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ANISIA
AFGANISTANO PARTIZANAI NUTARĖ
Pieningai kovoti prieš agresorių

*

SEPTYNIOS PARTIZANŲ GRUPĖS PASKELBĖ ŠVENTĄJĮ 
KARĄ SOVIETŲ KARO JĖGOMS AFGANISTANE'

TEHERANAS, Iranas. — Af
ganistaniečiu Mahometonu Or
ganizacijos atstovas sekmadienį 
kalbėjo per Irano radiją Tehe
rane. Jis pareiškė, kad partiza
nai jau paskelbė šventąjį karą 
prieš įsibrovusius Afganistanan 
Sovietą kariuomenės dalinius ir 
prieš jų sudarytą Kabule val
džią, vadovaujamą prezidento 
Rabrak Karmai. Bus kovojama, 
kol svetimos jėgos išvyks iš Af
ganistano, gi su valdžia nebus 
jokių derybų. Septynios parti
zanų grupės tariasi dėl bendros 
taktikos ir veiksmų. Vyriausios 
partizanų būstinės yra Irane ir 
Pakistane. '

WASHINGTON, D.C. — JAV 
prez. Carleris sekmadienį daly
vavo NB’C televizijos programo
je “Meet the Press”. Jis pareiš
kė, kad Amerika įsipareigojo 
teikti Pakistanui karinę pagal
bą, o, jei reikėtų, tai būtų nau* 
dojama ir karinė jėga.1 Pakis
tanui suteikta 400 milijonų do
lerių karinė pagalba. Indijos 
ministerė pirmniinkė I. Gandhi 
pareiškė baimę, kad šaltasis kat
ras netaptų karštu. Pakistanas 
turi 1,200 mylių pasienį su Af
ganistanu.

Pakistano prezidentas' gene? 
rolas Mohammed Zia ul-Haą 
lankefei Kinijoje. Jis griežtai pa
smerkė Sovietų agresiją Afga
nistane. Agresija sudaro grėsmę 
visiems aplinkiniams kraštams^ 
Kaip ir visi agresoriai, Sovietai 
susilauks pralaimėjimo. Kinijos 
užs. ’ reikalų ministeris Huang 
Hua pažadėjo Pakistanui pagal
bą. Kinijoje, Afganistano pasie
nyje, pastebėtas didelis kariuos 
menės judėjimas.

POPIEŽIUS NORI KRIKŠ
ČIONIŲ VIENYBĖS

VATIKANAS (UPI).— Popie
žius Jonas Paulius II sekmadienį 
pareiškė, kad katalikų, protes
tantų ir sentikių tarpusavio ne
santaikos yra pasaulinis skan
dalas. Jis tos vienybės siekė ir 
sieks savo maldose bei darbuo
se. Būdamas Turkijoje, Airijoje 
ir Amerikoje jis matėsi su sen
tikių ir prdtestantų dvasinin
kais, taip pat su jais kartu 
meldėsi.

— Nustatyta, jog kai kurie 
Irano studentai nori priversti
nos deportacijos, siekdami įtikti 
dabartinei Irano valdžiaf ir grįž
ti mokesčių mokėtojų lėšomis.

Sausio 22: Blesilė, Anastazas, 
Skaistė, Aušrys, žvalgaitis, Vyn- 
gaudas.

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:52.
Gali lyti. .

PARDAVĖ 70 KRIKŠTO- 
PAIČ1O KNYGŲ

Praeitą sekmadienį šaulių na
muose įvyko Lietuvos jūrų kapi
tono Krikštopaiėio atsiminimų 
knygos pristatymas. Vakaras 
buvo puikus ir knygos pristaty
mas sėkmingas. Iš viso sekma
dienio vakarą parduota 70 nau
jai išleistos knygos egzemp
liorių. C - ♦

Iš Los Angeles buvo atskridęs 
žurnalistas Vladas Bakūnas, ge
ras kap. Krikštopaiėio prietelis. 
Jiedu vienas kitą pažino Lietu
voje, kai abiem teko dirbti Klai
pėdoje.

Susidomėjimas knyga yra ga
na didelis. Iki šio meto’ nei vie
nos knygos tiek neparduota pri
statymo metu, kiek parduota 
kap. Krikštopaičio atsiminimų 
knygos.

žurnalistas VI. Bakūnas pir
madienį vakare išskrenda.į Los 
Angeles. Jis atsiųs savo kalbą ir 
knygos pristatymo vakaro įspū
džius. ' Jis sutiko daug senų ir 
gerų pažįstamų.

JAPONIJOJE SULAIKYTI 
TRYS ŠNIPAI

TOKIJO. — Oficialiai prane
šama, kad sulaikytas išėjęs pen
sijon generolas Yukihisa Miya- 
naga ir du buvę jo asistentai — 
Itn. Elichi Kashil ir karo valdi
ninkas Oshima. Jie kaltinami 
nuo 1973 mętij perdavę Sovietų 
agentams bei Sovietų kariniam 
atstovui Yuri Kozlov slaptas ka
rines žinias ne mažiau 50 kartų. 
Informacijos lietė ne tik Japo
nijos kariuomenę, bet ir Kinijos, 
Pietų Korėjos bei Amerikos ba
zes Japonijoje.

Apie šį šnipų tinklą suteikė 
žinias Japonijos policijai ČIA, 
remdamasi Sovietų pabėgėlio 
Stanislav A. Levtčenko pareiš
kimais. Levtčenko' tarnavo rusų 
žvalgyboje ir spalio mėn. pasi
traukė į JAV. Japonų saugumo 
policija jau anksčiau turėjo įta
rimų ir minimus pareigūnus 
vis sekė.

— U.S. News & World Report 
žurnalas praneša, kad nesantai
ka tarp Valstybės sekretoriaus 
Cyrus R. Vance ir Saugumo 
tarybos pirmininko Z. Brzezins- 
kio didėja, nes Brzezinskis re
komenduoja staigias permainas 
santykiuose su Kinija, o sekre
torius Vance nori gerai balan
suotų santykių, kurie nepakenk
tų santykiams su Rusija.

— Afganistaniečiai pasako
jo, kad Pamiro kalnuose ėju
sios smarkios kovos su rusais, 
bet tokių kovų iš viso nebuvo.

Pakistano diktatorius Zia 
aiškinosi, kad jam siūloma 
Amerikos $400 milijonų para
ma yra per maža. Jis norėtų 
gauti daugiau.-*-- ■>

BELGRADAS, Jugoslavija. — 
Geriausieji kraujo apytakos spe
cialistai praeita pentkadienį pa
tarė Jugoslavijos diktatoriui, 
kad sutiktų su gydytojų nuro
dymais ir sutiktų, kad jam bū
tų nupiauta koja, bet jis neleido. 
Diktatorius buvo liek užsispy
ręs, kad jis įsakė imtis kitų prie
monių kairiajai jo kc'jai gydyti.

Kairioje diktatoriaus kojoje 
buvo atsiradęs krešulys. Atva
žiavo Amerikos ir Maskvos kre
šulių specialistai ir pagaliau įti
kino prezidentą Tito, kad opera
cija būtinai reikalinga, kitaip jo 
gyvybei gresia mirtinas pavo
jus. Paaiškėjo, kad jo kojoje at
sirado gangrena.

TITO BROZ TAISOSI 
PO OPERACIJOS

Jugoslavijos prezidentas Tito, 
patyręs iš gydytojų specialistų, 
kad gangrena plečiasi ir stumia
si pirmyn, leido gydytojams 
piauti kairią koją. Jeigu prezi
dentas būtų anksčiau paklausęs 
gydytojų, tai būtų reikėję piauti 
tiktai kairios kojos pėdą, o sek
madieni teko piauti žymiai 
augiau.

Gyytojai džiaugiasi, kad 87 
metų amžiaus valdovas pajėgė 
atsispirti operacijai ir pilnai 
orientuojasi. Tito žinojo, kad 
Sovietų valdžia jo mirtį panau
dos Jugoslavijai skaldyti, bet 
tuo tarpu rusai dar nedrįso im
tis ardomųjų priemonių. Jugo
slavijos kariuomenės štabas, bi
jodamas leisti rusams Įsiveržti 
į Jugoslavijos sostinės aerodro
mą, pasiuntė gerai ginkluotus 
Jugoslavijos karius į didįjį Bel
grado aerodromą, kurį galėtų 
bandyti užimti Sovietų smogi
kai. Jeigu rusai, patyrę apie Ti
to kojos nupio'vimą. būtų bandę 
užimti Surcin aerodromą, kaip 
jie užėmė Kabulą, tai jugosla
vai būtų kariškai pasipriešinę.

— Ispanijoje^ kavinėje padėta 
bomba užmušė keturis žmones,

Chicagos lietuviai demonstruoja .Chieagos centre, reikalaudami laisvės Lietuvai.
(Dailininko J. Tričic nuotrauka)

GYDYTOJAI NUPIOVĖ KAIRIĄ
MARŠALO TITO KOJĄ

DVI DIENAS NELEIDO OPERUOTI. BET NUSIGANDO 
GANGRENOS IR LEIDO GYDYTOJAMS OPERUOTI

TIKISI IŠLEISTI
TEHERANO ĮKAITUS

NEW YORK. N.Y. — Jungti
nių Tautų sekretorius K. Wald
heim, būdamas Teherane, išsi
kalbėjo su Irano užsienio reika-
lų ininisteriu Go’ėbzade apie pla
ną išleisti Amerikos ambasadoje ‘njas 
laikomus įkaitus.

Sekretorius Waldheim žino, 
kad dar yra visa eilė klausimų, 
kuriuos teks išaiškinti, bet jis 
yra įsitikinęs, kad ambasadoje 
laikomi amerikiečiai bus išleisti.

Sekretoriaus Waldheim bend
radarbis pareiškė, kad klausi
mas yra surištas su Irano šachu 
Reza Pahlavi ir su jo valdymo 
laikotarpiu, šachas gavęs iš 
Amerikos dideles sumas. Dabar
tinė mulos Chomeini vyriausybė 
nori, kad Amerikos įkaitai būtų 
susipažinę su šachu darbais ir 
praturtėjimu. Užsienio’ reikalų 
ministeris mano, kad tiktai vė
liau. pasibaigus apklausinėji
mui ir informacijoms, Iranas 
galėtų paleisti įkaitus. Bet La 
no valdžia nenori nieko pasiža
dėti, kad jie galės Įkaitus pa
leisti.

RUSUS SUKRĖTĖ 
OLIMPIADA

MASKVA. Rusija. — Rusija 
žinojo, kad įsiveržimas į Afga
nistaną gali sukelti šaltąjį karą, 
bet ji nekreipė daug dėmesio į 
prezidento Carterio įsakymą ne
parduoti rusams javų ir elektro
ninių įrengimų. Kitaip buvo, kai 
prezidentas (.arteris nutarė pa
tarti amerikiečiams nevažiuoti 
į Maskvos olimpiadą. Tas prez. 
Carterio nutarimas rusus bai
siai sukrėtė.

Rusai tik dabar pajuto, kad 
jie neteks didžiausio dolerių šal
tinio. Rusams visai nesvarbu, 
kad į Maskvą neatvažiuos vienas 
kitas arabas, bet jie nemanė, 
kad amerikiečiai neatvažiuos į

eitą sekmadienį prezider.l'.s J. 
Carleris davė Maskva: 30 dienų 
ultimatumą atšaukti Sovie’ų ka
ro jėgas iš Afganistano, jei nori, 
kad šia vasara ivvktu tarpiau- 4, V w k f
tinė olimpiada Maskvoje. Olim
piados klausimas jau b.:vo 
svarstomas kelias (fenas, 
liktai praeitą sekmadieni priedą 
prie bendro, visiems priimlmo 
nutarimo ir prezidentas (karte
ris jį pranešė Sovietu va]dz.l^i, 

I Olimpiados tarptautiniam komi- 
j teini ii- amerikiečiu komitetui.

Prezidentas Carteris pranešė 
* visiems amerikiečiams, kad 
JAV nepritaria amerikiečiu pla
nams vykti šią vasarą į Mask- 

Įvoje ruošiamą olimpiadą,
’ Sovietų valdžia elgiasi prieš vi
sus dėsnius, kuriais ruošiamos 
tarptautinės olimpiados. Nei 
Amerikos, nei Afganistano, nei 
kurios kitos valstybės sportiniu 
kai negalės gerai jaustis Mask
voje, kai žinos, kad Sovietų ka
ro jėgos pavergė savo kaimyną.

Sovietų karo jėgos išžudė pro
testuojančius Berlyno darbinin
kus, lankais išnaikino Vengrijos 
protestą prieš Sovietų karo jėgų 
prievartą, panaikino Dubceko 
vyriausybę Prahoje, užėmė Lie
tuvą, Latviją ir Estiją, o daljar 
okupavo 17 milijonų afganista
niečių tautą, primetė jai komu
nistinę vyriausybę ir rengiasi 
Įjungti visą kraštą į Sovietų Są
jungą. Laisvasis pasaulis turi 
padaryti galą tokiam Sovietų 
karo jėgų įsiveržimui ir grobi
mui kaimvniniu žemiu.

Prezidentas Carteris rusams 
aiškiai pasakė, kad nebus jokių 
nuolaidų, nebus jokių pasitari
mų, kol Sovietų valdžia ned- 
šauks savo karo jėgų ne tik iš 
Kabulo, bet ir iš kitų Afganis
tano sričių. Visiems yra žino
ma, kad Sovietų vyriausybė su
traukė į Afganistaną 120,000 
gerai ginkluotų kareivių, kurie 
naikina bet kokią iki to meto Af- 

Iganistane buvusią tvarką ir pri- 
Į meta ten savo žmones ir pata- 
I rėjus, visai neatsiklausdami vie 
tos gyventojų pageidavimo.

MASKVA, Bosija. Sovietų 
valdžia labai nepatenkini prezi
dento Carterio nutarimu viena
šališkai nutraukti Maskvoj ruo
šiamus olimpinius žaidimus.

Reikalavimas, kad Sovietų ka
ro jėgos Išeitų iš Afganistano 
\Ta lygus pilietinio karo kursty
mui Afganistane. Afganistano 
prezidentas prašęs Sovietų val
džią pasiųsti gerai ginkluotus 
dalinius j Afganistaną ir nu
ginkluoti svetimos valstybės 
agentus, kurstančius krašto gy
ventojus pilietiniam karui.

Tuojau po Kalėdų Kabulo ra
dijas skelbė, kad amerikiečiai 
ir kiniečiai vadovauja kovai 
prieš Afganistano vyriausybę. 
Tuo tarpu Sovietų karo jėgos, 
okupavusios visus strateginius 
Afganistano punktus, iki šio’ me
to nesuėmė nė vieno amerikie- 

fčio ar užsieniečio,^organteu^jan-

BANGLADEŠAS RAGINA
rusus išsikraustyti

CHICAGO, UI. — Mes esame 
dabartiniu metu vienintelis Azi
jos dainiškos valstybės atstovas 
J' utginių Tautų Saugumo tary
boje. — pareiškė Bangladešo’ 

! ambasadori’ ir Saugumo tary- 
jbos nam 'abarak IJusair — 
'Munv abai rūpi Ira’” n Afga
nistano likimas iel mes ir 
reikalauujame ,ad Sovietų ka
ro jėgos išsikraustytų iš Afga- 

; nistanų.
Bangladešas turi tikslias ži- 

apie Įvykius Afganistane,j 
todėl iv reikalauja Sovietus tuo
jau atšaukti savo karines pajė
gas iš Afganistano, jeigu Sovie
tų Sąjunga tikrai nori, kad jos 
prestižas visiškai nesužlugtų 
Trečiojo pasaulio valstybių tar
pe. Neramus yra ir Iranas, nesi 
Sovietų lankai stovi tiktai kelis; 
kilometrus nuo Irano sienos. 
Iraniečiai priešintųsi rusams, 
jeigu Sovietų kariai įsiveržtų 
į Iraną.

TURKAI DŽIAUGIASI, 
BET NEPASITIKI

ANKARA. Turkija. -- 'rinkai 
džiaugiasi naujai pasirašyta pen 
keriu metu sutartimi, bet jie 
nepatenkinti prezidento Carterio 
'jelit’ka Sovie r S- anges at
žvilgiu.

Turkams patinka prezidento 
Carterio reikalavimas atšaukti 
Sovietų karo jėgas iš Afganista
no, bet jiems nepatinka pasita
rimai su Kinija, Japonija bei da
vimas rusams 30 dienų išsi
kraustyti iš Afganistano.

Turkai leido amerikiečiams 
užimti tris pasienio centrus ir 
dvi stebėjimo stotis. Turkai ži
no, kad stebėjimas Sovietų ka
ro jėgų judėjimo yra svarbus 
ne tik amerikiečiams, bet ir 
turkams.

— Sovietų karo vadovybė lėk
tuvais veža reikalingus šiltus 
drabužius savo kareiviams Af
ganistane.

vasarą ruošiamus olimpinius 
žaidimus ir neatveš dolerių, ku
rie jiems būtinai reikalingi.

PREZ. CARTFRIS DAVĖ MASKVAI 
30 DIENŲ ULTIMATUMĄ 
PATARĖ IEŠKOTI NAUJOS VIETOS 

TARPTAUTINEI OLIMPIADAI

WASHINGTON, D.C. - Pra

nes i mieste,

BOGOTOJE ŽUVO 
117 ŽMONĖS

BOGOTA, Kolumbija.---Praei
tą sekmadienį įvyko bulių rung
tynės, kurių metu gyvybės ne
teko 1 17 žmonės, o sužeistų 
skaičius siekia 401).

Praeitą sekmadienį vietos 
arenoje ėjo bulių erzinimas, o 
vėliau bandymas juos nudurti, 
įpykęs bulius kartais nužudyda- 

jvo toreadorus ir jų pagalbinin
kus. Į stadioną-aikštę sekmadie
nį susirinko virš 10 (M»O žmonių 
sekti žaidimo ir vėlesniu bu-

l liaus nudūrimo'.
Prieš 1 valandas Sincelejo. 

kur įrengta bulių rung
tynėms didžiausia aikštė Ko
lumbijoje, labai smarkiai lijo. 
Manoma, kad vanduo atpalaida
vo aronnje įrengtus suolus. Už
pildžius visus suolus, stulpai pra 
dėje lūžti ir mesti žemyn 
suėj”«his žmones. Greitosios pa- 

uulamašhios- vežė sužeis
tuosius į ligo'nines, o mirusius, 
vietoj gydytojams patikrinus, 
vežė į lavonines, kad artimieji 
galėtų atpažinti savuosius.

Amerikos valdžia nusi
stačiusi mokėti farmeriams, 
kad ateinančiais metais nesėtų 
tiek daug javų.

čio kova prieš centrinę Afganis
tano vyriausybę. Šiandien šias 
žinias nustojo skelbti net ir ru
sų radijo stotys, esančios Arti
muose Rytuose.

Maskva labai nepatenkinta 
prez. Carterid vienašališku nu
tarimu 1) o i kotuoti Maskvos 
olimpiadą. Rusai kaltę verčia 
prezidentui ('arterini, bet jie tu
ri žinoti, kad Didžioji Britanija, 
Vakarų Vokietija ir kitos vals
tybės yra nutarusios boikotuoti 
Maskvos olimpiadą, jei iki va
sario 15 d. rusai neatšauks savo 
kariuomenės iš Afganistano.

Prezidentas Carteris patarė 
A merikos atstovams pasiūlyti 
Maskvos olimpiados komitetui 
dabar ieškoti kitos vietos ruo
šiamai Maskvos olimpiadai.

WASHINGTON, D.C. — Se
natoriai Howard Baker, George 
Bush iy Edward Kennedy ši kar
tą pilniau i;:‘ pritarė preziden
tui 'i; rieruii u _e:ns jo pasiūlys 
’ i j a ’:. r z. Carteris jau yra išsi- 

įs ir susitaręs su visa eile 
Europos, Azijos bei Afrikos 
vaistyki i dėl Maskvos olimpia
dos boikoto. Be jau minėtų Eu
ropos valstybių nutarimų, prieš 
Sovietų įsiveržimą į Afganistaną 
pasisakė Egiptas, Izraelis, Indi
ja ir Bangladešas. Pastarasis 
labai susirūpinęs Afganistano 
likimu.

Maskvos olimpiados komiteto 
posėdyje bus keliamas 7.o\ietų 
įsiveržimo į Afganistaną klausi
mas. Sovietų atstovai turės aiš
kintis, kuriais sumetimais So
vietų valdžia siuntė karius į Ka
bulą. Posėdyje daugelis komite
to narių pareikš savo poziciją.



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

gi a u jausiu mokslo žinių populiarus perteikimas 
 JONAS ADOM A V1CW S, 4L D. 

KAI NOSIS IR SINUSAI SUKELIA
GALVOS SKAUSMUS

skausmais, kuriuos gali sukelti nosies 
ir sinusŲ pakitimai.

(Mediciniškas raginimas)Galvos skausmus gali sukelti, tu su nosies gleivinės uždegimu taip daug kūno organų susirgimų, kad net imama galvoti apie savita ligą, o ne kitų kūno organų pakitimų išdavą, žinoma, nėra atskira liga tie galvos skausmai, kurie atsiranda pasėkoje nosies ir sinusų susirgimų. Alsimintina, kad niekas reikiamai nesutvarkys tokius minėtų priežasčių sukeltus galvos skausmus tol, kol nebus pagydytas nosies ir sinusų negerumas.Dažniausiai galvos skausmai atsiranda dėl kraujagyslių galvoje pakilimų — spazmų ar išsiplėtimų (vascular headaches). Toliau savu dažnumu seka nosies negerumų sukelti galvos skausmai. Dažniausiai tuos nosies ir sinusų negerumus tvarko nosies ligų specialistas (otolaryngologist) arba chirurgas. Mes susipažinsime su įvairiais simptomais įvairiopų nosies negerovių sukelti] galvos skausmų.Aštrus sinusitas — pirmas galvos skausmų sukėlėjasVisi] dažniausiai galvos skausmus sukelia aštrus nosies gleivi-į šitą. Prie tokių viso kūno negenės uždegimas (sinusitas). Kar- rovių priklauso uždegimas, ap-

esti užsidegusi gleivinė vieno ar keleto sinusų. Visai kitaip nusiduoda esant chroniškam minėtų gleivinių įdegimui — tada, nors esti uždegtos tos gleivinės, bet nesti galvos skausmų.Bet kokia priežastis, kuri pajėgia sukelti pakankamai didelį patinimą (edemą) minėtų gleivinių, uždaro nosies sinusų angas ir taip atsiranda sinusitas. Tokios priežastys gali būti daugeriopos: viršutinių kvėpavimo takų uždegimas, nosies pertvaros iškrypimas ir kvėpavimo nosimi sutrukdymas, nosies alergija, nosies polypai, pašaliniai kūnai nosyje, uždegimas viršutinių danių šaknų (jų šaknys randasi dugne sinusų, besirandančių iš abiejų pusių nosies ■ — maxillary sinus). Taip pat visi negerumai (rūkymas tabako...), kurie panaikina no’rmalų plaukelių kvėpavimo takuose judėjimą (ciliary action), gali prisidėti prie sinusito atsiradimo. Taip pat viso kūno negerumai (systemic causes) gali, sukelti sinu-

Sainte Adre&se (Impresionistinė atpyba)

nis — vienoje ar abiejose no- yra svarbi gydomoji priemonė. 
Retais atvejais nepadeda visos 
čia minėtos priemonės. Tada 
toks ligonis nukreipiamas nuo-, 
dugnajniam ištyrini ui. Apie tai 
kitą kartą. ✓

IŠVADA: Susipažinkime su 
pagrindais dažnai pasitaikančio 
nosies daubų susirgimo. Pūdy
kime gydytojo patarimus visu 
100%. Nesileiskime monijami 
visokiais niekais. Gydytis reikia 
penkeriopai, o ne tik vienaip ar 
antraip. Tik šių dienų medicinos 
atstovė klausydami ir jo patari
mus pildydami mes galime ti
kėtis kuo geriausių pasėkų no
sies daubų sunegalavimuose.

PASISKAITYTI: Consultant, 
December 1977.

vienas, ar abiejose pusėse sinu
sai esti užsidegę. Paspaudus 
pirštu daubds vietą (šalia no
sies, tarp akių...), žmogus.jau
čia skausmą. Ligonis gali skųs
tis laikinu uoslės sutrikimu: su
mažėja ar visai pranyksta uoslė.

Tokie ligoniai gali turėti ne
daug karščio, o padarius X-Ray, 
sinusai gali atrodyti paburkę — 
pritemę.

Sinusitų gydymas
Mediciniškas (ne chirurgiš- 

kas) sinusitų gydymas suside
da iš

D3)
4)5)

sinuodijimas, uedasimaitinimas, medžiagos apykaitos (metabolic) negerumai, bei vidinių liaukų sekrecijos netvarka (endocrine imbalance).
Kai astrus uždegimas 

virsta chroniškuNosies tuštumas susijungia su šalia nosies esamomis tuštumomis (sinusais) angomis. Taip ir susidaro nosis susijungusi su Į moji uždegimo stadija.

kartus didesnis už normalų gleivinės storį. Patinsta gleivinė todėl, kad uždegimui veikiant atkeliauja iš kraujo į pogleivinės sluoksnį baltieji kraujo kūneliai, dar kraujagyslės išsiplečia ir kraujo gausiau prisipildo. Tuo tarpu pats paviršutinis gleivinės sluoksnis (epiteliu vadinamas) išlieka sveikas — nepaliestas uždegimo, net sausas. Tai pir-

Galvos skausmų pobūdis ser
gant nosies sinusitu

penkeriopų priemonių. Sutraukimas gleivinės. Išsiurbimas skysčių. Šilima.Antibiotikai.Skausmą raminą vaistai, raumenis leidžiamas penicilinas yra geriausias vaistas tais atvejais, kai bakterijos yra penicilinu nužudomos (jautrios penicilinui — sensitive td penicillin). Vargas su tuo penicilinu yra, kad dažnai nosies sinusų uždegimą sukeliančios bakterijos (vadinamos staphylococcus aureus) įvairuoja savu jautrumu pencilinui. Kartais jos esti

ADELĖS DUOBLIENĖS 
SVEIKO MAISTO 

RECEPTAS

kaktoje, abejuose žanduose esamomis tuštumomis — daubomis. Dar yra ir kitos daubos, bet tos čia minėtos yra svarbiausios. Tos daubos, kaip ir pati nosies tuštuma, išklotos gleivine. Kaip tik ta gleivinė ir esti užde
Jei bakterijos bei virusai, patekę nosin ir sinusuosna, nesti labai stiprūs, ir jei žmogaus organizmo apsigynimo nuo uždegimo jėgos yra stiprios (strong defense mechanisms) — tai ši uždegimo stadija susitvarko negimo paliečiama. Svarbiausias) perėjus j supūliavimą. Tai vienaesli dvejopos rūšies uždegimas.Aštrus, su gleivinės paburki- mu einąs uždegimas (edematous infection) nosies sinusų (sinusitas) pasireiškia minėtos gleivinės (ndsies ir sinusų — tų dau- bų-tuštumų) ryškiu patinimu. Tas patinimas gali būti kelis

ir nosyjeir nosies atsiranda

Announcing a new interest rate for
U.S. Savings Bonds:

Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 6^%.

This 6^% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on 
or after June 1,1979 Lake._

. stockXs^ 
ill America

So you see,

Bonds are getting better all the 
time. This new 672% interest rate, 
together with the tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at work, or the 
Bond- a-Month Plan where you 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way 
to save.

If you haven't thought 
about Savings Bonds for awhile, 
this is the kind of news that 

should increase your 
’ interest.

Bonds are a better 
buy than ever before.

uždegimo sinusuose pasireiškimo forma.
Supūliavęs sinusų 

gleivinės uždegimasiš pirmojo, kai stiprids bakterijos užpuola nusilpusį žmogaus organizmą. Tada pro sausą ir sveiką minėtų gleivinių paviršutinį sluoksnį (epitelių) prasiveržia baltieji kraujo kūneliai (jie pūlius sudaro) ir kraujo skystoji dalis (serumas). Tie kūneliai ir tas serumas randa ant gleivinės paviršiaus bakterijas, gleives ir nusilupusias paviršutinio gleivinės sluoksnio celes. Pritinusieji kraujų mažieji kraujo indai trūksta ir taip prisideda mažas kiekis kraujo prie minėtų uždegimo padarinių.Pradžioje tas dėl uždegimo ant gleivinės atsiradęs skystis (exudatas) esti skystas, net vandeningas (žmogus dažnai stebi si: iš kur tas vanduo taip gausiai iš nosies teka). Vėliau tas uždegiminis skystis sutirštėja ir net tąsus pasidaro (dėl kraujuje esamo baltymo — fibrino sutirš- tėjimo).Kartais minėtas uždegimo sukeltas skystis (exudatas) susigeria, baltieji kraujo kūneliai liaunasi atkeliavę iš kraujo indų į gleivinę. Taip ir susitvarko, pagyja sinusitas. Vienok, jei bakterijos bei virusai esti labai stiprūs, ar pacientas esti nusilpęs — silpnai pajėgia jo kūnas gintis nuo bakterijų, tada aštrus sinusitas nepagyja, o pereina į chronišką.

Ryškiausias nosies sinusų uždegimo pasireiškimas yra galvos skausmas, čia išsiaiškinsim mediciniškus pavadinimus. Vien nosies uždegimas vadinamas RINITU. Jis vienas rečiau esti. Dažnai prisijungia nosies daubų susirgimas — Mat, ] vadinasi sinus (sinusas). Už tai|a^veJa^s reikia vartoti kitos rū- tų daubų uždegimas vadinamas įšies antibiotikus. Todėl gydyto- sinusitu/Minėta jau, kad nosislJas pataria padaryti nosies sek~ jungiasi su svarbiausiais iš abie-Į re^° kultūrą ir rastų bakterijų Į jų nosies pusių esamais žandų| jautrumą antibiotikams (cul- sinusais (daubomis) — maxil-jture and sensitivity test).

sirgimas — SINUSITAS.*jam nejautrios. Tada, žinoma,, nosies daubos lotyniškai j penicilinas jų neužmuša. Tokiais

lary sinus, jo uždegimas — Kartais pacientas negali pa-maxillary sinusitis. Jis gali būti k?sti. toleruoti peniciliną, jis galitik viename žande ,ar abiejuo’se. jam jautrus — alergiškas. Tada ima skaudėti^ žando ai Tada reikia irgi kitą antibioti". . - . - . j ką vartoti.Per burną imami nosies glei-J vine sutraukiantieji (orai decon-} gestants) vaistai kartu su anti-
būti jam jautrus — alergiškas, Adelė Duoblienė

VAISIŲ PYRAGAS 
SU BALTYMAISPROPORCIJA p iifalis: 1 puo-   z , dūkas razigij|į(ramsių}r 1 puo- gimas frontal sinusitis. Kada histamininiais vaistais... dažnai dųkas koftekū,; 2 puodukai ima clrsj 111 lAfi L a L f a Vy-ci rl o v nn. 7 ._____________________________________________________________________ *

abiejų žandų sritis. Tarp abiejų? akių virš nosies randasi kaktos, dauba, susijungianti su nosies tuštuma (frontal sinus). Jo užde-ima skaudėti kaktą. Yra dar po- i rinės dvejopos kiaurymės — daubos kaulinės, i čios su nosies ruimu. Tai ne
piaustytų, sausų vaisių, t.y.: persikų, abrikosų, slyvų, kriaušių ir panašiai; 1 puodukas išilgai

į nosiai ar purškiamieji Į nosį.* % puoduko citrinos ir % puo-
gerai padeda.Nosies gleivinei sutraukti vie-susijungian- įoje vaistai (local deconges- no"jtants) gali būti dvejopi: lasai į pjaustytų (su žievele) migdolų, sies viršuje esanti dauba, vadi-J 1J j____narna etmoidinis sinusas (jo už-} jlias degimas — ethmoid sinusitis). Tada skausmas esti nosies.viršuj e bei apie akis. Dar viena dauba, susijungianti su nosies tuštuma, yra ] smegenų pusę — gilumone. Tai sfenoidinis sinusas (sphenoid sinusitis vadinasi jo uždegimas). Tada skaudėti galvos viduje.Tie čia minėti skausmai būti vietiniai, ar iš kitos vietos perduodami. Visais atvejais kosulys, pašokimas ar įsitempimas padidina turimus sinusuose skausmus.Gydytojui, paprastai, nesti sunku atpažinti sinusų uždegu mo sukeltus skausmus. Toks pacientas turi aštriai įdegusią nosies gleivinę (o' taip pat ir sinusų) ir skundžiasi tekėjimu iš nosies ir gerklėn patekimu gle vių-pūlių (tai taip vadinam; post-nasal purulent discharge- drip). Tokio paciento nosis ėst užkimšta, nes- paburksta nosies gleivinė ir joje kraujagyslės iš nplečia. Toks ligonis skundžiasi buku skausmu, jis esti nuolati-

i m..

gali

reikia vartoti | priežiūroje j PĄ LAIKĄ, čia kiekvienas pacientas turi atsiminti sekančią j tiesą: perilgai nevartoti nosiai, lašų bei p u rškal’ų.. Pervartojus tuos vaistus nosies sinusų gydy mui — Įpranta Į juos. Tada sutrinka nosies normalus (fiziolo-r giškas) tuštinimasis. Mat, reikia J ne tik sutvarkyti nusiskundimus sergant nosies sinusitu, bet ir užlaikyti normalią nosies veiklą pas tokius pacientus.Šilti drėgni ko'mpresai ant nosies srities (veidoj padidina kraujotaką ir kraujo keliu apturimą kovą su bakterijomis (leu kocitosis). Dauguma pacientr apturi skausmo sumažėjimą imdami paprastą aspiriną. Kit' ima trijų skausmą raminančiu vaistų kombinaciją (aspirin phenacetin ir caffeine), ka! skausmas esti didelis ir papras tas aspirinas negelbsti reikiamai.Nuolatinis skausmas ir nepatogumas tokiems pacientams sukelia neramumą ir bendrą nusilpimą — nuovargi. Todėl ramybė, poilsis tokiems ligoniams

gydytojo dūko apelsinos žievelės (smul- je esant ir tik TRUM-jkiai piaustytos).H dalis: 5 baltymai, 1: puodukas medaus, f puodukas alyvos . (Safflower arba crude-unrefined sesame seed oil), l/į puoduko melasos (crude Blackstarp mo- ; lasses).III dalis: 1 puodukas kvietinių [ miltų flour), gelių germ).
(100% whole wheat2 puodukai kviečių dai- (Raw natural wheatV-2 puoduko pieno miltelių — be riebalu (non-fat’ drymilk).DARBAS: a> Citrinų if apelsinų žieveles smulkiai- o vaisius ir migdolus (su žievele) pailgom juostelėm supjaustyti.b) Miltus; kviečių daigelius' ir pieno miltelius — sumaišyti.c) Gerai išmaišyti* alyvą, medų, melasą ir baltymus. Supylus į vaisius, permaišyti- iki vientisumo. Kepti išklotoje ahuniini- niu popieriumi formoje 350° 50 minučių.SPyrago svoris — 4 svarai.
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ŠĖTONO TARNYBOJE
Saugokitės netikrų pranašų, kurie ateina 
pas jus avių apdaruose, o viduje yra plėš
rieji vilkai (Mato 7:15).JAV Senato juridinio komiteto pakomitetas, apklausinėjęs už anapus geležinės uždangos komunistų kalėjimuose žiauriai iškankintą evangelikų kunigą dr. Rikardą Wurmbrand'a, atspausdino knygelę 1966 m. vardu “Communist Exploitation of Religion”, kurioje paskelbta ištisai ne tik kun- dr. Wurmbrand’o kankinimų paliudymas, bet taipgi ir slapta komunistų partijos bei KGB instrukcija, kaip ir kokiu būdu turi būti pajungtos visų religijų bei konfesijų bažnyčios ir jų dvasiškiai komunistų bei komunistinių vai stybių tikslams. Pasak instrukcijas, tuo būdu bus galima palengva, nežymiai pakeisti reli ginęs dogmas bei tikėjimo dėsnius marksistinėmis, tikintiesiems net nenujaučiant ir nepastebint Tuo būdu, esą, bus padarytas kelias nepriklausomai nuo Vatikano ir kitų bažnytinių centrų marksistinėmis tikėjimo dogmomis paremtai tikinčiųjų “bažnyčiai”.Kun. dr. Wurmbrand’as sakė, liudydamas JAV Senato komitete: “Centralinis anapus geležinės uždangos komunistų partijos komitetas visada nusprendžia kas gali būti stačiatikių, babtistų, katalikų ir kitų religijų vyskupais bei patriarchais, kadangi jie visada sugeba rasti silpnavalius, kurie pasiduoda jų reikalavimams, jų valiai. Gi ne- parsiduodančius — jie nušalina arba uždaro, kacetuose. Parsi- davusioji jau skelbia bažnyčiose ir kunigų seminarijose, kur tokių dar yra, kad Dievas apreiškė tris tiesas: pirmą tiesą per Mozę, antrą per Išganytoją ir trečią per Karlą Marksą”, šią Wurmbrand’o pasakytą tiesą ryškiai patvirtina į JAV atsiųstas KGB agentas, bet prisipažinęs Vidimantas Valatka (žiūr. 1978 m. vasario 23 d. katalikų kunigų leidžiamą laikraš tį. “The Wanderer” ir 1978 m. balandžio 4-5 d. “Naujienas”).Valatka tvirtina, kad išnaudoti bažnyčias, dvasiškius ir tikinčiuosius komunizmo reika-

lams Maskvos ponai yra nutarę 1960 m. Esą, nuo tada visame pasaulyje abai rafinuotai pradėta kova prieš tikrąjį tikėjimą, prieš popiežių kaipo tikinčiųjų vadovą, pasinaudojant silpnavaliais kunigais, infiltruojant kunigų seminarijas komunistų dvasia užgrūdintais jaunuoliais. Pagal tą -I960 m. Maskvos planą jau laisvai leidžiama parsidavusiems kunigams eiti dvasininko pareigas, laikyti pamaldas ir skambinti bažnvčios varpais. Vienok jiems griežtai draudžiama santykiauti su jaunimu, mokyti juos katekizmo, lankyti ligonius ir teikti sakramentus. Jiems nevalia bažnyčioje nėra KGBŠią
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JUOZAS ŽEMAITIS

rusiškam nacionalizmui palan
ki atmosfera. Tiek mirusioji ITautų Sąjunga, tiek Jungtinės Tautos, pastatytos ant supuvu- Tautų Sąjunga, tiek Jungtinės savo egzistavimo visiškai nepateisino ir nepateisina. Jungtinių Tautų impotentiškumas man primena vieną kadaise Stalino pasakymą. Kai pasibaigė po Antrojo Pasaulinio karo ginklų tratėjimas ir kai buvo pradėtos pasaulio dalybos, viename nugalėtojų posėdyje buvo iškelta ir Popiežiaus žodžio reikšmė, tai Stalinas taip ir atšovė: “Sakykite, kiek tas jūsų popiežius turi divizijų?” šiuo laikų ir Brežnevas turi galvoje tą patį klausimą, tik, žinoma, ne dėl Popiežiaus reikšmės, o dėl Jung tinių Tautų nutarimų galios.'Šiuo metu gana ryškiai pasirodė ko verti vadinami Amerikos draugai. Prancūzija (kuri visada pasaulyje vaidino ir vaidina politinės prostitutės vaidmenį) pirmoji atsisakė taikinti bet-kokias sankcijas, tiek prieš Iraną, tiek ir prieš Rusijos imperiją. Visiškai tikra, kad Prancūzija trina iš džiaugsmo rankas, jog dabar galėsianti gerai pasipelnyti, galėdama be konkurencijos parduoti Sovietų Są jungai savo technologijos pre- cyzinius išradimus. Apie Italiją netenka nieko ir kalbėti; jos galingoji komunistų partija tuoj pasiskubino užgirti rusų žygius Afganistane. Taip įvykus, aišku, ir Italijos dabartinė vyriausybė nedrįs išeiti prieš Maskvą.Gal ištikimiausias Amerikos sąjungininkas galėtų būti — tai vien tik Vakarų Vokietija. Deja, ir čia vilčių negalima perdaug sudėti, šiandien kiekvienas vokietis, ar jis rytinis, ar vakarinis, žiūri į ateitį per galimo susijungimo akinius. Aišku, vokiečiai rusų hegemonijos nekenčia, bet kartu Sovietų ir bijo. Reikšmingo sprendimo dabar iš vokiečių negalima laukti.Yra dar viena galinga valstybė, tai Azijos Japonija- Bet deja, ir ji apie sankcijas nenori kalbėti. Lieka dar tos pasaulio dalies kita valstybė — tai Kinija. Bet ji komunistinė, ir kaip tokia, sunku pasitikėti. Visdėl- to, žinant kino neapykantą rusui, Amerika turi į ją kreipti gana ryškų dėmesį.

Šiandien prasidėti trčiajam Pasauliniam karui dar nėra pilnutinių priežasčių. Kremliaus meška jau šiek tiek užkando ir, reik tekėti, mėgins ieškoti vietovės žiemai nusnūsti. Iš Afganistano jos niekas prievartos būdu ne’škrapštys. Mahometonų medaus — jų Korano ji ne- kuopinės. Paskutiniai reiškiniai rodo, kad dabar Maskva paleis į darbą kitą mašineriją: išplės visa platybe mahometonų kiršinamo akc’ją prieš amerikiečius, o pati pradės dar intenci- viau ginkluotis ir ieškoti galimybių ir progų naujai agresijai.Jungtinės Amerikos Valstybės ne mėnesiai, bet tiesiog dienomis vis giliau grimsta į bedugnę infliaciją. Aukso uncija greitu žingsniu aitėja į tūkstančio dolerių vertę. Aukso pirkimas pasidarė toks intencivus, kad meklerių biržose jo dažnai pritrūksta. Rūpestingai žvelgiant į tokius reiškinius, tenka daryti ka; kuriuos spėliojimus:a) .Doleris pasidarys toks bevertis, kad neužilgo bus išvytas iš pasaulio piniginės rinkos; USA bus priversta išleisti naują piniginį vienetą.b) . Visa kam milžinišku žingsniu brangstant, prasidės nesibaigia darbininkų straikai ir kompanijos, ne tik mažosios, bet ir didžiosios, pradės užsida- rinėti, o darbininkai atsidurs gatvėse.c) - Viduje pasidarys neįsivaiz duojamas chaosas ir atsiras puikiausia komunizmui išbujoti dirva.ir d). Bus beribės ir ištižusios demokratijos galas, kurią Rusijos maršalai pakeis Kremliaus k o m unistine diktatūra, nes Amerika nepajėgs atsispirti prieš du priešus — prieš vidinį jovalą ir prieš Maskvos milita- ristų agresiją.Gal kai kam, skaitant šias eilutes, kils klausimas — o kaip su atominių ginklų panaudojimo galimybe? Tenka manyti, kad taip įvykiams vystantis, juos panaudoti nebus reikalo; nekomunistinės valstybės pačios susprogs iš vidaus, o komunistinės gal išsilaikys ir pasieks pilnutinį laimėjimą, nes jose individualistinis beribis pa laidumas yra suvaldomas geležine ranka ir plieniniu ginklu;

golos ir Abisinijos pavergimo
RUSIŠKO MILITARIZMO ROLĖ ŠIŲ DIENŲ i X! kai Kuboje pakišimo, kai visas pasaulis nepajudino nei piršto, o viena Amerika tik pašūkavo, bet jokios efektyvios jėgos neparodė, rusai pasijuto herojais ir pagrobė dar vieną nepriklausomą valstybę — Afganistaną.Nacionališkas militarinis rusiškas elitas gana gerai žinojo kas jiems pasaulyje šiuo laiku visai nėra pavojinga daryti, nes rėkianti Amerika neturi kariuo menės (turi kažkokią jaunuolių — berniokų ir mergiškų — , o Jungtinėms Tautoms jie spiovė į vei-

PASAULINIUOSE ĮVYKIUOSE

sakyti pamokslus, kurie komunistų partijos arcenzoriaus patvirtinti.dr. kun. Wurmbrand’o ir buvusio KGB agento Valatkospareikštą tiesą netiesiogiai patvirtino ir į JAV atsilankęs kun. G. Blynas, Clevelando bažnyčioje per pamokslą pasidžiaugęs pina “tikėjimo aisve” Lietuvoje. Bet gaila, kad kun. Blynas neparodė antrosios medalio pusės ir nepaaiškino bei nenuš- vietė tikrosios tikėjimo “laisvės” padėties, kokia ji iš tikrųjų yra. Bet ačiū ir už tai, kad jisatvirai pasihodė esąs KGB įpa- šalies šio įvykio stebėtojui (kad; reigotas, pareiškęs, kad Bažny-į nesidominčiam užsienio policies Kronika esanti verta bylos tika) kyla labai neaiškus klau- už.. tiesos iškraipymą ir kad simas: Kodėl Sovietų vyriausy- trėmimai į Sibirą išgelbėjo lie-

II. Buvusiu Rusijos imperijos valdovų ir šiandieninės komunistine skraiste prisidengusių j 
Rudine YKarihntnc era line 1Rusijos neribotos galios diktatorių siekiai pasiliko tie patys: imtis visokių, kad ir labai pavojingų, žingsnių išgrįsti kelią į

trėmimai į Sibirą išgelbėjo Įie-.bės vadovai ir militaristai mar- tuvių tautą!... (1979. 12- 13 iri šalai metėsi Į šią idijotišką afe- 1980? 1. 3 d. “Dirva”). ra, kada jiems galėjo būti ganaBlogiausia, jogei atsiranda sil: aišku, kad toks jų nepateisina- pnavalių dvasiškių, kurie nesiskaitydami su duota Aukščiau-!.sustabdys USA javų ir techno- siajam priesaika ima rašyti ateis • logijos importą, ir Trečiąjį patinęs ir prieš tikėjimą burno- ■ šaulį galutinai nusuks nuo vi- jančias knygas, kaip “ŽMO- į šokių Sovietų pasaulinėje are- NĖS SU ABITAIS”, “PASKUTINĖ IŠPAŽINTIS” ir kitų ki-

Paskutiniųjų dienų pasaulinis1 įvykis — rusų įsiveržimas į Afganistaną, stipriai sukrėtė netik USA tarptautinės politikos vadovus, bet ir taip vadinamą — Trečiąjį pasaulį, kuris labai dažnai palaikydavo savotiškusSovietų Sąjungos politinius ėji- Persian Gulf, toliau pasiekti, mus. Manau, kad kiekvienam iš ‘ jau vandens keliu, Ormuz sąsiaurį, per kurį visų aplinkinių vietovių nafta plaukia į visą: pasaulį, savo kontrolėm Reiškia, Euro- oa ir Ameriką paklupdyti ant ^ą, nes tas junginys neturi jo- [ kios fizinės jėgos.Tai šitaip klostosi dabartiniai pasauliniai įvykiai, kurių dirigentu yra plėšikas burliokas — RUSAS. Visos amerikiečių pastangos prieš šį melagių ir pilną klastos dirigentą, atrodo, lieka bevaisės. Sunku tikėtis, kad ir ateitis ką nors gero atneš.Amerika yra labai daug padėjus visam pasauliui. Ji apmoka beveik pusę Jungtinių-Tautų išlaidų, pastatė savo žemėje puikius tiems pasaulio hameleo- nams rūmus, apgyveno liuksusiniuose butuose, o pasirodo, kad rusiškas vanagas pridėjo ten begalinį skaičių komunistiškų kiaušinių, iš kurių perisi

į, ir tą operaciją paimti samdytą brigadą),
mas žingsnis suardys detentę,
no j e užmačių palaikymo?Gauti tikslesnį atsakymą į šį tokias, tuo morališkai nuodin- ’ kilusį klausimą, reikia atkreipdami lietuvių tautą. Žiūrėki j ti dėmesį į šiuos gyvenimo fak- “Naujienose” skelbiamą nuot- tus: rauką ir po ja-paaiškinimą. Nuo trauka paimta iš komunistų par tijos okupuotame Vilniuje leidžiamo “Švyturio” — 1979 m., balandžio mėn. 8 Nr. Juos, ly- j giai ir prisiplakėlius bei bend-j

I. Visiškas USA užsienio politikų neapdairumas ir tarptautiniu ekonominiu reikalu nesu- O Vpratimas galėjo būti tikras šio rusiško militarinio sprogimo akstinas.

kelių.III. Daugiausia vilčių teikiantis šiems tikslams pasiekti kelias yra kelias per Afganistaną ir, vėliau, per Pakistaną. Tie kraštai kultūriniai ir militari- niai gerokai atsilikę, o be to, dažni vidaus neramumai žadin- te žadino rusų nacionalistų svetimų tautų grobimo apetitą.IV. Leonid Brežnevas, kuris visą laiką dėjo pastangas į SALT II ginklavimosi apribojimo sutarties pravedimą ir de-i tentės puoselėjimą, permažai u- ]. . . -. . . ."..n I kreipe dėmesio į jaunųjų generolų ir maršalų beribį militari- nį nusiteikimą, kuris paleido karišką mašiną Į lankas.V- Po Antro Pasaulinio karo,
KNYGOS ANGLŲ KALBA

4, A KISS IM TWI OAKK. yasziSte; L- Intrmhr satrtrtl;
tjniyatii, pahxt; ii n renino. Lengvu stulos, gyra kliba, milai ižieisu 
150 p«L Kaina S2J6.

Dr. B. XWlin, HISTORY OF LITHUANIA. Lietoros Istorflor
santrauka nuo pat senęju amžg Iki pokario sietu. Vidutinio formato 14? 
paL, kainuoja 13.00.

Dr. Jvaus B. Kanfloa, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto brudUi, paliečiant to laiko Lietuve* valstybės ir jot kaimynu istorija 
211 pal. Kaina 13.00. Kietais virtelials J4.00.

Dauprou itu knygą yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jm Ii 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius I Naujienas arta atsiuntus čeki » 
piniginę perlafdA, . i- 'Ss&SS'

NAUJIENOS
ITW (Htl KsIsM S»tm4. Ciksės, ta. w«l

dradarbiautojus Šv. Raštas vadina šunimis, kurie grįžta prie savo vėmalo ir kiaulėmis, kurios išplautos vėl voliojasi dum bluose. Nes jei mūsų Viešpaties ir Išganytojo pažinimu atsitraukę nuo pasaulio susitepimų jie esti nugalimi, kai vėl -į juos įsipainioja, tai paskesnieji dalykai darosi jiems piktesni už pirmuo sius Nes geriau jiems buvo nepažinti teisybės kelio, kaip pažinus trauktis atgal nuo to švento įsakymo, kurs jiems yra paduotas. (2 Petro 2:20-22).

Jungtinėms Amerikos Valstybėms stipriai materialiniai Mas- j kva beremianf, Sovietai labai! greit atsigavo ir pradėjo milžinišku tempu ginkluotis. Be to, jie jau turėjo didelį skaičių gerai užgrūdintų kare karininkų, kurie visoje Rusijos imperijoje pristeigė daugybę kariškų institutų ir visame krašte masyviškai pradėjo ruošti militarinj nusiteikimą. Po keletos labai sėkmingų militarinių agresijų, kaip barbariškų Vengrijoje žudynių, Čekoslovakijos okupavimo, An-
Turime po kelias
RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psL Kieti viršeliai _________ _______ _ $5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai__ ______ _______  $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ------------ ---  $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

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

.NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

. — — ■ „' .........................——

Į JAY DRUGS VAISTINE
; 2759 W. 71st St, Chicago, HL
' ♦ BVPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininką*

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE OAL1ALA GAUTI NEPAPRASTA! ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKTO IE EAiYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gu*«*i — MINTYS IR DARBAI, 236 p<L, Uečlančftm IPGi 

roetjj {ryklu*. J«blonAie ir Totoraičio jiun*r dienu tr «n*Ų 
rtpinlm- ------------—-----------------------------------

0r. A. J. — DANTYS, J* prieilftra, rralkita Ii grofi*
Ketai* rlrMU*!*, vleteja >4.00 dabar tik SAM 
WuAfrlal* rirMUal* 3k ------------------------------- OJ6

Dr. A. J. •«»*" — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ĮMONES.
KallonA* pe Ruroęa ĮapOdllal. Dabar tik ---------------- EXJE

17>f »♦. HAL8TKD ST, CHICAGO, ILL. WfW

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.Si0.00

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

Minkšti viršeliai 110.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai J15.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai 110.00

Čeki reikia išrašyti: 

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

Pridėti dolerį pulto Hlaidoms.

—   —T— ------------- ------———

— NAUJIENOS, CHICAGO », ILL, Tuesday, January 22. 1980
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kėši Washington, D. C. ir New Yorko universitetuose 
Jis baigė teisę Columbia universitete ir tuojau buvo p? 
kviestas dėstyti teisę tame pačiame universitete, o v; 
liau dėstė Yale universitete. Jis ir toliau būtų profeso 
riavęs, jeigu ne Prezidentas Franklin D. Rooseveltas 

nebūtų jo pakvietęs tvarkyti Akcijų ir Vertybių popie 
rių. Šitas klausimas buvo toks jautrus tais laikais, ekc 
nominė padėtis buvo tokia sunki, kad prezidentas pa 
kvietė patyrusj žmogų krašto finansams aptvarkyti.

Teisėjas Douglas buvo energingas. Jis buvo pasi 
ruošęs ne tik teisę studijuoti, bet ir ėmėsi ištirti visą 
akcijų pardavimo ir spekuliacijos reikalą, kad galėtu 
stabilizuoti krašto finansus ir visą ūkį. Rooseveltas bu 
vo labai dėkingas tuometiniam profesoriui Douglui ir 
buvo beplanuojąs ateinančių rinkimų metu prof. Doug
las viceprezidento pareigoms. Bet reikalai keitėsi,

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Mirė teisėjas Braudes, o Rooseveltui atrodė, kad 
Aukščiausiam teisme bus reikalingas ne tik geras tei- > 
sėjas, bet žmogus, kuris mokės interpretuoti ne tik 
Konstituciją, bet ir įstatymus naujos srovės kryptimi.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vah ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 vai.

Mirė JAV aukščiausio teismo teisėjas 
William 0. Douglas

Praeitą šeštadieni Washingtone, geroje W. Reace 
ligoninėj, mirė buvęs Aukščiausiojo teismo teisėjas Wil
liam 0, Douglas, sulaukęs 81 metų amžiaus. Prieš pačias
Kalėdas teisėjas Douglas gavo plaučių uždegimą. Ligo
ninėje paaiškėjo, kad susilpnėjo plaučių, šlapumo ir in
kstų veikimas. Jam buvo panaudotos pačios geriausios 
gyd. priemonės, bet jis nepajėgė atsigauti nuo kelių su
silpnėjimų. . ; - j.,-’

Paskutiniais trims dešimtmečiais, teisėjas' Douglas 
buvo pats įtakingiausias aukščiausio teismo narys. Jam 
teko redaguoti virš šimtą Aukščiausio JAV teismo 
sprendimų tomų;' ' Ąukšęiausias teismas savo sprendi
mus surašo nuo 1787 metų. Iš viso išleista 400 tomų. Tei’ 
sėjas Douglas formulavo ir redagavo daugiau tomų, ne* 
gu bet kuris kitas teisėjas, nes per 30 metų Aukščiau
sias teismas paskelbė daugiau sprendimų, negu anks
čiau dirbusieji teismai.Paskutiniai trys dešimtmečiai Ame 
rikos gyvenimo buvo labai svarbūs, teko keisti kelių įs
tatymų pagrindus, juos kitaip formuluoti, duoti kitą 
įstatymo interpretaciją ir papildymus. Teisėjas Doug
las buvo toks gabus teisės žinovas, jo buvo aiški, 
teisinė kalba, riklus žodynas ir pajėgumas trumpai ir 
aiškiai redaguoti įstatymus. Ansčiaų buvusieji teisėjai
praleisdavo ilgas valandas ir dienas vienam klausimui
tiksliai nustatyti, o tuo tarpu teisėjas Douglas pajėgė 
viską trumpai ir aiškiai išdėstyti. Patyrę teisėjai labai 
retai pasiūlydavo vieno ar kito žodžio pakaitas, bet vė
liau sutikdavo su teisėjo Douglas sprendimo tekstais, 
nes jie atitikdavo sprendimo klausimo aiškų nusakymą 
ir trumpą aiškios teisinės kalbos formulavimą. Kal
bininkams sunku tiksliai ir aiškiai išdėstyt aptariamą 
problemą, bet dar sunkiau taip padaryti teisininkams. 
Jau senais laikais teisininkai suprato aiškaus išdėsty
mo problemą, ji yra svarbesnė teisinėje srityje, kuri 
reikalinga ne tik gynybai, bet ir kitiems teisės klausi
mams tinkamai išspręsti.

Teisėjas Douglas gimė Minnesotos valstijoje, Mai-
ne miestelyje, bet augo Washingtono valstijoje,

Prezidentas Rooseveltas žinojo, kad prof. Douglas 
yra įstatymų žmogus. Jis pritarė ne tik JAV Konstituci. 
jos pagrindiniams dėsniams, bet jis taip pat tikėjo, kad 
krašto Konstitucija, turi nešti žmonėms gerovę, šalinti 
badą ir vargą, nes krašte yra didelė turtų daugybė. 
Teisėjui Douglas Konstitucija buvo pagrindinis įstaty
mas kraštui valdyti bei gerbūviui nešti, pagrindinėms 
teisėms taikyti praktiškame gyvenime.

Teisėjas Douglas tikėjo JAV Konstitucija. Jis bu
vo įsitikinęs, kad tai yra vienas pagrindinių dokumen
tų valstybės ir piliečių reikalams derinti. Jis buvo pasi-
ruošęs ginti JAV Konstituciją. Jis ją gynė kiekvieną] 
dieną. Jeigu jis būtų buvęs Lietuvoje, tai jis būtų reika-1 
lavęs konstituciją pakeisti legaliai, ją patvirtinti ir pa-1 
rašyti. Paskutinė Nepriklausomos Lietuvos Konstituci
ja buvo tiktai vieno prezidento pasirašyta, tai ministę- 
ris pirmininkas A. Voldemaras atsisakė ją pasirašyti. 
Ji galiojo, nes Vyriausybės Žiniose ji buvo paskelbta 
su abiem parašais, nors oficialiame dokumente buvo 
vienas parašas.

Lietuva turėjo savo Konstituciją. Ji buvo svarsty
ta ir prezidento pasirašyta. Bet 1926 m. perversmas 
Konstituciją sulaužė, naujos nepriėmė, o paskelbė nele- 
galę Konstituciją, tai premjeras nepasirašė.

Prof. Roemeris buvo didelis konstitucinės teisės ži
novas, bet jis nebuvo kovotojas. Jis pripažino faktą — 
perversmą, o naujai paskelbtoji konstitucija buvo per
versmo išdava. Teisėjas Douglas būtų kovojęs. Jis pri
pažino JAV Konstituciją ir jis kovojo jos teisėms 
praplėsti. Kilus žodžio laisvės klausimui, teisėjas Doug
las, atėjęs Į Aukščiausią teismą žemesnių teismų spren-
dimams, teisėjas Douglas parašė pačią gražiausią žo-
džio laisvės interpretaciją. Teisėjo Douglas nustatytoji 
ir aukščiausio teismo priimtoji interpretacija apėjo vi
są pasaulį, kad įstatymų leidėjai supranta laisvojo žo
džio svarbą žmonijos pažangoje. Ją skaitė ne tik dikta
toriai, bet ir teisėjai, kuriems rūpėjo savo krašto pa
grindinės žmogaus teisės ir proga jas pritaikyti prak-

TOJO KONGRESO NUTARIMAI
(Tesinys)

KŪRYBINIŲ JĖGŲ 
BRANDINIMAS

Sveikiname visus, kurie savo 
kūryba prisideda prie Lietuvos 
vardo išgarsinimo, o ypač tuos, 
kurie kurdami pasinaudoja lie
tu v. ų tautosakos ir tautodailės 
lobynu, supažindindami plačią
ją visuomenę su lietuviškosios 
kultūros pagrindais.

Skatiname kraštų LJS viene
tus sudaryti sąlygas pajėgiems 
jauniems kūrėjams viešai pasi
reikšti, ruošiant talentų vaka
rus, minėjimus ir-kitokius ren- 

! 5 X > ‘ tginius. Tokiu būdu ugdomas ir 
viso išeivijos lietuvių jaunimo 
kultūrinis sąmoningumas.

Siūlome PLJS valdybai su 
kraštų LJS pagalba sudaryti pil 
ną kultūrinių vienetų bei asme
nų sąrašą. Šį sąrašą galima bū
tų paskelbti spaudoje ir kitais 
būdais pateikti paskirų kraštų 
lietuviams. Tai įgalintų glau
desnį ir labiau apgalvotą kultū
rinį bendradarbiavimą taip kraš 
tų-

Raginame PLJS valdybą iki 
sekančio kongreso suruošti jau
nų, kūrėjų studijų savaitę, kurio 
j e įvairių sričių menininkai ga
lėtų pasidalinti patirtimi, aptar
ti bendras problemas ir ištirti

galimybes glaudesniems ryšiams 
palaikyti.

ORGANIZACINIAI 
REIKALAI

NAUJOJI VALDYBA
Naująją Pasaulio lietuvių 

jaunimo sąjungos (PLJS) val
dybą sudaro pirmininkas Gin
taras Aukštuolis, vicepirminin
kai Saulius Čyvas ir Emilija 
Sakadolskienė, nariai Milda
Kupc’kevičiūtė ir Linas Rim
kus. Valdyba bus papildyta 
dviem nariais korespondęnci- 
niu, posėdžiu.

V PLJK

Pasaulio lietuvių jaunimo penk 
tasįs kongresas (V PLJK) įvyks 
1983 metų vasarą šiaurės Ame
rikoje. Kongreso ruošos komi
tetą kviečia ir tvirtina PLJS ir 
PLB valdybos. PLJS valdyba 
yra ątsakinga už V PLJK aka
deminę porgramą ir atstovų pa
ruošimą.
PLJS STATUTO PAKEITIMAI

(II dalis, nr. 6 “Apimtis ir 
uždaviniai”)

PLJS apimtyje veikią LJ Są
jungos, o kur jų nėra kraštų 
jaunimo vienetai bei paskiri as
menys, kurie veikia PLJS rė
muose. (Pridedama naua pa-

šęs, kad jis vedęs divorsuotą dainininkę, apskundė tei
sėją Douglas ir reikalavo atleisti j j iš Aukščiausio teis
mo,. Fordas bylą pralaimėjo. Kai teisėjas Douglas iš
tarnavęs teisme 36 metus, dėl ligos išėjo, atsargon, tai 
prezidentas Fordas jam parašė padėkos laišką už didelį 
gerą darbą, atliktą Aukščiausiame teisme. Keturiolika

tiškame gyvenime. ^metų pagyvenusi moteris, šiandien yra gera advokatė,
Kartu su žmogaus teise tarti savo žodį ir išdėstyti: išlaikusi visus kvotimus ir vykusiai ginanti bylas ne tik 

savo nuomonę, teisėjas Douglas buvo labai geras spau-1 žemesniuose, bet ir Aukščiausiame teisme. Ji turėjo
dos laisvės aiškintojas. Jis gyrė kiekvieną žmogaus pa- gerų profesorių teisei suprasti ir interpretuoti.
reikštą savo nuomonę spaudoje, laikraštyje, knygoje.J Lietuviams būtų daug lengviau orientuotis visuo-
Jis nurodė laisvos spaudos atneštą pažangą, pasaulyje. 1 meniniame .Amerikos gyvenime ir tarptautinėje politi-

Kongreso atstovas Gerald Ford, patyręs, kad teisė- kpje, jeigu jie suprastų, kad teisė yra labai svarbus
o mo- jas Douglas vedė 44 metais jaunesnę mašinistę ir užmir- dalykas ir visiems reikia ja rūpintis.

straipa.)
(III dalis, nr. 7 “Bendrieji 

nuostatai”*- , . ■
Nar.ai registruojasi PLJS 

vienetuose; sukakę 18 metų am- 
j 2iaus registruojasi ir Lietuvių 
i Bendruomenėje. Pastraipa iš- 
| 'vrenta^-

(III * dalis, nr. 9 “Bendrieji 
uostatai”.)

: Narių teisės yra rinkti nr būti 
enkamiems į PLJS organus.

‘ (Pabrauktoji raidė iškrenta.)
(III dalis, nr. 11 “Bendrieji 

'nuostatai”) ' _ .
PLJS savo garbės teism ir 

.e viri jos komisijos neturį. Tų 
organų pareigas atlieka atitin
kamo lygmens PLB ir kraštų 
bei vietcvių organai pagal PLB 
Konstitucijos Nr. 29 ir 30 pas
traipas. (Pabrauktoji dalis pa- 
keilia ankstyvesniąją versiją.)

(IV dalis, nr. 16 “PLJK Ats
tovų suvažiavimas”)

Atstovų pareigos yra:
a) dalyvauti Kongrese ir 

korespondenciniuose posėdžiuo
se;

b.) grįžus iš PLJK metų lai
kotarpyje pranešti savo k-ašto 
ar vietovės visuomenei ap:e 
Kongrese atliktus darbus. (Pa
keičia ankstyvesniąją versiją.) 
(IV dalis, nr. 17 “PLJK Atstovų 
suvažiavimas”)

Atstovų suvažiavimas vyks
ta pagal atstovų suvažiavimo 
reguFaminą. Reguliaminui pa
keisti reikalinga 2/3 balsų dau
guma. (Pabrauktoji dalis pa
keičia ankstyvesniąją.)

(VII dalis, nr. - 29 “Kraštai, 
vetovės”)

Kraštai ir vietovės sudaro 
PLJS valdyba, visuotino kraš
to/vietovės balsavimo'-' būdu. 
(Pabrauktoji raidė iškrenta.)

(VII dalis, nr, 32 “Kraštai, 
Auetovės”)

Krašto LJS vienetas tvarko
si pagal savo priimtą statutą, 
prisiderindamas prie vietų są
lygų ir PLJS statuto. (Prideda
ma nauja pastraipa.)

(VII dalis, nr. 33 “Kraštai vie 
tovės)

Njariai eina pareigas PLJS 
vienete nustatyta riba. Parei
gas eina iki kadencijos galo, uo
liai dirbdami ir vykdydami 
PLJS uždavinius. (Pastraipa iš 
krenta.)

(VII dalis, nr. 34 “Kraštai, 
vietovės”)

LJS vienetai finansus tvarko 
pagal vietos sąlygas. (Pastraipa 
iškrenta.)

(VII dalis, nr. 35 “Kraštai, 
vietovės”)

PLJS krašto ar vietovės val
dyba, kuriam nors atstovui iš 
pareigų pasitraukus prieš ka
dencijos galą, kviečia asmenį 
kadenciją užbaigti jeigu neįma
noma pravesti rinkimų. (Pas
traipa iškrenta.)

(Bus daugiau)

J. KUČINSKAS

NAUJI METAI ATLANTE
Mūsų kelionė į Naujus Metus prasidėjo penk

tadienį, gruodžio mėn. 29 d. Miami uoste. Uoste 
dideis judėjimas. Daugybė žmonių skuba, bėga, 
nervuojasi. Jie nurimsta tik sulipę į laivus. Mū
sų laivas vadinasi Statendam ir priklauso olan
dams. Jis vežioja turistus po įvairias Atlanto 
salas. Laivas didelis, galingas, talpus, naujai nu
dažytas. Jame telpa 850 turistų ir apie 420 įvai
rių patarnautojų. Jo ilgis yra 642 pėdos, o plotis 
— 79 pėdos, jo talpa 24,500 tonų, o greitis — 19 
jūros mazgų. 1972 metais laivas atremontuotas 
pačiais moderniausiais įrengimais, reikalingais 
turistinėms kelionėms. Navigacijai pritaikinta 
pati naujausia elektronika, automatiškai kont
roliuojanti visą laivo mechanizmą. Jame yra 9 
aukštai, t v. “deck”. Pats viršutinis yra “sun 
deck”. Tai puiki vieta poilsiui bei pasišildymui 
saulėje. Labai populiari vieta įvairiems pasima
tymams. Čia yra visoki sporto įrengimai, kui’ or
ganizuojamos įdomios sporto varžybos.

Antrasis yra ‘bridge deck”. Čia įrengtas be
vielis telefonas, kuriuo laivo vadovybė gali susi
siekti su visu pasauliu. Tai yra laivo smegenys, 
iš čia eina visi parėdymai, liečią navigaciją. Tam 
tikromis nustatytomis valandomis, čia galima 

pasidairyti ir gauti informacijų apie laivo įren
gimus bei jo vairavimą.

Trečias aukštas yra “upper promenade 
deck”. Čia gera vieta pasivaikščioti ar pasėdėti. 
Patalpa apsupta stiklinėmis sienomis, kurios sau
go nuo vėjo ir vandens užliejimo.

Ketvirtas yra “promenade deck”, kur yra 
labai daug vietos pasivaikščiojimui. Čia galima 
pagulėti saulėje arba pavėsyje, taip pat galima 
užkandžiauti ar gurkšnoti įvairius gėrimus, at
neštus iš čia pat esančio baro. Šiame aukšte tel
pa kafeterija, kurioje valgomi ankstyvi pusry
čiai, priešpiečiai ar vėlyva vakarienė. Toliau yra 
didelė salė įvairiems parengimams bei šokiams, 
kitame šone yra nedidelė patalpa mažesniems su
sibūrimams. Kitame patalpos gale yra casino, 
dovanų krautuvė, ekskursijų raštinė, biblioteka, 
kortų kambarys ir trys barai, šiame aukšte kon
centruojasi visas laivo kultūrinis bei pramoginis 
gyvenimas. O jis yra gana įvairus ir pilnas įvai
rių netikėtumų. Čia taip pat telpa 52 kajutės.

Toliau seka “main deck”, kur yra pagrindi
nė laivo raštinė ir 147 kajutės.

“A deck” talpina tik kajutes, kurių čia 
yra 161.

-
“B deck” yra valgykla, virtuvė ir 35 kajutės.
“C deck” yra teatras ir 40 kajučių.

“D deck” yra uždaras maudymosi baseinas, 
turkišos maudyklės, gimnastikos, masažo ir per
sirengimo kambariai.

Įžengę į laivo vidų, nustembam jo talpumu. 
Mums yra paskirta 303-oji kajutė, kuri yra “A 
deck”, maždaug laivo viduryje. Mūsų kajutė ga
na jauki, su dviem baltai paklotom lovom, su 
sp'ntomis rūbams, komodomis, foteliais, dušais ir 
kitais kelionei reikalingais dalykais. Joje gana 
patogiai įsitaisome.

Mūsų laivas išplaukia 4 vai. 30 min. po pie
tų. Skubam ir mes i denį dalyvauti jo išplaukime. 
Nemaža minia išleidžia laivą. Tai vis giminės ir 
draugai, atvykę palydėti savo artimųjų. Laivui 
tris kart galingai sukaukus, du vilkikai pradeda 
jį traukti iš uosto į vandenyną. Laivo keleiviai ir 
pasiliekanti krante minia, siunčia vieni kitiems 
atsisveikinimo šūkius. Pamažu lavas tolsta nuo 
kranto. Jau pranyksta žmonių minia ir laivas 
įplaukia į plačius Atlanto vandenis. Vandenynas 
kiek pasišiaušęs ir laivą pradeda supti. Nors lai
vas ir didelis, bet galingam Atlantui, jis tik žais
lelis. Vienas kitas keleivis pasijunta kiek nejau
kiai ir skuba į laivo rastinę pasiimti vaistų nuo 
jūros ligos.

5 vai. 30 min. paskelbiamas bandomasis 
aliarmas. Visi keleiviai privalo pasiimti gelbėji
mo diržus ir susirinkti į iš anksto nurodytas vie

tas, prie gelbėjimo valčių. Visos valtys sunume
ruotos skirtingų spalvų numeriais, kad būtų 
lengviau orientuotis.

(Bus daugiau)

Ltn. PETRAS BIRŽYS

Karininkas Antanas Juozap
(Ištrauka iš biografijos)

1, NUO KŪDIKYSTĖS IKI SUGRĮŽ
TANT Į VILNIŲ

(Tęsinys)

Didis smūgis buvo jo tėvams, seselėms, 
draugams, pažįstamiems. Tėvas, sužinojęs apie 
sūnaus mirtį, nepergalėjęs širdgėlos, nuėjo į 
Vaškų kapus. Seselės ašaras liejo. Antanas gi ra
miai ilsisi Alytaus kapuose.

Tegul bus lengva Tau, Karžygį Antanai, 
karsto lenta ir drėgna žemelė! Tegul bus ramus 
Tau amžinas poilsis kapų tylumoje!

Garbė Tau, Tavo tėvams ir visai Lietuvių 
tautai.! -

Leiten. Biržys.
Iš Mūsų Žinyno

(Pabaiga)

Tuesday, January 22,1980 4 — naujsmc«, cttttAco, s. ill.
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 

kiekvieną dieną būtini krikščioniui

“Vienaties paslaptis tiems, kurie jo bijo ir jo sandara 
paskirta jiems pamokyti.” — Psal. 25: 14.

Jo sandora užtikrina mus, kad mūsų brangusis Atpirkėjas 
pasižemino ir atėjo išgelbėti mus ir visą pasaulį- Taip buvo pa
rodyta didelė dangiškojo Tėvo išmintis, sumanumas, teisingu
mą^ meilė ir galybė. Yra parodyta, kad Dievas, rodydamas sa
vo giliausią ir širdingiausią meilę, siuntė į pasaulį savo mylimą
jį viengimusį, Sūnų, mūsų Atpirkėją. Todėl mes turime būti dė- 
kingi‘ ir garbinti mūsų dangiškąjį Tėvą, o taip pat ir jo Sūnų, 
mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kurį Dievas įstatė v.sų dalykų pa
veldėtoju ir visų žemės giminių laimintoju.

SV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzika n t, 185 Vau Pelt Avenue, Staten Island, K. Y. 10303

OIL K. G. BALUKAS 
a<U3ER1Ja IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

H49 So. Pviaiki Rd. (Crawford 
Medical Building} Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

KOREKTŪROS PATAISYMAS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinikos 
Medicinos dirokrorius

1931 S. Manheim Rd„ Westchester, IL
VALANDOS: 3—£ darbo dienomis ir

T»L: 562-2727 irbj 562-2723

TEI-------BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIU LIGOS 

3907 Wwt 103rd Street 
Valandos pagal tn nutarimą

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2613 W- 71' St. Td. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
^contact lenses’*

VaL a£ai irtMitarimą. Uždaryta treč.

ir

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST (3rd STREET 
VaL Hitrad. 1—4 popiet

iSftfc 776 "'•EC 
R»zid«nd]os t»k€: MS-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, apac. MOTERŲ Il»e- 
Ofisas 2652 WEST 5*ha S'rtOET 

Tai. PR 1-1223
OFISO VAL.: pim_ antrad, trsčiad.

oi*ii 2-4 viii popiet ir kitu laiku 
pagal fuĖtarima.

OBTHOPEDAS-P3OTJZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban
dažai. Speciali pagalba kDiMM. 
(Arch Supports) ir t t

2130 Wwt St, Chiens. IH, €042* 
Telef.: PRospect

FLORIDA
DR.C. K. BOBELIS

Prostatos,, inkstų ir šlapumo

Laidotuvių Direktoriai

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

*

*

Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

-

YK'f i.
. 7^- - '

N'-z#1

15 REG. LIET. B-NĖS MAR- . 
IUETTE ° ' RKO VISUOTINIO

SUSIRINKIMO
9 m. sausio 20 ± 12 val. 

r<kd mas s vicepumininkas J. 
igddus rr dėjo susirinkimą 
racijos salėje.
Į prezidiumą pakvietė Eug. 
ndgį ir sekretoriumi J. Tijū- 

Prie spaudos s^alo sėdėjo 
ponia Z. Juškevičienė ir J. Krei
vėnas.

Š.m. sausio niėn. 17 d. Nau
jienų 6-me puslapyje, spausdi
nant E. J. straipsnį ‘‘{domi ir 
vertinga knyga”, buvo padaryti, 
šie netikslumai:

a) Antroje skiltyje vienuolik
toj eilutėj (skaitant iš apačios) 
sakinio dalis: ...į Klaipėdą, jis 
tiek valdžios pareigūnams, tiek 
ir mums tuojau papasakojo... 
pakartota antru kartu ir ją rei
kia išbraukti.

b) Trečioje skiltyje pirmą pa
straipą, prasidedančią žodžiais: 
Stebėtinai įžūlus sovietinės... 
reikia išbraukti visą, kaip suda
rytą iš sumaišytų rinkinio eilu
čių ir jos vieloje įdėti ištaisytą, 
kaip tai:

Stebėtinai įžūlus sovietinės 
žvalgybos pasielgimas ir tarp
tautinės teisės, įstatymų ir eti
kos taisyklių laužymas’. Ir visa 
tai įvyko dar Nepriklausomy
bės laikais, Lietuvai esant gera 
ir taikia Sovietų Rusijos kaimy
ne! Jei rusai rizikavo į tokias 
avantiūras leistis tais laikais, 
tai galim įsivaizduoti, ką jie 
gali išdarinėti su mūsų dabarti
niais pavieniais ir grupiniais 
ekskursantais į pavergtą tėvyne.

Autorių atsiprašom. N. R.

Knyga JŪRŲ KELIAIS, para
šyta jūrų kapitono Br. Krikštc- 
paičio, yra gaunama pas auto 
rių. Jo adresas: 3639 West 55th 
Place, Chicago; IL 60629. Kai
na 10 dol.

Pradžia propagandos prieš ALTa
Kamunistams prop aganda 

yra labai svarbus faktorius. Pro 
pagandai pravesti jie turi dide
lius būrius gerai paruoštų agi- 
xatoriu. Prieš valstybines jų 
šventes, pavasariais, bent porą 
mėnesių prieš sėją, agitatoriai 
būriais važinėja po kolhozus, 
a skindami žmonėms, kad labai 
svarbu pasėti pasėliai. O prieš 
"mkimus, tai populiariausias šū 
kis yra “Nei vieno balso liau
dies priešui”.

Atrodo, kad ir išeivijoj, jų 
bendradarbiai ir talkininkai yra

CLEVELAND, OHIO
Vasario 16-osios Nepriklauso
mybės paskelbimo 62 metų 

sukakties minėjimas
Minėjimą rengia Cleveland© 

Amerikos Lietuvių Tarybos • 
skyrius 1980 m. vasario 17 die- , 
na — sekmadienį tokia tvarka: (

Pamaldos Lietuvos laisvės in- minėjime.
tencija DMNP šventovėj 10 vai. I Clevelando ALTo skyrius

^rio ir Šv. Jurgio parapijos — 
10. 30 vai. Prieš pamaldas prie 
paminklo žuvusiems už Lietu- 

_ laisvę bus iškelta Lietuvos 
r sr :,'vė. Organizacijos yra 
kviečiamos dalyvauti, savo pa- 
^iTukimu vienoje iš šventovių, 
su savo vėliavomis ir palyda.

4 vai. p. p. DMNP. parapijos 
suditorjoj įvyks iškilmingas 
Vakar o IS-tosios sukakties mi
nėjimas. Pagrindinę kalbą pa
sakys Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto teisinė patarė
ja dr- Elena Armoniene. Minė
jime sutiko dalyvauti ir tarti 
mdi f J V Kongreso atstovė nuo 
Cleveland© 20-to distrikto Oa- 
kar Mary Rose.

Meninę dalį atbks Čiurlionio 
Ansamblio vyru choras diriguo- 
Į?nt kompcz. A. Mikulskiui.

Visuomenė kviečiama skait
lingai dalyvauti pamaldose ir

įpareigoti prieš didesnius išei
vių įvykius, iš anksto išvystyti 
propagandą. Taip, pavyzdžiui, 
jau keletas metu, kaip prieš Va
sario 16-tos minėjimą, jiems 
prieinamoje katalikiškoje spau
doje, pradedama propagandos 
akciją, kad išeiviai neaukotų 
Lietuvos laisvinimo reikalams. 
Išeina, beveik tuo pačiu šūkių: 
“Nei v;eno cento liaudies prie
šams”- Žinome, kad jiems lais
vinimo veiksniai yra “liaudies 
priešas”. Kaip okupuoto j Lietu
voj, tie agitatoriai yra gerai pa
ruošti, taip ir čia vedamuose 
ori rašo įvairių gražių žodžių ir 
tik gale 
veiksniai 
oareigas. 
“uvos.

duoda išvadas, kad 
negerai atlieka savo 
neišlaisvino dar Lie-

5025 CENTRAL AVĖ 
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tet (813) 321-4200

Computers Dressed in Khaki
kinds of front-line computing 
chores, such as directing air
craft strikes against enemy 
armor, or determining thr

Norden Systems, a subs! 
diary of United Technologiei 
Corporation, developed th< 
mobile system, which is buih 
around the company’s mili
tarized” digital computers 
Their circuitry is derived froir 
commercial computers manu
factured by Digital Equipment 
Corporation. Special compo
nents and packaging makr 
them suitable for military us* 
on land, at sea, and in the air

. Now there are computers 
sough enough to survive the 
rigors of battlefield condi
tions. The Mobile Military 
Data Processing System trajectories of artillery fire. 
įhown in the photo is housed 
in a portable shelter about 
the size of a travel trailer. It 
bas the computing power of a 
complete commercial data 
processing center.

But, unake its civilian cous
ins, this system can operate in 
the severest of environments 
„ . . including desert heat, Arc
tic cold, and salt-laden tropic 
humidity. Consequently, the 
jystem can handle many

Taip Drauge, b. kv., lygiai 
nrieš mėnesį, sausio 16 dieną 
’’okią akciją ir pradėjo. Ir kaip 
risuomet propagandoje, pagrin
dinė vedamojo mintis yra, kad 
išeiviai neaukotų nei ALTui, 
nei VLIKui pinigu. Jis savo ve
damąjį baigia šiais žodžiais:... 
“Svarbiausia, kad tie veiksniai 
nekreipia reikiamo . dėmesio į 
pavergtą tautą. Lietuvą “va
duojame”, (jis tą žodį rašo ka
butėse. nes taip rašo ir okupan
tas savo spaudoje) nežiūrėda
mi kas joje vyksta ir ko iš jos 
žmonės nori”... Taigi, jo nuo
mone, žmonės ten labai gerai 
tfvvena. visi patenkinti ir visi 
nenori kad kas nors juos lais
vintų. Ir nenuostabu, kad Drau
gas reklamuoja okupanto fil
mus ir koncertus, o niekina ir 
šme:žia tuos, kurie protestuoja 
prieš tų filmų rodymus Jauni
mo Centre.

Aš esu tikras, kad šis vedama
sis. propagandos vadovo, yra 
ženklas pradžiai. Iki pat Vasa
rio 16-tos dienos, Drauge tokių 
vedamųjų ir straipsnių bus ge
rokai daug;au. Juk ne veltui 
Kazakevičius du mėnesius čia 
viešėjo. Nustatyta programa ir į

J. Bagdži-rs, pries darydamas 
pranešimą, perskaitė J. Vaiciū- 

1.10 labai nuoširdų laišką, kad dėl 
pašlijusios sveikatos jis atliko’ 
tik dalines pareigas. Visi su
prantame, kad sustiprėjus svei
katai jis visu uolumu mus rems 
r spaudoje pasisakys aktualiais 
klausimais ir susirinkimuose. |

J. Bagdžius perskaitė detali
zuotą vaidybos veikimo apyskai
tą. Po jo, kasos piniginę apy
skaitą patiekė Ig. Petrauskas. 
Revizijos komisijos protokolą 
perskaitė K. Povilaitis. Vakly- į 
bes veikimas užgirtas.

Nonvnacijų komisija patiekė 
kandidatų sąrašą į valdybą ki- • 
tai kadencijai ir Rev. komisijai. 
Išrinkti. Duota teisė kooptuoti 
daugiau valdybos narių.

Garbės prezidiumą sudarė: 
dr. V. Dargis, kan. V. Zakaraus
kas, A. Juškevičius ir inž. Du
bauskas.

Iš eilės visi nuoširdžiai svei
kino ir linkėjo sėkmės ir ištver
mės kovoje su visokio plauko 
kolaborantais, kurių pernelyg 
gausu.

Pc’nia Repšienė perskaitė P. 
Kasulaičio sveikinimą, kuris 
pavėluotai atėjo. Jis buvo skir
tas suvažiavimui. Jis labai įdo
mus ir prasmingas. Visi, plojo
me už tokį nuoširdų ir turinin
gą sveikinimą.

Susirinkimas baigtas Tautos 
himnu. Buvo apypilnė salė. Bu
žo keliolika svečių. Buvo renka
mas nario mokestis.

Po to vyko' vaišės, kurias' pa- 
*engė valdyba. Buvo svečių iš 
Brighton Parko ,Cicero.

Smulkesnį reportažą gausite 
vėliau nuo spaudos stalo.

K. Paulius

PATIKSLINAMAS

sausio 15 d.
n r. 1 rump: 

dintoj žinutėj 
Aidų radijo programą, 
syta, kad Chicagos radijo pro 
dramoms au^as suteikė L. 
Fondas. Iš tiknjjij tas aukas 
paskyrė Vyt. EM Šaulių* Rink
tinė. Korespondentas L. Fon
dą atsiprašo. Jis buv<> radijo 
reporterio suklaidintas^.

9
apie Lietuvos

para-

— Irano studentai, pagrobu
sieji Amerikos ambasados tar
nautojus, atsisako klausyti Is
lamo revoliucinės valdžios. Jie 
sutiktų klausyti tiktai mulos 
Chomeinio patvarkymų.

norma turi būti išpildyta-
O Dieve, ar sulauksime kada 

Drauge naujo Leonardo šimu
čio.

Ignas Petrauskas

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-044C

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagoe

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

Li
t

i

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE, TeL: TArdi 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero^ HL TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138- 113S

3354 So. HALSTED STREET TeL YArdLs 7-1911

LAST V»AA 2#tO 5CMOOV 
AOt ewn-ooex bciwmn

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11628 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, fll. 974-4416

PERK KAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilni apdraudė 

ŽEMA KATRA

> l-

Progrtme*1

DENTURE WEARERS

5 — NAUJIENOS, CHICAGO, 8. ILL.

Vedėta Aldona D»ukut 

Talaf.: HKml«ek 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629i

Chicago, Illinois 60622
Telef. 778-5374

RADIJO IEIMOS VALANDOJ
Vlse« ereerumef Ii WOPA 

14t$ kll. A. M

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vat vakaro.

Viioe laidos ii KOPA rtodm 
banca 1490 AM.

St. Petersburg. Fla., 12:30 vai. p.p.
ii WTIS stoties 1110—AM bamu

A major 
advancement

CUSHION GRIP 
denture adhesive 

one application holds 
comfortably up to* 4 days

■! IBI . ______ ________________

Tucidav, Jaiiuan 22. l'KO er- »

were killed by moto# 
YTHCLEE * TM» u. S. 
CHARLES m. hayu, 
*9* EltSeNT or TME CWCA3C 
McrroR CLUB, A*X* D®»vf«S 
to M r*P»cu ally alert 
<OR CHILDREN MOW TMAtr 
SCHOOL IE IN SESSION

Apdraustai p*rkr«v*Tymt« 
U Įvairi v »Hturr>v. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1M2 arba 376-5994

£ Lietuvos Aidai’
KAZt BRAZD2IONYT6



Marquette Parko Namų Savininkų 
draugijos narių susirinkimas

Spaudoje ir per rad'ją buvo j užmojus ir palaikytą artimesnį 
skelbiama, kad bus susirinki- kontaktą su Marquette Parko 
mas š.m. sausio 18 d. 7 valandą gyventojais. Deja, ne visi teikė?! 
vakaro. Deja, posėdis prasidėjo 
8 valandą. Mat, ponia Ona An- 
kienė tikrino kraujo spaudimą. 
Gretimai sėdėjo jos vyras Pet
ras ir, matomai, sudarė 
Xepasitikr’nau, 
džaiusia eilė, 
nemokamai.

i rasą
bet buvo di- 
krinimas buvo

Pirm. J. Bacevičius visus da- ; 
lyvius pasveikino ir palinkėjo < 
sėkmės su Naujais metais ir ge- ■ 
ros sveikatos.

Perskaitė dienotvarke, 
balsiai priimta.

Džiaugtasi, kad šiame 
de nė vienas narys nemirė.

Priimti du nauji nariai: A. 
Malniauskas ir A. Parkauskas. 
Susirinkimas atsistojusius pa
sveikino katutėmis.

Ponia Angelė Katelienė per
skaitė praeito susirinkimo pro
tokolą. Priimtas be pataisų.

Po to pirmininkas paprašė 
perskaityti paskutinio valdybos 
posėdžio protokolą. Išklausytas 
su dėmesiu. Užgirtina nauja 
idėja! Naujai išrinktai kadenci-

atvykti.
Be to. pirm. J. Bacevičius pa

sisakė, kad leidžiamoje loterijo- 
jej valdybos nariai išsijungia. 
Ponia Simokaitienė su kita po
nia dalino loterijos bilietus. 
Snauda skelbė, k id išlošimui 
skirtas kalakutas.

šia proga priminsiu, kad vai
šių metu pranešė, kad dovaną 
laimėjo ponia Galina usk'enė. 

! Berods, bankete buvo, tarp kitų, 
I įteikta premija uoliam nariui, 

Aien-jj^ vvruį p Galinauskui.
perio-! Griž?3 iš ligoninės St. Patla- 

.ba, suprantama, pavėluotai iš
vardijo ir dėkojo asmenims, ku
rie banketui dovanojo fantų. Jų 
ilgiausia virtinė ir gana vertin
gų buvo.

Ta pačia proga padėkojo' jį 
lankiusiems ligoninėje ir linkė-j 
jusiems geros sveikatos. I

Revizijos komisijos protokolą! 
perskaitė revizijos komisijos na
rys M. Simokaitis. Piniginę apy-
skail, tikrino sausio 8 d pas p. tas skaičius bus 
Sadauską. Atskaitomybe veda-Įjjgj 3QQ

. . ina tvarkoje ir atitinka knvgu u i_jai valdybos pasiskirstymas jau Į įrašams. 1980 m. sausio 1 S S a
buvo spaudoje paskelbtas. Pir- kasos 5 
mininkas J. Bacevičius (6529 
S. Kedzie, tel. 778-2233), sekr. 
ponia Angelė Katelienė ir kiti 
pareigūnai. Linkime sėkmės ir 
darnaus kooperavimo su nariais.

Pirm. J. Bacevičius išvardijo 
valdžios asmenis, kurie rinkimi
niais metais pasisakytų savo’

Sadauską. Atskaitomybė veda-

kasos saldo: $13,285.42.
Revizijos komisijos praneši-j ruojant

mas priimtas. Pinigai laikomi 1 
bankuose.

Narių pagal sąrašą 490, bet 
nario mokestį sumokėjusių 240. 
Stovėjo didelė eilė norinčių su-j 
mokėti nario mo'kestį susirinki
mo pradžioje ir, reikia manyti,

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave., Chicago, Hl. 60643 

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsukant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

, l užgy-
įveno $878.99. Pirmininkas tiki, 
!kad valdybai glaudžiai koope- 

su nariais, šie metai 
būsią našesni.

Iš atvykusių pareigūnų kal
bėjo: E. Kucharskis, Ph. Bianko. 
ir W. Macavoy.

Visi kandidatuoja į valdžios 
postus, šie metai — rinkiminiai 
metai. Prašė paramos ir žadėjo 
rūpintis mūsų kolonijos išlaiky- 

Jmu. Plojome.
j P. Ankus sausio 8 dieną buvo 
J 8’to distrikto būstinėje. Ten bu
vo nemažas būrys policijos. Pri
minė, kad sustiprinta patruliai 
ir nusikaltimai turėtų mažėti.

{Prašo kooperuoti su policija ir
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo' rezervacijas; Parduoda nelaimės atveju šaukti policija 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus Icaštus telefono Nr 911

į Buvo nuvykęs ir į Indianą. 
Kalbėjo kongresmanas, kurio 
pavardės neminėjo. Kongresma
nas rinkiminės akcijos metu 
bandė daryti valdžiai priekaištų 
dėl kai kurių negerovių.

J. Bagdžius nusiskundė dėl 
noro didinti taksus. Ta proga 
pirm. J. Bacevičius priminė apie 
galimas gauti nuolaidas virš 65 

Įmetu amžiaus asmenims ir iš 
federalinės valdžios tiems, kurie

Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-' macijas visais kelionių reikalais
® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervuoti vietas 

S anksto — prieš 45 - 60 dienų.

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
XT« • T J • v* . .-I • .. . ĮlCUCiamiCJi VČL1UZi1<7S> UClIlb, is.LLLlt

Visi lietuviai kyieciami atkreipti į Naujienas turi mažiau 10,000 dol. metinhj
savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa-t 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati' 
nimo vajaus talką!

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

pajamų. J. Bagdžius ir pirmi
ninkas nurodė kdkius dokumen
tus reikalinga pristatyti. Teirau
tis pas pirmininką.

J. Ašmytė priminė, kad yra 
įstaiga, kuri turi priemonių ap
sisaugojimui nuo. užpuolimų. 
Pirmininkas prašė adreso.

Pirmininkas pasidžiaugė, kad 
pasisekė mūsų pastangos dėl 
71-ąja gatve transportacijos iki 
Pulaski. Bus įvesta vasario 
mėnesį.

Naujos valdybos priesaiką pa- meratą ir ta proga parėmė Nau-

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

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

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede______dol.
Pavardė ir vardas_____________________
Adresas______________________________

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė1

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus dol.
Pavardė ir vardas ___________
Adresas--------------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas________________________________________
Adresas-------------------------------------------------------------------------------

darė Ed. Kucharski. Buvo ir nuo
trauka padaryta.

Raštu draugiją pasveikino 
senatorius Frank Savickas ir pa
linkėjo visiems sėkmės.

Susirinkimas baigėsi apie 10 
valandą. Prasidėjo' vaišės. Na
riai girkšnojo, užkandžiavo.

Dėl susidėjusių aplinkybių pa- j 
vėluotai atvyko Richard Dalev. 
Jis pretenduoja į State Attor
ney. Prašė remti jo kandidatūrą. 
Jis ketino paremti mūsų koloni
jos reikalus.

Iš viso dalyvavo 200 narių. 
Buvo jaučiamas pasitenkinimas 
nauja valdyba ir pirm. J. Bace
vičiumi. Neabejotina, kad nariai 
rems valdybą, ginančią mūsų J 
koloniją ir dirbančią tautiniuo
se, kultūriniuose- ir politiniuose 
reikaluose. K. Bankus

jienų leidimą $10 auka. Cleve- 
lando tautieti užsisakė Naujie
nas trečdaliui metų, bet pavar* 
dės prašė neskelbti. Dėkui už 
auką ir už dėmesį bei platini
mo vajaus palaikymą.

— Ponia Anna Schwager — 
Vėlienė, Brookfield, Ill., kiek
vienais metais aukomis pare
mia Naujienų leidimą. Dėkui: 

’ už $8 auką- Malonu girdėti, kad 
ji yra guvi ir tvirta, t

1 — Kurtas Vėlius. Lisle, IĮL, 
tui ėdamas daug atsakomingo 
darbo ir mažai laiko. Naujienas 
prenumeruoja tik šeštadieniais. 
Dėkui už $7 auką.

— Ponia R. Požėra, Bumank, 
IIL, be laginimo pratęsė prenu
merata. o savo gerus linkėjimus 
atlydėio $15 auka. Dėkui. Taip 
oat dėkui tautiečiui iš Ook 
Lawn apylinkės, užsisakiusiam 
Naujienas vieneriems metams 
ir įteikusiam $5 auką, bet pa
vardės prašiusiam neskelbti.

— Dėkui kun. Zenonui Gela
žiui iš Marquette Parko už anks 
tybą prenumeratos pratęsimą, 
gerus linkėjimus ir už $5 auką.

— Vytautas Oželis, Malartic, 
Quebeko provincijoje, pratęsda
mas be raginimo prenumeratą, 
atsiuntė $7 auką. Montrealio 1 
tautietis, paremdamas Naujie-! 
nas ir jų platinimo vajų, užsi-Į 
sakė 4 mėn., bet pavardės pra-} 
šė neskelbti. Dėkui.

— Ofelija L. Barsketytė iš 
Marquette Parko baigė studijas 
bakalaurės laipsniu Chicagos' 
universitete.

Nimtl, twni — P*rd*¥imtf 
REAL ESTATE FOR SALfl

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, IIL Tel. Virginia 7-774 ■

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir visais moderniais Įrengi
mais Marauette Parko centre. Leng
vos pirkimo sąlygos, labai geras 
nis, reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

biz-

ELECTROS IRFNG1MAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago; miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

— Linas F. 
ąuette Parko 
bes studentų 
universitete-

Notary Public
Insurance, Income Tax

1 2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878,
IA

839T7S4 arba 839*5568.

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Kasperas iš Mar 
yra dekano gar- 
sarašuose- Lewis

i l

aukšt. mokykla-— St. Rita
: paskelbė garbės mokinių sąra-, 
j šą. Tarp kitų jame yra: Vyte- 
i nis Markevičius, Villiam Kir- 

kolis, David Dausinas, Linas j
šmukštys, Karolis Drunga ir j 
Darius Matonis.

Y

— Amerikos Lietuviu Tart/-| 
bos New Yorko skyrius ruošia | 
Lietuvos nepriklausomybės at- į 
statymo minėjimą vasario 17 d.
3 vai. popiet Brooklino lietuviu 
Kultūros židinyje. Programa: 
vadovaus inž. Petras Tutinas 
kalbės kun. dr. Jurgis šaraus 
kas, Viktoras Nakas ir ukrai
niečių disidentas Morozas. Ale

— J onas Massas, H insdale, 
III., ilgametis Naujienų skaity
tojas, gavo prasmingą dovaną 
nuo savo dukters Johanos ir 
žento Edvardo D. Žytkų. Jie
pratęsė jo prenumeratą viene- ninę programą atliks Jadvygos 
riems metams. Ta proga duktė ] Matulaitienės vadovaujama tai 
tarp kita taip rašo: “Mano tė-Į tinių šokių grupė, 
velis yra 86 metų. Jis yra uo
lus Naujienų skaitytojas ir no
ri gauti dienraštį kasdien, tik 
dažnai paštininkas atneša po 
du numerius. Anksčiau 17 me
tų jis gyveno Union Pier, Mich., 
bet dabar gyvena su < mumis. 
Jam labai nepatinka, kad sau
jelė lietuvių negali tarp savęs 
susikalbėti, kaip prie to Babe
lio bokšto statybos".

—Emilija čfgienė, Lakewood, 
Ohio, iš anksto pratęsė prenu-

OWNER-OPERATORS
D.O.T. qualified with tandem axle tractor for piggy back 
operation. Pick up and delivery within a 400 mile radius. 

Chicago-based, excellent pay package.

(312) 226-7828

MARIJA NOREIKIENIt

2608 We»t 69th St, Chicago, DI. 60621 • TeL WA 5-2787

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

— Algis Tamošiūnas, Ph. D 
kandidatas Northwestern uni 
versitete, priimtas dirbti Wash 
ingtone, Valstybės departamer 
te. Tam darbui kandidatus siūk 
visi geresnieji universitetai, be 
priimamas tik vienas.

— Tauragės klubo metinis na 
rių susirinkimas įvyks sausu 
27 d., sekmadienį, 1 vai. popiet 
Šaulių Namuose, 2417 W. 43r< 
St. Nariai prašomi atsinešti mo 
kesčių knygutes. Susirinkimą 
įvyks, nežiūrint atsilankiusii 
narių skaičiaus. Po susirinkime 
bus vaišės. Valdyba

— Bilietai į iš Pietų Ameriko 
atvykstančių tautinių šokių gru 
pės “Ąžuolyno” ir vokalinio vie 
neto “Žibučių” koncertą gauna 
mi Vaznelių — Gifts Interna 
tional parduotuvėje, 2501 Wes 
71st St. Bilietų kaina $6, $5 i 
$4. Koncertai įvyks vasa. 22 i 
23 dieno'mis Jaunimo centre.

_  Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kai 
bame lietuviškai. 782-3777 o: 
925-8392. Professional Membe 
American Federation of Astro 
ledgers. (Pr.)

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2717

e Marconi išrado radijo sius 
tuvą 1896 metais. Jis galėjo pa 
siųsti signalus lik vienos mylio 
nuotolyje.

• Dauguma amerikiečių atsi 
liepia telefonui tris kartus su 
skambėjus.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariu ose

BUDRAITIS REALTY

[vairi andrauda —INSURANCE 
BUTŲ 'NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

TeL 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69fh Street 
Tel. REpublic 7-1941

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkip reikia

SECRETARY
Experienced person wanted for 
typing, bookkeeping, payroll and 
purchasing. Northside location. 

Benefits.

472-1260

KAIP SUDAROMI

padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons» 
Wells peržiūrėta. ‘‘Sūduvos’ 
šleista knyga su legališkomi* 
ormomis.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00,

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su, 
crauta autoriau? troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Eutui 
gyvenantieji prašomi užsisa 
tyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

ii

— Patikslinama, kad “Lietu
vos Aidų” radijo programos lai
kas yra nepasikeitęs ir praside
da 8:30 vai. vak. Taip pat infor- 

Įmacija apie aukas Čikagos lie
tuvių radijo programoms ne
buvo tiksli. Skaitytojus ir LF 
vadovybę, nedalyvavusią šioje 
transakcijoje, atsiprašau. (P- f-)

Arthritis Sufferers!
w Now. Get relief * 

for painful inflammation 
and protection for your stomach!

For minor arthritis pain. Arthritis Pein 
Formula 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?

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5930

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
32081/2 W. 95th St 
Everg. Park, III. 
60642, - 424-8654

State farm Fire and Casualty Company:

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimų.

TeL 776-5162 arba 776-5163 
2649 West 63rd Street 

Chicago, UI- 60629

» - > > •—

Skaitytoju Balsai
Gerb. Leidėjai 1

Sveikiname Naujienas už tvir
tą demokratišką liniją kovoje 
prieš žmonijos pavergėją ko
munizmą.

Įdomu skaityti laikraštį, kuris 
nesiekia “silkių bačkos” vieny
bės ir nekelia audrą dubenyje 
vandens.

Tokie stiprūs bendradarbiai, 
kaip Birutė Kemežaitė, Kazys 
Januta, Vladas Bakūnas ir dau
gelis kitų Naujienas padaro įdo
miu dienraščiu. Linkime daug 
sveikatos leidėjams ir bendra
darbiams.

Priede 50 dol. čekis už meti
nę prenumeratą, o $10 likutis 
yra auka Naujienoms.

Janina ir Vincas Dovydaičiai 
San Clemente, Cal.

6 naujienos, CHICAGO, i, ill. January ZJ, 1980 ✓




