliau kartodamas tą patį pos
mą, jis jį visai nužodino ir numelodino. Mes savo 
akimis matėme tikrą girto žmogaus pergyveni
mą ir tiesiog staugėme iš juoko ašarotomis aki
mis ir snargliuotomis nosimis. Pagaliau jfs suk- 

“hlubo ant stalo, o butelis nuriedėjo po stata. Po 
minutės jis kukčiodamas pradėjo verkti tikro
mis ašaromis ir trenkęs kumščiu į stalą, sušuko: 
—Arielkėle, pilkoji — prakeiktoji tu suėdei ma
no gyvenimą . . .

’.nikiai atkurdavo rusų policijos parei 
gano kyšiui*!.. » tipą, kai pastarasis atsiduria val
stybės dvarų ia vųjų valstiečių tarpe.

— Mokesčių . esumokėjai, kerti valdišką mi-

ką, laikai šautuvą slaptai... supūdysiu kalėjime, 
Sibiran išvarysiu, — kalba trankydamas kumš
čiu į stalą. Staiga asikelia iš užustalės ir priėjęs 
prie valstiečio žmonos (vienas vaikas aprištas 
skarele sėdėjo lovoje).

— Įdėk riebesnę vištą ar sviesto svarelį.
Valstietis (Antanėlis), matydamas polici

ninko meilų veidą kalbantis su žmona atsipeiki ir 
nužemintu balsu klausia: “Ponas stanavai, gal 
paduoti arkliui šieno kuokštelę?

— Įpilk kokį puspūrį avižų, maišą rasi po 
pasoste.

Neblogai atkurdavo storžievių žmonių tipus 
įvairiose gyvenimo aplinkybėse.

Švelniai ir įtikinančiai perteikdavo įsimylė
jusių švelnius pokalbius pavasarį lakštutėms 
suokiant.

— Dėde, — sako iš Antakalnio kaimo Kaziu
kas, — Tamsta ilgai Kyvenai, tai daug matei ir 
pergyvenai. ’ <

— Gyvenimas prabėgo greit ir nepastebėtas. 
Net pats stebiuosi, kaip greit prašvilpė mano gy
venimo dienos, prabėgo mėnesiai ir praslinko 
metai. Nesuprantu, kaip greit mano sūnus An
tanėlis tapo gražiu lieknu jaunikaičiu? Ir kaip 
aš iš stipraus, gyvo ir linksmo jūrininko tapau 
šituo bejėgiu seneliu?

Bet visgi Per ilgą gyvenimą daug patyrei 
— nenurimo Kazelis.

— Kažin? Aš kai ką pražiopsojau, gyvenime 
progų neišnaudojau ir daug ko nesupratau . . . 
Taip ir mirsiu neišsiaiškinęs, kaip reikiant kaip 
prabėgo mano gyvenimas.

BITININKAS
Dienos ,savaitės ir mėnesiai suėję į metus 

spėjo man priskaičiuoti keturiolika metų. Tos 
dienos kartais žybtelėdavo tai ryškesniais įvy
kiais, tai ruseno pilka kasdienybe. Tas pilkumas 
kartais temdydavo mano akinius pėdsakus "kaž
kur pasąmonėje.

Pavasarį aš jau turėjau eit į dvarą lažo dar
bams. Tėvas visą žiemą buvo neramus ir kažkam 
ir kažin kur klebeno duris, kad įpiršus mane dva
ro bitynan ar sodan. Kartais pastebėdavau abu 
tėvus tariantis.

Pagaliau žiema pradėjo trauktis į spygliuo
čių miškų tankmes. Dar niekur nebuvo lapų. Dre 
bulės atrodė puošnesnėmis. Mat, jų viršūnes su- 
tankino išpurtusios spurgos ir nauji rudi kibą 
žirginėliai. Sidabro atspalvio kačiukais švitėjo 
karklų krūmai. Bandančiame miške kvepėjo 
oras. Nubudo ir sultingieji berželiai su kle-: 
vais.

Pagaliau pražydo kartu su drebulėmis ir laz 
dynų krūmai. Švelnus pavasario vėjelis sukelda
vo apie lazdynų krūmus debesėlius. Tai žydinčių 
lazdynų dulkelės.

Miškus pripildė įvairūs paukščiai. Bandė * 
balselius sėslieji paukšteliai, strazdai, dagilėliai, 
kykiliai, burkavo miško karveliai. Paukštelių su
tartinės girdėjosi ne tik miškuose, bet ir sodybų 
medžiuose. Paežerės krūmuose užburiančiais 
balseliais suokė lakštutės. Visų šitų sparnuočių 
chorams pritarė pavasario upokšniai, ežero pa
krančių šaltiniai, griovelių vandens sriautai.

Miško lapų kilimuose jau žaliavo krūmeliai 
bruknienojų, mėlynių, žydėje palazdėlėsyžibutės, 
stiebėsi glūdutis, balutėse ir grioviuose geltona-; 
vo purienos. ’

— Anuprai, — sako tėvas per pusryčius, — 
nuo šiandien tu, kaip pusbernis pradėsi dirbti 
dvare. Pavalgę eisime i bityną pas Gobį.

Iš namų pasileidome tiesiai per mišką į bi
tyną. Pasitaikė giedri graži dieną. Dangus gilus 
ir tik kur-ne-kur plaukiojo pilki debesėliai. Ra
miai ošė giria. Pamiškės gyventojui miškas vi- 
suomet atveria daug naujo ir įdomaus. O tėvui 
čia tai išriša knygai-

— Čia būta laukinių kiaulių, — sako tėvas,
— išknaisiota beieškant šaknų. Tikrai atokiau 
medžių velėna Pajudinta.

— A, ten stirna atžalynai skynėsi sau kelią!
— sušunka tėvas.

(Bus daugiau) {
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
W»»x;hHt«r Community klinikos 

Midkino, direktorių* 
1933 S. Atenhaūn Rd„ Westchwfwr, IL. 
VALANDOS: 3—9 dArbo dięnomig jx

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

6449 So._ Pul«*ki Rd. (Crawford 
Madical Building) Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

TEL, — BE 3-5393

DR. Ai B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Wa*t 103 rd Stroat 
w Valandos pagal susitarimą.

dr. Frank pleckas 
bPTOMETRISTAS

- : KALBA LIETUVIŠKAI
2619 W. 71 St. T«l. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akiniua ir
“contact lenses”

VaL asai maitarimą. Uždaryta treč.

J. VKNCluOVA

i 
i

? 'i

: JUSV 4~SfiAv.: A‘ /. •'

DR.LE0NAS SEJBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST Ė3rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirto. 5—7 vai. vak. 
Ofiao t»lef.; 776 "W0 

Rezidondjoe telef.: *43-5545

LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS

i

GERO KRIKŠČIONIO BEI 
KATALIKO KLAUSIMU

Analogiškai galime pasakyti 
ir apie gerą krikščionį bei kata
liką. Nemaža krikščionių bei 

save gerais

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B«ndr« praktika, spw. MOTERŲ llfce. 
Ofisas 2Ė52 WEST 5Wh SIRSIT 

Tai. PR S-1ŽŽŠ 
OFISO VAL.: pirą., antrad., trepan 
ir penkt. 2-4 ir 6-3 vaL vak. SUtedir »----- 1- —
aiaia 1-4 vfiL; popiet ii kitu Įsūni ] kataliku laiko 

krikščionimis bei katalikais, nes į 
jie danžnokai lanko bažnyčias, Į 
eina išpažinties ir nemaža mel- 

•Agj džiasi. Tai yra labai gerai. Bet 
to nepakanka. Geras krikščionis 
bei katalikas turi pilnai vykdyti į 
visus Dievo įsakymus ir Kris-Į 
taus mokslo dėsnius, o ne tik 
tuos, kurie jam patinka. Kristus 

“j aiškiai mokė, kad visų pirma 
1-reikalinga daryti’ gerus datbus,

mylėti netik DieVą, bet ir arti- 
__ mą, savo tėvus bei aftimūbšilis.

2*»v West 63rd $t„ Chicxgt, m. 6062^
T»i«f.; PRo^ct 9-sGM

FLORIDAh

j 
i

DR. C. K. BOBELIS
PLbštStbš, fimig it giapumo

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Vedifa Aldana D*«Aru» 

Talafu HEmtack 4-2413 

7159 $a. Maplewood avi.
CHICAGO. ILL. 4041?

dažai. Speciali papaitM ko|oma.
‘.Arch Supports) ir t t.

_ DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija. • 

5037 Central Ave. '
St. Petersburg, Fla. 33710

Tfel. (813) 321-1004

.Lf«tuviy kalba: kasdien Ano pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—&3B—vaL ..popiet Seitadieniair 
ir gekmadieniaia nuo 8:30 Od 9M

18): “Kristaus religijoj patrio-

St. Petersburg, FTa. 33710 
Bl. (813) 321-4200

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS 
Vi~« isroeranwa » WOPA,

. PERKRAUSTYMAI

M 6 V 1NG 
Leiaimsi — PiJns a^clrsuį 

„ŽEMA KAINA.
R.. ŽERK N AS 
I»L..WA.5;ęO63_..

ę $ ?

Tel: OLympic 2-1003

Progrtnioi

Tel YArds 7-1911
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AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME
Koplyčias

VIŠOSE miešto

daIyse.
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fflbw WUL COOKINGBEBONE/N THE YEM * 
THE POSSIBILITIES SEEM ENDLESS...

Cooking methods have progressed dramatically with 
THE PASSAGE OF TIME. RESEARCHERS FOR LITTON MICROVWIE 
COOKING- PRODUCTS PROVIDE. THESE COLORFUL GLIMPSES 
INTO THE AMERICAN KITCHEN OF YESTERDAY AND TODAY.

5n THE COLONIAL HOME, FOOD WAS 
PREPARED IN THE FIREPLACE. 
•SOMETIMES A "TURNSPIT DOG“ VIAS 
USED TO ROTATE MEAT ON A SPIT. 
THE DOGS WERE TRAINED TO WALK 

; ON ATREADMlLL/WHICH 
tv/AS RIGGED TO TURN

THE SPIT.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III.

- 1 -■

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3SY1

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tėl.: YAfJs t-1138.1131

Kasdien nuo pCnnėdienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos iž WOPA stoties, 
badfia 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
U WTTS stoties 1110—AM bang*.

W. 71st Street 
Chlbafco, IDihois 6062$ 

Tefef. 178-5374

Limit use of dlsftfaiihėr 
to once h bay, 'ehbi the

Bxcesstve uso bi wAiw 
■nd electricity.
Dcwt M k B6rfl Lot irt

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WfcST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410

LARGE
LAMPS,

savo tėvynę ir 1.1.
Senajame Testamente rašo

ma, kad Dievas Izraelio prana
šui Samueliui pasakė: “Klausyk 
tautos balso visuose dalykuose". 
Pats Kristus mylėjo savo žemįš- 
ką tėvynę, kaip ir nurodė vysk, 
dr. P. Brazys (Aidai, 1967, 
2 «r-); ‘u 
neslėpė savo meilės žemiškai tė
vynei ir verkė dėl klaikaus jos 
sostinės likimo”. Vysk. prof. P. 
Karevičius (1919 m. sav. ka-i 
riams) pasakė: “Visagalio parė-

čion alinę masę;-
O patriotizmas yra krikščio

niška dorybė, kaip visai pana- ■ 
šiai tvirtino vienas iš žymidūsių 

...... /T, • . . t katalikų kardinolu J. Mercier D.evazmoąs (KnstuS)| (patriotisme ct enduranc 1914 
ntrex vwnil/\c vomicL-oi rO_

dymu prieš keletą tūkst'ahčių 1 
mėtfl susidarė lietuvių tauta, to-J 
dėl Dievas nori, kad. kiekvi?’nak! 
liėtijviš pagal savo išgales dirb-i 
tų Lietuvai Lei savo tautai ir 
puoselėtų gražiuosius lietuvių 
papročius bei Iraditi j'a'š...”

Krikščionybė nėra kažkoks in
ternacionalas bei kosmopolitiz
mas. kaip ir konstatavo,, žynius 
teologas vysk. prf. dr. T. Toth 
(156-116): “Šventoji mūsų reli-

ENERGY 
WISE

A “Lietuvos Aidai
r% -KAZĖ BRAZMlONYTi

rinimą, vengia priminti lietu
viams pareigas savo tėvynei 
Lietuvai, savo tautai, etc. Tad 
tenka stebėtis jų akmeninėmis 
širdimis bei sąžinės nejautrumu. 
Kristus, būdamas Dievas, verkė 
dėl savo žemiškos tėvynės sos
tinės Jeruzalės nelemto likimo, 
o šie lietuviai kunigai, vienuo
liai ir dalis lietuvių seselių ne
jaučia atsakomybės jausmo dėl 
galimo lietuvių tautos išnykimo.

LIETUVOS UNIVERSI
TETĄ PRISIMENANT

Savas universitetas turi ne
paprastai didelės reikšmės savo 
tautos ir valstybės gyvenime. 
Todėl ir džiaugėmės savojo lie
tuviško universiteto susilaukę, 
kuris paruošė nemaža lietuvių 
kultūrininkų ir daug atsikūru
sios Lietuvos valstybei parei
gūnų ir pan. Vienok jame per- 
maža buvo kreipiama dėmesio 
Lietuvos bei lietuvių tautos rei
kalams. Todėl ir prof. V. Jur
gutis per savo paskaitas primin
davęs, jei Lietuvos vyriausybė 
duoda lėšas savo universitetui 
išlaikyti, tai turi teisę reika
lauti. kad universitetas neap
leistų Lietuvos bei lietuvių tau
tos reikalų etc.

(Bus daugiau)

I

tizmas yra tapęs dėsniu: nėra kurie nesirūpina lietuvių tautos 
tobulo krikščionio, kuris nėra Į išlikimu bei jos gyvybės palai- 
tobulas pateiotas”. Prof. S. Su- kymu. Jie kalba apie žmogų, bet 
žiedelis paryškino: "Negali būti , veng:a kalbėti apie lietuvį, lie- 
ateitininkas tas, kuris nėra ge-1 tuvių tautą, jos gyvybės sustip
tas lietuvis”. Juo labiau lietu- ! 
viams reikia mylėti Lietuvą ir ;
laikytis lietuviškumo, nes, anot 
vysk. prof. dr. T. Toth (156- 
116), kuo labiau yra tėvynė pa
žeminta, daugiku vargsta, tuo 
labiau reikia ją mylėti. Gi čia 
gerą pavyzdį turėtų parodyti 
lietuviai kunigai, ka p mūsų įžy
musis teologas prel prof. M. 
Krupavičius (Kunigas, . 1961) 
nurodė: “Kristus m politikavo... 
Tėvynės meilė yra krikščioniš
ka, tad jos sargyboj turi stovėti 
kunigas... Kunigas, kaip mora
lės sargas, ugdytojas ir stiprin
tojas neša ant savo pečių ne tik 
Bažnyčios, bet ir savo tautos bei 
valstybės ateitį”.

Tai vykdo net iki kraštutinu
mo kitų tautų kunigai, vienuo
liai ir seselės. Lenkų kunigai 
nuo seniausių laikų nuolat įti
kinėjo, jog būti geru kataliku 
visų pirma reikia bū; i geru len
ku. Kanados prancūzų kunigai 
primindavo ir primena, kad ne
kalbėti prancūziškai ir vengti 
turėti daugiau vaikų — yra nuo
dėmė ir t.t. Tuo tarpu pas mus 
vyko ir vyksta daugumoj kitaip. 
Net šiuo laiku, kada mūsų tauta 

j randasi dideliam, pavojui išny
kimo nuo žemes paviršiaus, mes 
randame lietuvių dvasininkų,

J. Venclova yra paruošęs, parašęs ir išleidęs visą eile 
Lietuvos ir lietuvių tautos praeitį liečiančių knygų. Jis 
naudojosi lietuvių ir užsieniečių studijomis bei doku
mentais. “Lietuvos politika” yra paskutinioji jo studija. 
Šią ir kitas J. Venclovos knygas galima gauti, jeigu jos 
dar neišparduotos, “Naujienose”. N. Red.

(Tęsinys)

" gija nieku būdu neskelbia inter
nacionalizmo ta prasme, kad j 
naikintų tautinius skirtumus ir j 
ypatybes (tai būtų prigimties! 
griovimas), bęt, priešingai, ji! 
protestuoja prieš kiekvieną tau-j 
t'osr prispaudimą”. Su savo tau-] 
tybe žmogus eina ir į Šventųjų! 
Bendruomenę, čia paaiškino dr.į 
A. Maceina (92-92): “Kiekviena j 
tauta į šventųjų Bendruomenę! 
įeina su savo lytimi ir su savo! 
mcL-vidualybe. praturtindama 
thn būdu, draugijinį Bažnyčios 
gyvenimą.,. Tauta turi savo 
dalią ir- antgamtinėj srityj. My-J 
lėdamąs^ savo tautą, krikščionis [ 
myli tą šventąją'.Bendruomenės 
dali, .per kurią .ir jis pats'įsijun
gia.į, mistinį - Kristaus kūną“. 
šv;‘Jono-regėjime prieš Visaga
lio Dievo sostą matome atskirų| 
tautų jung nius, o ne int'ernh-f

VALLKONIS
Manitou ^prings, Colorado. Daug metų gyv. Chicagoje.

m- rugpjūčio 31 d., 11 vai. vak.. sulaukusi 89 metu 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Raniygaloje.

Ąiperikojė išgyveno daug metų.
t, . .nuliūdę: pūnus. Alphonse Juzaiiis, .gyv. Denver, Col-, duktė 
.-J?ra^,Parnell, gyv, Denver. Col.. 11 anūkų, 16 proanūkiu, vienas pro- 
proanukfs ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Būvusi, vicepirmininkė Ramygalos klubo Chicagoje.
Pamaldos bi s atliktos Denver. Colorado.

Palaidota šv. Kazimiero Lietuviu kapinėse šeimos sklvpe. 
Cnicagojb. ‘ ’

■ _yl^j a-a. kazimieros Juzaitienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami ją prisiminti savo maldose.

Nuliūdę lieka:
SŪNUS, DUKTĖ, GIMINĖS.

The Microwave Cookbook

A CHRONICLE OF AMERICAN COOKING...

@UT IN THE OLD WEST SOME OF THE 
BEST MEALS CAME OUT OF AWAG0H 
... THE "CHUCK WAGON." THIS 
traveling- Kitchen of cattle drive 
FAME WAS NAMED FOR ITS INVENTOR, 
CHARLES GOODNIGHT.

Mood and coal 
burning stoves 
CAME INTO USE 
IN THE 1800‘S.

. /Vhe First
OILSTOVES
RESEMBLED

®AS sroves 

WERE SLOW TO 
&A1N ACCEPTANCE. 
LESS THAN 100 
COOKS USED GAS 
IN 1Š51

U MIS ft A 
1AZL ELECTRIC 
STOVE

uoDAY COMBINATION MICROWAVE 
RANGES COOK WITH COMPLETE 
FLEXIBILITY: C1KONVENT/ONAL 
ELECTRIC HEAT FOR BAKING Afft 
Browning-, (z) Microwave only — 
for The most speed,- 6>micR'owav£ 
SPEED AND CONVENTIONAL BROWNING.

^!lQ)

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

XA$ gyvasis, aš buvau numiręs ir štai esu gyvas per amžig amžius*. 
Apr. 1:18.

Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūšy Viešpaties Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas iš numirusių. Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palainūnimui 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iš numirusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 
ir visos žmonijos Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta: “Aš esu gyvas ir jūs bū
site gyvi”. (Jono 14:19). Tokie šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir
dis, atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad jau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantmetinė diena, kurioje Viešpats palaimins visus ir nu
šluostys visas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio ir jo klausančio žmogaus, 
maldavimas už mūsų nuodėmes.

ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303 .

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKIS
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
TelėlonaS 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W; 71st Street
1410 Sb. 50th Ave., Cicero

Telef. 47Š-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago®
Lietuviu

Direktorių
Asociacijos

žži -
5^2 /

PHILLIPS - LxYBANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArd, 7-3401

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

t ? I 
f 
k



A. RŪKŠTELĖ

Pasibaigus seimui, norisi pa
daryti baigiamąsias išvadas. Ži
noma. tai privati reporterio nuo
monė:

1) Seimas pasisekė visapusiš
kai. Programa išsami. Raportai, 
piniginės apyskaitos spausdintos 
ir patiektos kiekvienam daly
viui. Atstovai suvažiavo iš visos 
Amerikos ir buvo gana aktyvūs, 
susiklausę ir pakluso vadovybei. 
Vadovaujantieji asmenys gra
žiai pravedė programos punk
tus. Idealizmas. Dievo ir Tėvy
nės meilė buvo juntama ne tik 
laike vamaldų, bet ir konven
cijos metu.

2) Pasaulio Liet. B-nės pirm, 
inž. V. Kamantas įteikė Euro
poj įvykusio Jaunimo kongreso 
Vyčių S-gai ir pirm. Ph. Skabei- 
kai skirtus žymenius.

šiurpas sukrečia pagalvojus, 
kad Jaunimo kongrese nebuvo 
įsileistas katalikas, didelis pat
riotas dr. K. Bobelis, VLIKo pir
mininkas, o ten savo idėjas 
skleidė iš ok. Lietuvos atvažia
vęs dr. Štromas ir pornografi
nio romano “Striptizo” autorius 
įkęrąs, kurio veikalą ok. Lietu
voje atspausdino “Pergalės” 
žurnalas, o čia perspausdino ir 
net premijavo vienuoliai.

šešiasdešimt 'šešis metus at- 
šventusiems Vyčiams Dievo ir 
Tėvynės tarnyboj, nevertėtų 
pasimesti į klystkelius. Pirkau 
parodoje Vyčių istoriją. Puikus 
leidinys, dar gražesnis veiki
mas! Tos ar panašios dovanos 
beprįncipingų asmenų tenebūna 
šėtono grašiai, kurie aptemdys. 
Jūsų praeitį ir ateitį!

3) Dr. P. Kisielius, sveikinda
mas Vyčius ateitininkų vardu, 
užsiminė, kad reikės tartis su 
Vyčiais dėl bendro veikimo, nes 
veikimo platforma bemaž ta 
pati. Vyčiai, nemeskit kelio dėl 
takelio! Prof. Damušis, kun. 
Pugevičius panoro religinės šal
pos veikimą pervesti kunigų 
vienybei. Kun. J. Kuzminsko 
vadovaujama valdyba, turinti 
čarterį, frontininkų užmojams 
nepasidavė, kaip kad padarė 
Katalikų Federacija. Norėjo su-

griauti VLIKą, o dabar kėsinosi 
Į ALTą — visur nori diktuoti 
ir užgožti. Vyčiai, eikit pramin
tu keliu ir nepasimeskit į klyst
kelius!

4) Chicagos Vyčiai puikiai 
pasirodė savo programomis ir 
visi buvome sužavėti. Vyčių sa
lėje dainuojančioje vaidyboje 
be reikalo vartojo nuvalkiotą 
“reorgų” žodį ir Lemontą. Mu
zikui Faustui Stroliai tas gar
bės nedaro. Tamsus šešėlis jo 
kūrybai!

5) Reikia pagirti Chicagos Vy
čių vadovaujančius organus už 
sumaniai ir net pavyzdingai pra
vestą konvenciją ir delegatų 
globojimą.

Reikia didžiuotis vyskupais ir 
dvasiškiais, aktyviai įsijungu
siais į konvencijos programą. 
Garbė ir pagarba Generalinei 
konsulei J. DaužVardienei, kuri 
ilgus metus dirbusi ir remianti 
Vyčių veikimą užsitarnavo daug 
nuoplenų. K. Paulius

Rugių gubos (Tapyba)

rengimuose, nei Pavergtų Tautų 
eisenose?

Įdomu žinoti, kuo prisidėjo 
pats K. šilojus, reikiamu laiku, 
prieš rodymą Lietuvos okupan
to pagamintų filmų Jaunimo 

.Centre? Ką jis padarė prieš ok. 
Lietuvos karikatūristų parodą 
Balzeko muziejuje? Ką padarė 
prieš Žilienės suruoštas paverg
tos Lietuvos menininkų paro
das? žinant, kad tokioje paro- 
doje.Žilienė nepašykštėjo pada- 

, . z , 1 linti komunistu propagandinės
tuvos laisvinimu (o gal tik aukų] literatūros ’ " " 
grobstymu?). . . Į Ka padarė Šilojus prieš iš ok.

Kodėl Š.1OJUS nutylėjo ir apie] a, kusius dainInin.
taip isgarsintus L. B-nės atsto- * 
vų pasimatymus, dublikuojant 
ALTą, tik su nereikšmingais 
JAV Valstybės pareigūnais, pa
našiai kaip ir su visai pasime-, 
tusiu Andrew Young? Juk tokia 
L. Bendruomenės veikla Lietu
vai laisvės neatneš. 1 ... ., , .,j masiniai greitu laiku mums at- 

Kodėl Šilojus nieko neprie-} siųs? (Jų tarpe yra ir lietuvių.) 
kaištauja L. B-nei, kad pasta
roji nepadarė jokio žygio prieš] voti, ką siekia K. šilojus tokiu 
komunistų pagamintų filmų ro- savo rašiniu? Nejaugi ir jis eina 
dymą Jaunimo Centre, nei prieš talkon tiems, kuriems nepasise- 
Balzeko ar Žilienės suruoštas 
parodas ir prieš Maskvos palai-1 ir tiems, kurie šmeižtu norėjo 
minimu atsiųstus “artistus” sul sunaikinti tuos, kurie apgynė 
politrukų palyda? I lietuvių aukomis pastatytą lie-

Kodėl šilojus nieko neprie-Į tuvybei išlaikyti tvirtovę — 
kaištauja nei Ateitininkų, nei 
Skautų organizacijoms dėl jų 
visiško nedalyvavo nei ALTos 
ruošiamų tautinių minėjimų pa-

— Dainavos ansamblis ruo
šiasi išvykai į Klevelandą. Lap
kričio 18 d. ten vaidins muziki
nę dramą “Emilija Platerytė”.

j — Stasys Lukoševičius iš Mar
quette Parko, Lietuvių Namų 
Savininkų organizacijos ir Al- 
vudo bei Lietuvio sodybos vei
kėjas, lankėsi Naujienose. Dė
kui už vizitą, ankstyvą prenu
meratos pratęsimą, naudingus 
pokalbius ir už 810 auką. Taip 
pat dėkui tos apylinkės tautie
čiui, užsisakiusiam Naujienas 
vieneriems metams ir įteiku
siam $7 auką, bet pavardės pra
šiusiam neskelbti. Dėkui St. Pe- 
tersburgo visuomenės veikėjai, 
įteikusiai per redakt. Z. Juške
vičienę $10 auką.

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai- 782-3777 or 
925-8392. Professional Member

Name!, Žemė — Pardavlmwi 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Tel. Virginia 7-7747

8 KAMBARIU mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir šv. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47,(KM).

ŽEMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

Reikalingo aiškumo 
negaunanti problema

(Atkelta iš 4 psl.)

kus, kurie gastroliavo ir buv. B. 
Pakšto tavernos salėje?

Ir galų gale, ką K. šilojus pa
siūlys ir kuo prisidės prie tin
kamo priėmimo tų artistų ir 
juos lydinčių politrukų “pa
bendravimui”, kuriuos Maskva

Pabaigai, reikėtų gerai pagal-

kė įsibrauti į Jaunimo Centrą,

Jaunimo Centrą.
K. Runimas, 
Delegacijos pas kun. A.
Kezį vykdomosios ko
misijos pirmininkas

— Dr. Antano Lipskio iš La| American Federation of Astro
Grange Parko meno darbų pa-lingers. (Pr-)
rodą atidaroma rugsėjo 9 dieną | 
2-5 vai. popiet Balzeko Lietuviui 
Kultūros muziejuje. Bus išsta-Į 
tyti paveikslai "ir keramikos dar
bai. Dr. A. Lipskis, baigęs me
dicinos mokslą garsiame Heidel
bergo universitete, dirba La 
Grange ligoninėje. Laisvu nuo 
darbo metu jis baigė Meno aka
demiją Čikagoje, priklauso Me-i 
dikų Meno Draugijai. Paroda 
uždaroma spalio 9 dieną.

— Raimondas Gercas iš Gage 
Parko tarnauja Amerikos 
rinų dalinyje Japonijoje, 
navos bazėje. Jis pakeltas 
poralu.

— Jonas Aleksa ir Juozas Mi- 
kužas iš Marquette Parko, St. 
Rita aukšt. mokyklos abiturien
tai, išlaikė egzaminus kolegijos 
užskaitams iš istorijos.

— Chicagos Sveikatos depar
tamentas ir Švietimo taryba 
įsteigė įvairiuose miesto rajo
nuose laikinas mokyklinio am
žiaus vaikų skiepijimo klinikas. 
Jose nemokamai skiepys vaikus 
rugsėjo 5-7, 10-14, taip pat 17 ir 
18 d. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai.

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti 

Tel. 434-9655 (PR)

■ ELNIUKAS IR ELNIAS

i

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

839-1784 arba 839-5568.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ SKAITYK PATS IR PARAGINT

ma-
Oki- 
kor-

Kartą elniukas tarė elniui:
— Tėve, tu esi daug didesnis 

ir greitesnis už šunis, turi šako
tus ragus nuo jų gintis. O kode] 
taip labai jų bijaisi?

Juokdamasis elnias atsakė:
Bet 
tik

— Teisybę, vaike, kalbi, 
j aš vieną dalyką žinau: kai 
I

žinau dėl ko, puolu bėgti.
Pasakėčia rodo, kad bailios 

prigimties žmonių jokie ragini
mai

įvairi aodrauda —INSURANCE
ŠUTŲ NUOMAVIMAS—paren-: 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

6S-TA IR HAMLIN

Labai patrauklus 5 kambarių Cape;
išgirstu šunis lojant, pats ne-1stiliaus mūrinis ant 48 pėdųį 

° J ’ -L -.Vlyrr'in T-n + i: rtf n o Ko-rnc 1Y* n 2 T114

nepadrąsina.
(Iš Ezopo pasakėčių)

MOKSLAS IR PINIGAS

sklypo. Įmontuotas baras ir natūra-? 
■us židinys dekoratyvinėmis lentomis? 
škaltame beismante. Įmontuotos vi-' 
rimo ir kepimo krosnys, formalus 
zalgomasis, Hollywood^ stiliaus vonia, 

; 2 mašinų garažas, mažas įmokėjimas.; 
1 Skambinkite Michaels savo bargenui..
I Tel. 254-8500.

7343 SO. ROCKWELL

J Gražus 4*4 kambarių mūrinis su IVz 
I zonios, įrengtu beismantu jūsų šeimos 
| malonumams, 2 mašinų garažas. Vi-

! žiūrėjimui iš vidaus skambinkite 
MICHAELS. Tel. 254-8500.

Kelyje sugedo automobilis_ . . .5 .llčllOIlUllUllll^, 4 T*Vairuotojas pakvietė mechani-} 3anie name yra vėsinimo sistema. Ap- 
ką. Šis atidarė motoro kapotą, 
tris kartus stuktelėjo plaktuku, 
ir mašina vėl pradėjo veikti.

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, 111. 60632. TeL YA 7-5980

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
S. Maplewood. Tel. 254-7450 

,_.r pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

4259

Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga.

NUO RUGSĖJO PRADŽIOS IKI ŠIŲ METŲ 
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 10 DOLERIŲ.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati

nimo vajaus talką!

DAR KITUS SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

popiet. Lietuviams patogiausios J Už taisymą mechanikas pareika- 
yra šios: Pupil. Service Center j lavo 30 dolerių.
— 4815 So. Karlov, Brennan
School — 10538 S. Langley, 
3026 So. California ir 1713 So.
Ashland.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur HOMEOWNERS POLICY

1

— Už tris stuktelėjimus tris
dešimt dolerių! — pasipiktino 
automobilio savininkas.

— Matote, už kiekvieną stuk
telėjimą aš imu po vieną dolerį.

— O likusieji pinigai?
— Likusieji už žinojimą, kur 

stuktelėti...

BEVERLY SHORES, IND.
By owner — 2 story brick 9 room 
beautiful home on Lake Michigan, 

’.st floor — entry, huge recreation 
?oom, complete kitchen & % bath. 
2nd floor — large living room, 4 bed
rooms, kitchen & full bath. Gorgeous 
lake view, completely landscaped, 
lovely pines & attached garage.

Call (219) 872-1014

F. Zapolis, Agent 
3208'/2 W. 95th St 
Everg. Park, III. 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

MARIJA NOREIKIENE

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. C

MAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ t

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2737

Graži, lengva! skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga 
krauta autoriau? troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitu: 
gyvenantieji prašomi užsisa 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. IL. 60629.

n 
su.

PALOS PARK — 6.78 ACRES
Near 123 St. and Wolf Rd. Close to 
Holy Family Villa- Ideal for horses, 
dogs and nature lovers. Brick home 
with central air and fireplace. Wood
ed, 3 ponds. Heated kennel with 20 
inside & outside run. Stable and pas
ture. Near forest preserve trail. Pres
tige area. A unique investment op- 
oortunity. By owner- S300.000.

Phone 448-3607
t

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

Apdraustas perkraustymaj 
iš jvatriy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-U82 arba 376-5996

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede....... dol.
Pavardė ir vardas ........................... ...................
Adresas ................... ................................

LATHE MILLING MACHINE
& BORING MILL OPERATORS

Top notch Company paid life & health 
insurance program. Ample employee 
parking facility. Excellent public 
transportation. Profit sharing incen
tive program.
Call 421-4794, ask for Ray Andresen.

r

e Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus dol. 
Pavardė ir vardas _______ _ _________________ ___________
Adresas ................. ......... ............. . .................. ...... ....... . ..... ............

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savu ... 
yra naujas skaitytojas. Priede ...........  dol.
Pavardė ir vardas ............... ....... .

....................... , kuris

Adresas ........ ......... . ..... . ..................... . .................................... ........

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė ....

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ____ „__ ___________________ _ .________
Adresas _________ ____ _____ __________ ________________

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

PERSONAL
Asmeny Ieško

J. VENCKAUSKAS 

REMODELING 

Atlieka įvairius namų 
teisymo darbus. 

Tel. 582-7606

na-

Esu 27 metų lietuvaitė. Norėčiai ! 
susipažinti vedybų tikslu su nevedu 
siu (nedivorsuotu) vaikinu. 27-35 m. 
baigusiu universitetą. Prie laiško pri
dėti foto nuotrauką. Suinteresuotiem: 
rašyti: Naujienos. Box 231.

1739 So. Halsted St.. 
Chicago, IL 50608

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

OPENINGS FOR

laborer and

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA —kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Naw York, N. Y. 10001

307 W. 30th St.
Tol. (212) 543-2210

REIKALINGA
Mokanti siūti vyresnio amžiaus lietu 
vė moteris. Dalino laiko darbas. A 
kalbu lietuviškai ir išmokysiu siūti 
užuolaidas. Gera transportacija, art 

'lietuviškų apylinkių.
Tel. 247-4434

BUTCHER TRAINEES
Good starting salary. 

Apolication 9 A.M. to 11 A.M. 
Must be U. S. Citizens or have 
Work Permit or Green Card. 
Chicago Food Processors, Inc. 
__6636 5. Wentworth Ave.

Chicago, III. 60621

IJETUVLS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St (Town ot Uricc.)
D»io namui Ii lauko fr H vidaus 

Darbai fa rantu of a a.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS 

r
'/I I

1

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

REIKALINGOS PADAVĖJOS. BAR 
I TENDERIS IR VIRĖJAS. Graži aplin 
‘ka, geros darbo sąlygos, patogi trans 
portacija, arti Marquette Parko.

I Tel. 925-1678

Arthritis Sufferers!
Now. Get relief ® 

for painful inflammation 
and protection for your stomach!

For minor arthritis pain. Arthritis Pein 
Formule has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pam Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anacin.* «

l

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. Šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai. d.
Ir pagal susitarimą.

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, Hb 60629

I - MAWIBMO1, CSKĄtO VIUL Tuesday, September 4, 197S




