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NAUJI TIKINČIŲJŲ TEISIU 
KOMITETO DOKUMENTAI

Vakaruose gautas naujas Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų 
Komiteto dokumentų rinkinys (1979 m. liepa - spalis, 31 psl.). 
Dokumente Nr. 21 (12/9/79) protestuojama prieš “grubų tary
binių pareigūnų kišimąsi į religinių bendruomenių vidaus gy
venimą”, nurodant į įvykius Kirdeikių ir Daugailių parapijose.

• Dokumentas Nr. 22 (12/9/ 
79) aprašo vilniečio Viktoro Va
siljevo diskriminaciją už jo re
liginius įsitikinimus ir prašo 
leisti jam emigruoti. (The New 
York Times pranešė, kad gruo
džio' 17 d. Vasiljevas pareiškęs, 
jog jam suteiktas leidimas emig
ruoti.) Dokumentas Nr. 23 (23/ 
9Z79), adresuotas “SNO Gene
ralinės Asamblėjos XXXIV sesi
jai, visų šalių vyriausybėms, 
parlamentams ir visuomenei”, 
pateikia naujų faktų apie tikin
čiųjų vaikų prievartavimą.’

Popiežiui Jonui Pauliui II pa
siųstame laiške (19/10/79) pir
mųjų Pontifikato metinių proga 
Komiteto nariai dėkoja už pri
minimą “beužmirštantiems Va
karams, kad Lietuva — Euro
pos šalis, apie jos gyvastingu
mą” ir išreiškia viltį, kad 1987

Griškevičiui ir LTSR prokuro
rui, Kybartų (887), Simno 
(269).■ parapijų tikintieji pare
mia savo kunigus, pavadina kal
tinimus melagingais ir prašo, 
kad neteisingi skundėjai būtų 
sudrausti ir kad būtų liautasi 
persekiojus kun. A. Svarinską 
ir kun. S. Tamkevičių. 1091 Prie
nų tikintieji pasirašė po pareiš
kimu Brežnevui, reikalaudami 
“nutraukti šmeižto kampaniją 
prieš kun. Tamkevičių”.

Dokumentų rinkinyje taip 
pat randame kelių lietuvių nusi
skundimus milicijos ir saugumo 
pareigūnų brutaliu elgesiu. Vil- 
kaviškietė Dana Kelmelienė rašo 
Katalikų Komitetui (15/7/79), 
kaip ji buvo sumušta ir įžeidinė
jama už mėginimą dalyvauti 
kun. S. Tamkevičiaus teisme 

metais, 600. metų nue krikšėtol Va.rėnįie- .SKį.?al,rui>'ė, |,ra' 
įneša PiespunliKimam. prokuro
rui (6/8/79), kaip saugumas iš 
jos atėmė peticiją, kurioje/buvo 

Įprašoma grąžinti pagrobtą Klai- 
Į pėdos bažnyčią, ir mėgino ją 
I užverbuoti šnipinėjimui. Rau- 
! dondvarietė Angelė Ramanaus- 
I kaitė buvo suimta, 25 dienas iš- 

ė 'laišlTus kalėjime ir sadistiškai
traktuojama už apsilankymą

Praeitais motais dailininkas Jonas Tričys padarė didoką pluoštą nuotraukų apie Chicagos 
lietuvių veiklą. Paveiksle matome lietuvių būrį Pavergtų Tautų dieną prie kalbėtojų e.- t- 

rados. Demonstrantai priminė visam pasauliui, kad lietuviai reikalauja pavergtai
Lietuvai laisvės.

MOTERYS TURĖTU REGISTRUOTIS

nybės įvedimo Lietuvoje jubilie
jaus proga, “šventasis Tėvas 
pabučiuos prakaitu, ašaromis ir 
krauju permirkusią Lietuvos! 
žemę”. j

Apie iškvietimus į LTSR pro-j 
kuratūrą, grasinimus ir reikalą-1 
vimus nutraukti “neteisėtą” Ko-’ 
miteto veiklą, parašė
-LTSR prokurorui Komiteto na-
riai kun. A. Svarinskas (1/10/ Pas Baltarusijos lietuvius ir po- 
79) ir kun. S. Tamkevičius (29/!kalbius aPie Htuanistiką bei re- 
8/79). Abu atmeta kaltinimus,Savo la,§ke Lietuv°s 
išsamiai dokumentuoja, tikinčių- Baltarusi j o's prokurorams (22/ 
jų diskriminaciją Lietuvoje irp'^' ras0- 
tvirtina, kad Komitetas ir toliau j 
informuos apie “skaudžius tikin-!

TAČIAU' JŲ REGISTRACIJĄ IR ŠAUKIMĄ PRIVALĖTŲ 
TVARKYTI ĮSTATYMAI, KURIŲ DABAR NĖRA

WASHINGTON. D.C. — Sek
madieni ABC televizijos klausi
mų ir atsakymų programoje da
lyvavo Armijos sekretorius Clif
ford L. .Alexander Jr. ir atsaki
nėjo Į klausimus, liečiančius 
Amerikos gynima. Jis yra sava
noriškos karo tarnybos šalinin
kas, bet nėra priešingas naujo-

SUGRĮŽO RODEZIJON 
PARTIZANŲ VADAS

SALISBURY,. Rodezija. — 
Sekmadienį į Ro’deziją. dabar
tinę Zimbabwe, po kenkerių 
metų savanoriškos tremties Mo
zambiko respublikoje, ’sugrįžo 
partizanų vadas Robert Muga-

Baltarusijos prokurorams (22/ 
8/79) ji rašo:

“Kokiu tikslu ir kieno įsaky-
----  .mu trukdoma pas Baltarusijos

čiųjų teisių pažeidimus Lietu-‘lietuvius atvažiuoti studentams,

kų registracijai — būti pareng-. be. Sostinės priemiestyje jo lau- 
tyje reikiamu atveju. Dabartį-1 kg apie 150 009 žmonių minia, 
niu metu visos ginklų rūšys turi I kuriai jis pasakė kalba. Jo^e pa- 
nol-oni-omo. e o,™ j jr gajj žacjėjo dirbti, kol Zimbabvė taps 

“tikrai demokratine valstybe”.
pakankamai savanorių i
atsispirti dabartinei grėsmei.

__  . s Prezidento Carterio' praneši- Baltuosius jis ragino pasilikti 
voje ir kitose tarybinėse respub-j mokslininkams, folkloro rinkė- me apie padėtį J.A. Valstybėse 
likose” (Svarinskas). Kun. S. j jams? Kodėl reikalaujama, kad buvo kalbama apie naujokų re- 
Tamkevičius pavadina kaltini- į lietuviškos knygos būtų siunčia- j gistraciją, bet nieko nesakoma 

-mus absurdiškais ir pareiškia, mos užsienio lietuviams, o Bal- 
kad Komitetą sukurti paskatino ’tarusijos lietuviams jų nuvežti 

■ne JAV Kongresas, kaip tvirtina j negalima? Kodėl ištisai lietuvių 
Prokuratūra, bet “nuolotos per-įgyvenamoje teritorijoje trukdo- 
sekiojama Lietuvos Katalikų Į mas lietuvių kalbos mokymas, 
Bažnyčia”.

apie naujokų re-
ne-

ISLAM A B A1) A S, Pakistane-’. 
(ien. Zia ul-Hatp at daryda- 
s infisulinonų valstvbiu už- 
aio reikalų minister ų kon*’p- 

renciją. pareiškė Įsitikinimą, 
kad visas musulmonų pasaulis 
privalo jungtis prieš Sovietų Są
jungą. Kol Sovietų karo jėgos 
nebus atšauktos iŠ Afganistano, 
tol musulmonų pasaulis n pri
valo turėti jokių santykių su So
vietų Sąjunga, pareiškė gen. 
Zia, atidarydamas Lslamabadan 
suskridusiiu musulmonu valstv- v *■ »
bių atstovų konferenciją. Dikta- 

I torius Zia, pasitaręs su svarbes
niais musulmonų pasaulio atsto
vais, atidarvdanias svarbia mu
sulmonų konferenciją, visam 

j pasauliui pranešė, kad Sovietų 
; karo jėgų Įsiveržimas į Afganis- 

’ i taną sudaro didžiausią pavojų 
|visam musulmonų pasauliui.

— Sovietų karo jėgų aisauki-

SACHAROVAS REIKALAVO 
BAIGTI INVAZIJĄ

MASKVA, Rusija. -— Sovietų 
radijas ir komunistų kontro
liuojama spauda paskelbė, kad 
prof. A. Sacharovas tapo Ame
rikos šnipu ir išvežtas į Gorkį, 
bet oficialus pranešimai nesako, 
kaip tas fizikos profesorius tapo 
Amerikos šnipu.

Chicago' Sun-Times korespon
dentas Maskvoje patyrė, kad A. 
Sacharovas reikalavo Sovietų 
valdžią baigti Afganistane oku
paciją ir tuojau atšaukti visas 
savo karo jėgas. Sacharovas rei
kalavo to paties, ko reikalavo 
prez. Carteris. todėl Sovietų fi-

- ‘ziką ir pavadino JAV šnipu
Sovietų saugumas ištrėmė 

prof. Sacharovą ir jo žmoną Ele
ną į Gerkį miestą. Profesoriaus 
žmona telefonu pranešė, kad

? k<-iuriu kambariu butą ir - 
santykius tarp Sovietų Sąjungos rengi“'-7 jame gyventi, bet lelc- 
ir Islamo pasaulio, — pareiškė! fonas tuojau buvo nutrauktas, 
suvažiovusius pasveikinęs gene-(Be 
rolas Zia ul llaq.

Libija yra vienintelė, kuri ne
pritaria pagrindinėms gen. Zia 
mintims, bet Libijos užsienio 

'reikalų ministeris nedrįs pasi- 
rašė nauja prekybos sutarti su suvažiavusiu ministerių
Pekino vyriausvbe. Kongresui daugumai ir dideliam jų pasi- 
nepatvirtinus sutarties, prekyba piktmimui. Libijos ministeris 
ėjo gana lėtai. Praeitą ketvirta-nepritarti musulmonų ak- 
dienį sutartis patvirtinta be di- prieš Sovietų Sąjungos ka- 
dėlių sunkumų. Manoma 
prezidento Carterio kalba 
k ė Kongreso 
greičiau priimti šj įstatymų.

Sovietų Sąjunga ištisus de- 
š:nCmeč'us nogėjo gauti lengvas 
prekybos sąlygas, bot jų nega-j 
Įėjo’ gauti. Sovietų valdovai lai
ko nepaprastai didelius karino-’ 
menės dalinius, daug išleidžia • - .
ginklams ir grobia kitus kraštus. ~i priešingos

LENGVOS PREKYBOS 
SĄLYGOS KINIJAI

v aSHINGTON, D.C. _  Ket- mas Afganistano gali atstatyti gavo
vi padienio vakare Senatas ir 
Atstovų Rūmai ’ uims pa
čias lengvir as prekybos są
lygas dav utinei Kinijos 
sybei .sutarimas buvs reikalin
gas duoti galią p' ,Įrašytai nau
jai prekybos s\turčiai.

Pernai JAV vyriausybė pasi-

py«-ialaus Sovietų saugumo 
‘policijos leidimo niekas negali 
įvažiuoti ar išvažiuoti iš Gorkio.

stabdyti Sovietų ekspansiją. Ru
sų karo' jėgų įsiveržimas į Afga
nistaną sudaro didelį pavojų vi
soms arabų ir bendrai musulmo
nų valstybėms. Rusų karo pa
jėgų įsiveržimas į Afganistaną 
ypač sitdaro pavojų Pakistanu!, 
Iranui iir Irakui.

Prieš Sovietų okupaciją griež
čiausiai pasisakė šeši Afganista
no partizanų atstovai, padarę 
sąjungą kovai prieš Sovietų ka
rius, įsiveržusius į Afganistaną.

BANDO SUTAIKYTI VISUS 
MUSULMONUS

kad-ro veiksmus, bet jis nesirengia 
oavei- priešintis dslamabadan suvažia- 

vadovybę galimai vusiems, musulmonų 
I atstovams.

Visos musulmonų 
j šsk yrus A f gani s t a n ą. 
Pietų Jemeną, yra 
savo atstovus Į Islai 
bartinė Afganistano vyri ju-y' ėj 
vadovaujama komunistų pn Ii- i 
jos nario Babruko Kanu iio.

svarbiausiai m- 
monų valstybių pciitikai, smer
kiančiai Sovietų įsiveržimą į Af
ganistaną, todėl ji savo atstovų 

MASKVA. Rusija. Praeitą nesiuntė į Islamabadą. Sirijos 
sekmadienį Sovietu valdžia pa-j prezidentas nėra komunistas, 

’skelbė, kad '’lekiančią vasarą ■ be t jis yra labai priešingas Egip- 
iniošiama Ma i-” ■ ''’impr-dn • to laikos sutarčiai su Iziaeliu, 
jvvks. Rusai apgailestavo, kad todėl iis nesirengia bendradai-

valstybių

valstybės, 
Siriją ir 

atsiuntusiesRodezijoje. pažadėdamas 
liesti privačių nuosavybių.

Mugabe yra ko'munistinių pa
žiūrų, bet artėjant rinkimams, 
jis ir jo šalininkai dėl geresnės 
propagandos keičia savo radika
lius nusistatymus į privačią nuo
savybę ir i baltuosius, kurių yra 
virš 230,000. Mozambiko bazė
se, iš kurių buvo puldinėjami 
ir terorizuojami Rodezijos gy
ventojai, jis buvo sutelkęs a? c 
15,000 partizanų, kurie pasižy-

Gen. Zia ul-Haq, Pakistano 
yra j prezidentas, gana plačiai išsikal

bėjęs su įtakingesniais musul
monų vadais bando rasti bendrą 
kalbą su jais. Lžsienio reikalų 
ministerių konferencijo’s pirmi
ninku išrinktas Maroko užsienio 
reikalu ministeris M. Bucet, o 
sekretoriumi išrinktas Habib 
Chatti. Jiems įsakyta nekreipti 
dėmesio į savo pažiūras, bet im
tis priemonių gintis nuo Sovietų 
karo jėgų antplūdžio. Vyrauja 
mintis skelbti Sovietų Sąjungai 
žiaurų irusjlmonų “šventąjį” 
kar\ jeigu Sovietų karo pajėgos 

auks iš Afganistano. '
\\ ’ ms aišku, kad pats Įdo

miausia pranešimas atėjo’ iš 
Sovietų pavergto Afganistano. 
Jo partizanų atstovai pranešė 
konferencijai, kaip Sovietų karo 
jėgos pradėjo veržtis į kraštą 
be jokio šūvio. Sovietų “draugin
gumo sutartis” atidarė duris 
rusų okupacijai. Jie patarė mu
sulmonams vengti “draugingu
mo sutarčių” su rusais, nes tai 
esąs pirmas žingsnis Sc> cių 
apgaulei ir pavergimui. Suvažia
vusieji tvirtina, kad Afgan tu
nas vieningai kovos prieš Įsiver
žusias Sovietų karo jėgas. Bnb- 
rakas Karmalas yra Sovietų pa
valdinys. 

9

apie moteris, 
pareiškė, kad 
moterų registraciją, tačiau tam 
dalykui reikia naujų įstatymų, 
kurių dabar nėra. Armija gali 
skirti savanores moteris į kovos 
vienetus, bet pagal išleistas tai
sykles jos skiriamos 
binėms tarnyboms, 
aviacijoje ir marinų 

moterims 
įstatymais

Sekr. Alexander 
jis propaguoja

f kodėl lietuvių, kaip vienos už- 
Sayo laišką jis užbaigia šiais sierrio kalbų, dėstymas ten jve- 

kadImamas tik nuo trečios klasės?
Lietuvos Katalikų Bažnyčia — jeį lietuviai yra piliečiai lygia- 
tai ne Rusijos Pravoslavų Baž-įfeisiaj su rusais, tai jiems turi 
nyčia, kur ateistinė valdžia perjoti atidarytos ne tik lietuviškos esančioms 
sau klusnius vyskupus gali) klases, kuriose visi dalykai dės- drausta 
griauti Bažnyčią ir terorizuoti j Įomj lietuvių kalba ,bet lietuvių koVos vienetuose. 
___oI apgyventose vietovėse... netgi. 
tuvoje šitaip niekad nebus, nesjjietuvi§kos mokyklos.

žodžiais: “Neužmirškite,

griauti Bažnyčią ir teronzuou 
kunigus bei tikinčiuosius. Lie-J
IWTVJV ..-. — -.v, — — |

šv. Tėvas gyvena ne Maskvoje, Į 
i Vatikane, ir Katalikų Bažny-; 
čios reikalais turi rūpintis ne tik! 
vyskupai, bet ir kunigai, ir net 
pasauliečiai”. ,

Laiškuose KPCK sekretoriui P.

KALENDORĖLIS

RUSAI VIENI RUOŠIA 
OLIMPIADĄ

POSĖDŽIAVO VLIKO , 
TARYBA

CHICAGO, Ill. — Praeitą sek
madienį Chicagoje posėdžiavo 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto taryba, susidedanti iš 
15 įvairių grupių atstovų.

Posėdžiui pirmininkavo krikš
čionių demokratų atstovas A. 
Šoliūnas.

} — šiaurės Kalifornijoje sek- 
Sausio 29: Barbėja, Konstan-- a(jįenį įVyfc0 trečias žemės dre- 

tas, Banguolė, Girkantas, San-Į ėjimas, padaręs namams nuos- 
tvaras.

Saulė teka 7:07, leidžiasi 5:01.
Oras debesuotas, • šalty.

tolius.

tik pagal- 
Laivyne, 

daliniuose 
yra už

dai j-vauti

Sekr. Alexander yra priešin- 
(ELTA) gas siųsti JAV karines pajėgas 

į Pakistaną ar ten steigti l>azes, 
bet pastebėjo, kad tokios bazės 
būtų paegidaujamos Persų įlan
kos kraštuose. Jo pareiškimu, 
Gynybos departamentas gali pa
kankamai greitu laiku pasiųsti 
kovos vienetus į bet kurį pasau
lio kraštą, bet tikslaus laiko bei 
vienetų dydžio nenurodė, laiky
damas tai kariškomis paslapti
mis. Paklaustas apie naujų šau
kimo kortelių spausdinimą, sek
retorius užtikrino, kad 
nė administracija nori 
jo'kus suregistruoti, o 
šaukti kariuomenėn.

dabarti- 
tik nati
ne juos

mėjo žiauriu elgesiu ir ntkaltlŲtarptautinis olimpiados komite-1 hiauti su arabu valstybėmis, r 
...... 'tas siūlė olimpiadą perkelti į ki-j norinčiomis pasmerkti Egipto.

tas vietas, tik ne Maskvoje, betl U‘ \ 
Sovietu valdžia nesutiko su pa-Į komunistu 
siūlymu olimpiadą kelti 
Visi tarptautinės komisijos na- veržimą 
riai reikalavo atšaukti Sovietų priima naujausius Sovietų gink 
karo jėgas iš Afganistano, l>et lūs ir didoką skaičių rusų pata- 
Sovietų atstovai nesutiko. Jiems 
atrodo, kad olimpiados negali
ma maišyti su politika. Jiems 
buvo priminta, kad olimpiados 
nariams privalo būti taikomi pa
grindiniai olimpiados principai, 
kuriuos nustatė graikai prieš 
tris tūkstančius metu Buvo pa
siūlyta blimpiadą perkelti į Grai
kiją, bet rusai nesutiko. Rusai 
paskelbė, kad olimpiada bus 
ruošiama Maskvoje.

gyventojų žudynėmis. Sekma
dienį Rodezijos kariuomenės 
štabas pranešė, kad nušauti 
trys Mugabė< partizanai ir trys 
jų kolaborantai.

— Gorki mieste Sovietų poli
cija atidžiai seka prof. Sacha
rovą. užrašo kiekvieną 
pasimatantj rusą. Be 
valdžios leidimo niekas 
negali kojos Įžengti.

su juo 
Sdvietų 
į Gorkį

__ New Orleans uosto darbi
ninkams teismas įsakė pakrauti 
javus į graikų laivų. Rusai buvo 
sumokėję už javus ir juos parsi
vežti atsiuntė graikų laivą.

— Jau septinti metai Kinijoje 
įirnimt^ skaičiai malėja 2^ %.

— Senatorius HoAard Baker 
aštriai kaltino prezidentų Carte 
rį dėl JAV užsienio politikos.

— Elkhart. Indianoje, viešbu
čio gaisre sekmadienį žuvo pen
ki asmenys ir penki buvo su
žeistų iŠ kurių 3 sunkiai.

Pietų Jemeno vyriausybė yra 
______/ i rankose, nesirengia 

kitur. Ismerkti Sovietų Sąjungos už įsi- 
į Afganistaną, o pati

rėjų. Ji atsisakė siųsti savo at
stovus į Pakistaną.

Saudi Arabija, vadovaudama 
visoms naftą ir gazoliną gami
nančioms arabų vaistytiems, yra 
įsitikinusi, kad Sovietų Sąjunga 
sudaro didelį pavojų visoms 
naftą gaminančioms arabų vals
tybėms. todėl ji smerkia Sovie
tų karo jėgų įsiveržimą j Afga
nistaną ir ragina kitas valstybes 
pasiprieišnti Sovietų karo jėgų 
ekspansijai į Pietų Aziją. Saudi 
Arabijos atstovas pritaria pre-— Vakarų Europos va!styles 

nutarė padidinti savo turimų zidento gen. Zia paruoštiems pa- 
kareivių skaičių. >siūlymams imtis, priemonių su-



! TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai '

3SE

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
 JONAS ADOMAVIČIUS, M- D. 

NOSIES NEGEROVIŲ SUKELTI 
GALVOS SKAUSMAI

Visokie pirkliai dabar visomis 
priemonėmis perša lengvatikiui 
žmogui visokius anacinus bei 
buferinus “nuo menko ir trum
palaikio" galvos skausmo bei 
nuo tokių sinusinių negerovių. 
Apsišvietęs žmogus žino, kad 
nuo menko ir trumpalaikio (mi
nor and temporally) skausmo 
jokio vaisto nereikia. Tai sa
vaime susitvarkantis negeru
mas. Už tai gilinkimės toliau į 
rimtesnes priežastis galvos 
skausmų, kuriuos gali sukelti 
nosyje ir nosies sinusuose įvai
rūs pakitimai-

NOSIES PERTVARROS 
IŠKRYPIMAS

Tik ■ąpsišvietusieji geriau pajėgia atsi
spirti visokių apgavikų pinklėms, galvos 
skausmus turint. (Mediciniška tiesa)

sis ir nuolatinis, jis nesti pul
suojantis. Kai kurie nosies per
tvaros iškrypimai sukelia sinu
sitą tada, kai esti užspaudžia
mas sinuso atsivėrimas į nosies 
ruimą. Tada sinuso išsivalymas 
esti sutrukdomas. Tada pacien
tas ima skųstis tuštumoje esa
mai skausmais.

Minėtos pertvaros iš
gali spausti į viduri- 
perdalinimą (middle 
ir sukelti skausmus

Dėl nosies pertvaros (nasal 
septum) iškrypimo (deviation) 
bei joje atsiradusių išaugu 
(spurs) gali gautis galvos skaus
mas. Mat, tokia pertvaros ne
tvarka paveikia nosies vidaus 
struktūrą, 
krypimas 
nį nosies 
turbinate)
akyje ir kaktoje. Tas iškrypi
mas bei minėtos pertvaros išau
gos gali spausti gomurio srity
je esamus nervinius rezginius 
(sphenopalatine ganglion) ir 
sukelti krūminių dantų bei smil
kinio srityje skausmus.

Dėl nosies pertvaros prisilie
timo (jai iškrypus) prie kitų 
nosies sudėtinių dalių atsiradęs 
galvos skausmas yra: vienapu-

Tokiais atvejais gydytojas 
tirdamas paciento nosį suleidžia 
gleivinę sutraukiančius vaistus. 
Tada jis geriau mato nosies per
tvaros iškrypimą. Skausmą ra
minantieji vaistai palengvina 
tokios kilmės skausmus, bet tik 
nosies pertvaros operacija pra
šalina tokių galvos skausmų 
priežastį. Tada, žinoma, visam 
laikui pranyksta galvos skaus
mai.
NOSIES PERTVAROJE VOTIS 
IR KRAUJO IŠSILIEJIMAS
Nosies pertvara gali supū

liuoti po jos užgavimo ir ten 
atsiradusios kraujosruvos (he
matoma); Tas kraujas atsiranda 
po pertvaros gleivinės. Tada ta 
kraujosruva gali supūliuoti ir 
gautis votis (abscess). Tada 
žmogus apturi nuolatinį, didelj 
ir veržiantį galvos skausmą. To
kiems pacientams reikalingas 
pūlių išleidimas įpiovus votį, 
įstačius dreną pūliams -išleisti, 
davimas antibiotikų ir skaus
mus raminančių vaistų. Vien 
kraujosruvos atsiradimas po no
sies sužeidimo (dar jai nesupū-

liavus) reikalingas toks pat gy
dymas, kaip ir voties atvejuje.

i ra

akys, viršutiniai dantys, I

LABAI STIPRŪS GALVOS 
SKAUSMAI D$L NOSYJE

NERV^ ERZINIMO
-Nosies gilumoje esamų ner

vų, jų rezginio (sphenopalatine 
ganglion) suerzinimas gali duo
ti labai stiprų galvos skausmą 
Gali jis būti vienoje bei abiejo
se pusėse. Ima skaudėti tų ner
vų aprūpinamos veido dalys:

[ nosis,
žandai, smilkiniai, už ausų sri
tys ir pakaušis. Skausmų stip
rumas ir nuolatinumas nurodo į 
to nervų rezginio sujaudinimą. 
Gali nosis užs’kimšti ir gautis 
vendeninio skysčio tekėjimas iš 
jos.

Gydytojas lokį nervų 
nimą gydo dvejopai: I. 
nu nejautru tą nervų 
padaro (cocainization),
degina tą nervinį mazgą sidab
ro nitratu (50% solution of sil
ver nitrate cauterization.)

PERIODINIAI GALVOS ' 
SKAUSMAI

suerzi - 
kokai- 
rnazgą 
2. pri-

Alergijos sukelti galvos skaus
mai esti abipusiai. Tai kaktoje, j 
viršugalvyje ir pakaušyje pasi-j 
reiškią skausmai, kartais einą 
su piktinimu vemti. Kadangi 
alerginiai galvos skausmai gau
nas žmogui prisilietus alergenų 
(jį įjautrinančių medžiagų) — 
įkvėpus žmogui įjautrinančių 
medžiagų- —' tai tie skausmai 
esti su pertraukomis (periodi
niai).

Beveik visi turį alerginius 
galvos skausmus pacientai aptu
ri nosyje negerumus. Tada jų‘ 
nosis užsikemša, ji paburksta, 
iš jos teka skystis (rhinorrhea)

Prie Vilniaus katedros, dabar paverstos į meno paveikslu galeriją

[Job negamina sveiko mauto. Jos 
’nežino, kas yra ekonomija. Iš 
Į tdkių gyvena prekybininkai. O 
I patys iš dėžučių mintantieji sa
vo sveikatą alina jau pačioje 
jaunystėje.

j Dabar saldžias įstaigos ima 
[reikalauti, kad prekybininkai žy 
j mėtų kiekį valgomosios druskos 
dėžutiniam maiste. Ta druska 

Įeina po cukraus, randamo tose 
[dėžutėse. Cukius irgi priskiria- 
inas prie daugelį negalių sutei
kiančio maisto. Taip amerikie
čiai, vien dėžutiniu maistu mis
dami, suvartoja iki pusės viso 
druskos kiekio, suvartojamo šio 
krašto’ žmogaus.

Už tai mes lietuviai turėkime 
savas galvas ir nepasiduokime 
apgaunami. Tvarka — saikas 
turi būti kiekvienoje vietoje už
laikomas. Tik tada gyvenimas 
mums visiems bus daug žmo
niškesnis. Tokio gyvenimo ir 
tamsta trokšti, tai kodėl tamstai 
nepainėginti sveiku keliu per 
gyvenimą eiti. Sėkmės! 

* * ♦
MAŽAS KIEKIS SAULĖS 

SPINDULIŲ BŪTINAS 
KIEKVIENAM

vitaminų D atsirastų. Todėl visi 
pensininkai tiek žiemy, tiek va
sarų išeikit ii savo stubų, iŠ 
Bingo lošimo patalpų, iš smuk
lių ir iš pasiplepėjimo būstinių 
j saulę, į gryną orą ir tuomi leis
kite saulei suteikti jums norma
lų vitamino D kiekį. Taip saulė 
saugos visus nuo minkštų kaulų, 
atsirandančių dėl osteomalaci- 
jos. Saulės spinduliai odcfje pa
gamina vitaminą D. Taip jau 
yra Tvėrėjo patvarkyta. Mums 
tik lieka pildyti Jo valią. Sėk
mės visoms!

ADELES DUOBL1ENES 
SVEIKO MAISTO 

RECEPTAS

®2

gydomas antihistamininiais vais 
tais. Tik retais ir labai sunkiais 
atvejais priseina ištirti odos 
jautrumas medžiagoms ir po to 
sekąs tos odos nujautrinimas 
(desensitization).

IŠVADA. Kad ir kaip norėtu
me nosies ir jos sinusų sukel
tus galvos skausmus tvarkyti

Klausimas: Taip mes visos 
moterys skundžiamės strėnų 
skausmais. Gydytojai kalba apie 
mūsų kaulų minkštumą. Kaip 
juos mes galėtume kuo geriau 
sustiprinti ir tuomi savo svei
kus kaulus ilgėliau apturėki? Už 

1 ne*aicVimi mrs xrion rr*ir*lrčf oVe*nlin

Adelė Duoblienė

ir čiaudulys atsiranda. Tais at-| per televiziją paskelbiamais bei 
vėjais gydytojas randa tokių’ 
pacientų nosies gleivinę pabur
kusią, pabalusią. Tuomi alergi- skelbimai teikiami pasimetė- 
nis nosies negerumas skiriasi, iįarns įr kitokiems begalviams, 
nuo uždegiminio nosies gleivi-Į doleris nedvokia, todėl pel
nės pakitimo (sinusito). Aler-i nagaudž’ai pragyvena iš ap- 
giniai galvos skausmai retai ka- j gauiės. Kartą ant visados lietu- 
da atsiranda pas vaikus. Į yjs turi pradėti visose srityse.

Alerginis nosies susirgimas j įskaitant ir mediciną, tvarky-

per radio girdimais vaistais-nie- 
ko gero neatsieksime- Minėti

c

Grcst 
Americ,

Dream 
Machin

rtoaknca M the place that ta mada 
ont et dreams. And, U^S. Savings 
Bood* have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Sow, Bonds mature in lesa than 
years. That means your dreams 

□an coate true faster than ever before. 
You can buy shares in your parti- 

ail&r dream by joining the Payroll 
Savings ITan where you work, or the 
losxi-a-Month plan where you bank.

Befbr* you know it, your American 
1.will be a reality.

Ne** X Brmda pay wban Said
etatxjrrtv < 6 jwk X) (4*5 tha fiM
year). arw rwpLwari if kwe, sOtwan, e-

•t bank iMareat te ar< cub^act to 
ar teima twa W te« war

Take stock in America,
mature in leaf thsu fix vpow

tis kaip šviesiam -ir išmintingam 
žmogui, pridera. Susipažinkime 
su ligų pagrindais, ligoje kreip
kimės į gydytoją ir pildykime 
jo nurodymus. Gana pensinin
kams taupyti dolerius vien ta
vernoms, nežmoniškiems vai
kams, dangų mums žadantiems 
bei graboriams. Pradėkime žmo
niškai gyventi, valgyti, melstis, 
rėdytis ir poilsiauti. Tada mes 
rečiau sirgsime, o susirgę pajėg
sime reikiamai visas savas ne-* » ti t.i 
gales tvarkytis.

PASISKAITYTI. Consultant, 
December 1977.

*

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

KLAUSIMAS. Kas daryti, 
prašau gerb. daktare atsakyti, 
su mano tėčiu. Kai jis dantis 
susidėjo — valgyti nustojo ir 
meta svori taip, kad net gaila 
žiūrėti. Ačiū iš anksto.

ATSAKYMAS. Naujai įstaty
ti išimami dantys, ypač kai jie j paaiškinimą'visų minkštakaulių 
dengia dalį ar visą minkštą go-i moteriškių vardu tariu nuošir- 
murį gali žmogui atimti norą j jų ačiū, 
valgyti. Kai žmogus per ilges
nį laiką įpranta nešioti naują 
dantų protezą, — grįžta 
apetitas. Nenusiminkit! 

* * *
KODĖL VENGTINAS Iš 

ŽŪČIŲ MAITINIMASIS
KLAUSIMAS. Prašau, mielas 

daktare, paaiškinti, kodėl gydy
tojai nepataria maistą dėžutėse 
pirktis? Jis patogus nešti, ne
reikia gaišti verdant, na, ir ska
numas jo net geresnis už švie
žio maisto, kuriam gamintis aš 
nė pagalvoti negaliu- Ačiū už 
gerą išaiškinimą.

•ATSAKYMAS, šio krašto 
begalviams prekybininkai sugal 
vojo dėžutėse maistą teikti. 
Apie jį tamsta negali pagalvoti, 
už tai giltinė tada labai daug 
turi laiko apie tamstos sprandą 
sukinėtis. Ir štai dėl ko. Šio 
krašto maisto ir vaistų adminis
tracija nepataria dėžutėse mais
to vartoti svarbiausia dėl to
kiame maiste esamo gausaus 
valgomosios druskos kiekio. O 
tas kiekis tokios druskos artina 
mums pakeltą kraujospūdį. O 
su juo eina visa eilė negerovių 
apimančių smegenis, inkstus, 
širdį ir kojas. Amerikiečiai per
daug suvartoja dėžutinio mais
to, todėl pas juos dažna negero 
ve randas tas pakeltas kraujos 
pūdis. Net gfeila žiūrėti į ta~ 
juodukų šeimas, kurios pHs* 
perka, sakysim, dešimt krepšin 
maisto, susidedančio vien iš dė
žutėse esamo. Tokius šeimos at
prato maitintis kaip reikiant.

P SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

ycx/u_ RUN INTO trouble if 
THERE'S A SUDDEN STOP WHICH 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY^.

GRIKIŲ IR AVIŽINIŲ 
DRIBSNIŲ VAFLIAI

Prop.: 21/į puoduko vandens, 
Y2 puoduko grikinių miltų, lVs 
puoduko avižinių dribsnių, i/į 
puoduko sojos miltų, % šaukš
teli# druskos, Į šaukštas' alyvos.

Darbas: Vjsk^ kas proporci
joje, sumaišyti ir su blendgriu 
išplakti iki’ purumo, Iki vaflių 
forma gerai Įkais, tešla subrinks 
iir sutirštės. Prieš kepimą dar 
kartą gerai išsukti.

Vaflių kepimo laikas nuo 8-10 
minučių. Nuimti iš formos vaf
lius tik tada, kada patys atsilais
vina. Jei norima tamsesnius tu
rėti, dar porą minučių palaikyti 
formoje. - ,

‘ -c -

Pastaba: Geresnis šių vaflių 
paruošimas yra visus produktus 
pamerkti 30 minučių anksčiau, 
prieš darymą, arba pamerkti iš 
vakaro ir laikyti šaldytuve per 
naktį. Juo šaltesnė vaflių tešla, 
tuo geresnis išakijiirias ir iški
limas.

j
• Atsakymas: Kaulų minkštu- 

mas dalinai atsiranda dėl vita
mino D stdkos žmogaus, ypač 
pensininko, o labiausiai moteriš
kių kūne. Arą dvejopas kaulų 
minkštumas, dėl moteriškų hor
monų stokos ir dėl . vitamino P 
nedatekliaus atsirandas. Pirma
sis atvejis sukelia kaulų minkš
tumą, vadinamą OSTEOPORIS, 
o vitamino D trūkumas suteikia 
moteriškei minkštus kaulus: va
li narna osteomalacia.
' Visi žinot, kad daug kaitintis 

saulėje nereikia — sendinama 
?da ir šaukiamas c'don vėžys. 
B~t už lai trumpalaikis saulėje 
buvimas yra naudingas vitami
no D kiekiui kūne sunormalinti. 
Nedaug kaitinimosi saulėje pa
kanka, idant pakankamas kiekis

jam

DĖ-

1

KNOW M HEART
Prie jų pasiduoda šviežių ar 

džiovintų vaisių tyrė su rtiigdd-- 
lais ar riešutais, medum if dpel- 
sinine žievele.

Slyvų ar abrikosų tyrė 
prie Vaflių

Prop.: 1 puodukas džioviiitų 
be kaulų slyvų ar abrikosų, 
puoduko verdančio vandens 
(vaisių užplikiinui), 1 šaukštas 
medaus, 12-15 migdolų (sukapo
tų), 1 šaukštelis apelsinos žieve
lės (susmulkintos).

Darbas: Visą, kas proporcijo
je, su išmirkytais Verdančiame 
vandenyje sumaltais vaistais su
maišyti ir naudoti.

te

naujienos. CHSCAGO, 8, ILL 1 uesday, January 29, 1980
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Montreal!© banko “Litas” 25 metų 
sukakties minėjimas-balius

Paminklas jau didingai stovi

1980 metų sausio mėn., bet tanas Vaupša pakvietė scenon 
dar be sniego ir šalčių, lyg pa- pirmininką Juozą Bernotą, kuris 
vasarinę 19 diena ivvko banko visus 
“Litas“ 25 melu sukakties mi-

pasveikinęs ir tardamas 
trumpai mums kelis malonius

Dėjimas čckoslovakų dideliuose įžodžius, pakvietė scenon Lygos 
trijų aukštų rūmuose, vienoje iš, inspekcijos skyriaus vedėja. Jis 
pačių didžiausių salių, kurioje į mus pasveikinę ne tik angliškai. 
Jono Kardelio “Nepriklausomos J bet šiaip taip ir lietuviškai, įtei- 
Lietuvos” redaktorių vinto lai įkė dovaną — ant ąžuolo lentc’s 
kais vykdavo šaunūs spaudos j menišką varinę graviruoto.
metiniai baliai. » Sekė pasveikinimas MLB-nės

Minėjimo-baliaus rengimo ko-j skyriaus pirmininko Algio Kli-
ntisijos nariai: Antanas Vaupša, i čiaus.
Jonas Adomonis, Bruno Bulota,, “Lito” įkūrėjas Domas Jurkus 
Juozas siaučiulis ir neseniai bai- įdomiai papasakojo apie pirmą- 
gusi universitetą, mūsų pažiba, sias banko'darbo dienas, kai vi- 

Lsas bankas tilpdavo jo namuose 
!ir ateinant į bažnyčios salę — 
jo kišenėje.

Kai išėjo į sceną banko vado
vė Regina Piečaitienė, publika 
sukėlė jai ovacijas. Ji savo kal
boje pasidžiaugė, kad per tuos 
savo darbo metus banke, gerai 
pažino visus montrealiečius, nes 
gi jie banko vedėjai kalbėdami 
apie savo pinigines problemas, 
pasipasakoja daugiau, negu ku
nigui per išpažintį. Dėkojo vi
siems už bendradarbiavimą ir 
pasitikėjimą.

Buvo dar brangių svečių iš 
Toronto: banko “Paramcs” ve
dėjas p. Grigaliūnas su žmona 
ir p. Aušrotas, banko pirmi
ninkas.

Norėjosi, kad įteikiant savo 
dovaną- albumą, jie,, iš tai]> to- Gaidelio taip mokomai išmoks- 
li atvykę, mus irgi pasveikintų 
keliais žodžiais, bei nialyli, kad uiuansavimo, 
su prakalbomis norėta kuo grei- kymo tonacijose i 
čiausiai baigti ir pradėti konccr- gražiais balsais 
tą, nes gi buvo pakviestas net iš J -----  ------
Bosto'no vvru sekstetas, kuriam nuoja dainas.

^4. |

vadovauja pats kompozitorius! jeigu bĮlv3 įvejama, kad 
Julius Gaidelis. jMontrealin važiuojama dainuoti

Drąsiai išėjo j sceną šeši v\ .baliun, tai iš 18 dainų bent pū
rai kaip ąžuolai su savo vadovu,*sė _ pirmoJe ((alyje _ galima 
kuris jiems akompanavo, o jie buvo paskirti rimtesnės muzi- 
pradžioje dainuodami prisistatė 
publikai, kad štai tie du pirmie
ji — tenorai, vidurinieji — ba
ritonai, paskutinieji du — bosai

pirmoji lietuvaitė notarė Rūta 
Pocauskaitė-Rudinskienė.

.Jie v:si turėjo tikrai labai 
daug padirbėti, kad erdvioji salė 
būtų taip pasakiškai išpuošta ir 
prie karališkai serviruotų stalų 
kaip nors sutalpinti .600 suva
žiavusių inontrealiečių ir suskri- 
dusių iš kitų miestų svečių.

Apie 7 vai. prasidėjo šventės 
oficialioji dalis, kurią pravedė 
Rūta Pocauskaitė Rudinskienė.

Pirmuoju buvo' pristatytas 
banko “Litas” sumanytojas, įkū
rėjas, jo vedėjas ir banko pirmi
ninkas Domas Jurkus.

Antruoju pirmininku 7 metus 
buvo Albertas Norkeliūnas. Tre
čiuoju, visus metus iki dabar, 
nepailstamai p i r m i n inkauja 
Juozas Bernotas (irgi notaras).

Jiems visiems buvo prisegti 
raudoni gvazdikai, o taipgi ir 
dabartinei banko vedėjai Regi
nai Piečaitienei, kuri banko va
dovavimą perėmė prieš du me
tus, staiga mirus vaddVui a.a. 
Pranui Rudinskui.

Iki dabar ji labai sėkmingai 
vadovauja bankui su savo padė
jėjomis: Alma Drešeriene, Lilija 
Adamoniene, Aldona čičinskie- 
ne, Trudy Desner ir Rosemounto 
banko skyriaus vedėja Nijole 
Bagdžiūniene.

Mūsų “Lito” banke, tik su vie
nu vyru pirmininku Juozu Ber
notu ,dirba lik vienos moterys, 
bet jos labai gerai susikalba ir 
dar geriau sutaria su 1,873 ban
ko nariais ir labai sėkmingai 
valdo joms patikėtą mchtrealie- 
čių turtą, siekiantį devynis mi
lijonus dolerių.

Grįžtant prie oficialiosios da
lies, banko vicepirmininkas An

KNYGOS 'ANGLŲ KALBA
J. Jwhut, A KIES IN THE DARK. Piksatifcj k Intymiu ccviyfcls 

tpratynaL patart ii gyvenimo. Lengvo ftlllas. crra zsJbct rrdbxi 
150 ptLKamx ĖJO.

Dr. B. HISTORY OF LITHUANIA- Lieturca
santrauka nuo pat amžių Iki pokario setu. Vidutinio formato, 142 
pat, kainuoja >3.00.

Dr. Joms B. Kančios, VYTAUTAS THE GREAT, Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jot kaimynu Uiorlja 
211 psl. Kaina $8.00. Kietais liriallala >400.

Dauguma fox knygų yra Utį karnos dovanos Įvairiomis* progomis. Jas k 
kitas knyfis fauna taikyti atsllinkiua i Naujienas arba. atsiuntus čeki k

1972 m. rudeni rusu okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,

iš jų buvo palydėta triukšmin
gais aplodismentais ir šauks
mais “bravo” tolimiems sve
čiams.

Atrodo, niekam nebuvo svar
bu, kas dainuojama, kad vos 2-3 
daines buvo vertos rimtos dai
nes vardo, visos kitos — pigūs, 
nudėvėti, importuoti iš okupuo
tos Lietuvos rusiškai skamban
čiomis melodijomis — šliageriai.

Pasibaigus koncertui, man 
.buvo labai liūdna, kad mūsų žy
maus kompozitoriaus Juliaus 

lintas sekstetas: interpretacijos, 
dikcijos, išsilai- 

ir su tokiais 
gražūs vyrai 

tik tokios menkos vertės tedai- 

paskirti rimtesnės
laisvųjų kompozicijų (kad 

ir iš paties vadovo sukurtų dai
nų) arba liaudies dainų, oran- 

e ’’žėruotų sekstetui. Antrą dalį ga- 
o prie pianino jų vadovas, ir visijj.ma įuvo paskirti ir lengvojo 
jie esą atvykę pas mus iš Bes-: 
tono.

Toks originalus prisistatymas 
publikai labai patiko. Iš tos pir- prjse<T[į
mos dainos buvo jau užkariau
tas pasisekimas!

Per tris išėjimus į sceną pa-Į
dainuotos 18 dainų, kiekvienaii
---------------~--------Įmingu vakarienių įstaiga

žanro dainų kaip, įvadą į šokius.
Pasibaigus koncertui, visiems 

dainininkams ir vadovui buvo 
raudoni gvazdikai ir, 

. pakviestam į sceną Tėvui Juozui 
(Aranauskui SJ palaiminus sta
lą, prasidėjo vakarienė, kurią 

Į suruošė ir pristatė garsioji iškil- 
Ca- 

ter”. Trijų patiekalų maistas su 
vynu ir gale kava su tortais 
buvo labai skaniai pagamintas, 
o prie liuksusiniai serviruotų 
stalų, daugybės uniformuotų vy
rų ir moterų profesionališkai 
patarnauta.

šokiams buvo paskirtos dvi 
salės. Jaunimas šoko apatinėje 
salėje ir vyresnieji su baime vis 
eidavo apačion pažiūrėti (ypač 
kieno vaikai šoko) ar dar nenu
krito lubos nu d orkestro perkū
niško trenksmo.

GYVENIMO NUOTRUPOS
(Tęsinys)

Pagaliau visuotinis apskrities 
suvažiavimas. Prieš tai buvo at- j 
vykęs Lietūkio kadrų skyriaus 
viršininkus Petras Raguotis. 
Kontoroj buvau tarp buhalterijos 
personalo. Jis kaltina, kad gele
žinkelio stoty neiškrauname tra
sas ir kitus neužsakytus sildsus 
ir pan. Aš naudojau ne gynimo
si, bet puolimo taktiką. Sakau: 
Be mano užsakymo vagonas po 
vagono siunčiama, kurie per 24 
vai. reikia iškrauti. Mieste pri
trūkau sandėlių, vežu į dvarų 
sandėlius. Nurimo. Išsaukė tele
fonu Lietūkio komisarą. Jis jį 
puolė už besaikį siuntimą pre
kių, kurios nereikalingos.

Nusiraminti. Prašo parodyti 
raudoną kampelį. Buvęs' pulk. 
Matulionio padėjėjas kapitonas 
Tarasonis, kai paprašiau, vienoj 
palėpėje įrengė raudoną kam-

Na, o ir vyresnieji nepasida
vė, kaip pas mus Bilaišiuose sa
kydavo: “šoka, kad net vvža 
ugnį skelia”.

Pasikalbėti su seniai matytais 
pažįstamais orkestras ir čia ne
leido. ..

Reikia labai padėkoti banko 
“Lito” vadovybei su vadove Re
gina Piečaitienc ir energijos pil
nu pirmininku Juozu Bernotu, 
kad jie sugebėjo suruošti tokį 
neeilinį, iškilmingą “Lito” 25 
metų sukaktuvinį minėjimą-ba- 
lių, kokio mes jau labai seniai 
neturėjome.

Pakvietimuose, kurie meniš
kai sukurti mūsų mielojo akor
deonisto Lino Staškevičiaus, pa
žymėta kaina: nariui $5, sve
čiui $10.

Prie dabartinės infliacijos tai 
tik simbolika... Bet gi mūsų 
“Litas” milijonierius!...

Elzbieta Kardelienė

štabo 
tomų

pelį. Parnešė iš Įgulos
Lenino paveikslą, keletą 
raštų, padarė net klaupką. Nu
stebo. Girdi, “dvasioje supuvę, 

, bet įrengtas kaip niekur kitur
ir puikiai dekoruota”. Padėta 
ant stalų šachmatai ir dar šio to.

Visuotinis apskrities atstovų 
suvažiavimas vienoje iš naujųjų 
mokyklų. Pilna salė. Daug žydų. 
Darau pranešimą. Primenu, kad 
trūksta vaikams apelsinų ir dar 
šio to. Bendrai daviau gerą ko
operatyvo ataskaitą, nes buvau 
su reikalu gerai susipažinęs. 
Mano stalas prie prezidiumo sta
lo. Scenoje komunistų partijos 
sekretorius ,žydas Maiminas ir 
Pakalka, atvažiavę Į suvažiavi
mą iš Kauno.

Puolė mane už paminėtus pre
kių trūkumus. Į galą perskaitė 
P. Raguočio! raportą:

1) Antisemitas (Tokiu nebu
vau ir nesu),

2) Einu su buožėmis. Ir svar
biausias nusikaltimas: kad savo 
kabinete pasikabinęs Nepriklau
somybės aktą.

Girdi, ne čia jam vieta, bet 
parodo j rytus. Staug-a salė, tik 
ūkininkai su Simonavičiumi 
priešakyje atsistoję rėkia: “Mes 
renkame į valdybą K. Povilaiti.

Aš manau, kad visi jau yra 
mate ar asmeniškai, ar fotogra
fijose Kario žurnale, ar kituose 
leidiniuose, kaip įspūdingai at
rodo Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Tremtyje pastatytas paminklas 
mūsų tautos didvyriui ir kanki
niui Romui Kalantai Įamžinti 
Ypatingai ryškiai ir gražiai šis 
paminklas atrodo Jono Jasaičio 
redaguojamose švietimo Gairė
je Nr. 3. Tikrai verta šį Švietimo 
Gairių numerį nusipirkti vien 
tik dėl tos puikios nuotraukos 
(C. Genučio nuotrauka).

Šis paminklas pastatytas gra
žiausioje ir erdviausioje Chica- 
gos Šv. Kazimiero Lietuvių ka
pinių vietoje, netoli administra
cijos pastato. Jau iš tolo paste
bėsi didingai į dangų kylančius 
liepsnos liežuvius, kurie savo 
prieglobstyje sukaupia šešis iš
sibarsčiusius kryžius, įamžinant 
partizanų herojiškumą ir visus 
žuvusius už Lietuvos laisvę. Tik
rai tiktų prie jo kasmet susi
rinkti šauliams, platesnei lietu
vių visuomenei, o ypatingai mū
sų jaunimui. Juk tai jų bendra
amžis atidavė savo jauną gyvy
bę dėl Lietuvos laisvės. Jis pro
testuodamas už pavergtą Tėvy
nę, kančios agonijoje šaukė: 
LAISVĖS LIETUVAI! Tai tra
giška ir herojiška auka!

šio paminklo pastatymas Lš- 
ST kainavo apie 18,000 dolerių. 
Sąjungos pirmininkas K. Milko- 
vaitis yra kreipęsis į visuomenę 
ir organizacijas, prašydamas au
kų, nes vieniems šauliams ši au

Kavos puodukas tik 20 centų. 
Žinoma, praeitį reikia pamiršti, 
kai ponios pensininkės kavą ir 
pyragaičius pristatydavo' veltui.

Tuo tarpu klubui priklauso 
apie šimtas narių. Galėtų būti 
dar pora šimtų, bet, matyt, daug 
kas neapsisprendę senatvės die
nas baigti.

Dainą mėgstantieji lanko rc- 
Deja, Maiminas neleido. Išrin-, peticijas ir yra pasiekę gerų re- 
ko Stumbrį ir J. Kasparaitį; vie
ton manęs — du. Abudu kalėji
me stažą išėję. Stumbrys buvo 
Braudės darbininkas ai* sargas, 
buvęs kuopininkas. Su šaudo
mais Vilkaviškyje, girdėjau, ne 
tik jis, bet ir sūnus buvo' sušau
dytas. J. Kasparaitis užsislapstė 
ir liko gyvas.

Klausiu Pak'alką, kodėl ma
nęs negynė. Atsako: “Nežinojau, 
kad tu taip būsi puolamas”, žo
džiu, kaip matot, prilipau liep
to galą. Tarnybos laikotarpy 
daug turėjau nemalonumų. Die
vo Apvaizda apsaugojo ir turė
jau gerų draugų, kurie kritiš
kose valandose mane gelbėjo.

K. P.

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

ka buvo jau per didelė našta; 
buvo reikalinga pagalba.

Netikslu būtu pasakyti, kad 
visuomenė neprisidėjo. Taip, ji 
buvo duesni ir stambi suma pi
nigų surinkta, bet vis tiek dar 
ke’eto tūkstančių trūksta. Todėl 
drįstame dar kartą priminti ir 
paprašyti, kad jei kas nėra au
kojęs, ar pamiršo šį re kalą, pri
sidėtų savo auka ir pagelbėtų 
šauliams šiame reikale.

Prašome aukas siųsti 
adresu:

St. Anthony’s Savings 
Loan Association, Romas* 
lanta Fund Acct. 0-30190-0,
So. 49th Court, Cicero, IL 60650.

Ap. Skopas.

šiuo

and
Ka-

1147

Hamiltono naujienos
Hamiltono lietuvių pensininkų 

klubas persikėlė j kitas patal
pas — 281 Main Št. West. Pa
talpos yra jaukios, erdvios, prie 
gero susisiekimo. Galima lan
kytis kasdien nuo 1 valandos iki 
(lenktos. Pensininkai daugiausia 
lankosi trečiadienį ir penktadie
ni. Gaila, kad mūsiškiai nelabai 
lankosi. Kodėl?

zultatų, neturės jokios bėdos 
viešai pasirodyti. Vadovas gerai 
suderina dainininkų balsus.

K. Jurgelys

A
M

; ’ ‘Kt-?
.•The 
Anti-Gas 
Antacid, j

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS 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

JAY DRUGS VAISTINĖ !
2759 W. 71st St, Chicago, HL :

♦ RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI * KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo !
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. ;

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vaL vak.

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

!■! 476-2206

D R. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIIMOSE GALfK.A GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO It PA1YTOJO ATSIMINIMUI
Pr. A. J. Gv«wn — MINTYS IR DARBAI, 230 pat, UefttnatK IBM 

metu (vykina. Jablonskio Ir Totoraičio jauna* diena* ir 
rPptoisa. - --------- ---------------------------------------------

Or. A. J. pessae — DANTYS, ja prlefiOra, aveūtata Ir trr**
Kietai* virbeliai*. vietoje M.00 dabar tik
Klnkital* virfeUaJ* tik_________________________ -

Dv- A- J. — AUKŠTA KULTOM* — flAUROl ŽMONES.
Kelionė* yw Rnroę>a lapOdkiel. Dabar tik ■

XT

im B*. BAL8TED ST., CHICAGO,’iLL.

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

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

Minkšti viršeliai $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai$15.00

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

Čeki reikia išrašyti

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St

Pridėti dolerj palto iilaidonuu

110.00

—

- NAUJIENOS, CHICAGO a, ILL Tuesday, January 29. 1980
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet šeštadieniais — iki 12 vaLRusus vyti laukan iš Afganistano
Rusų vadovaujamos Sovietų karo jėgos, gruodžio 

24 dieną pardėjusios veržtis į Afganistaną ir per dvi sa
vaites užėmusios svarbesnius strateginius punktus, pri
valo būti vejamos iš Afganistano. Tai pareiškia kiekvie
nas lietuvis, patyręs apie Sovietų karo jėgų įsiveržimą ir 
viso krašto pavergimą. Iš visos eilės Amerikoje gyvenan
čių tremtinių, Amerikos lietuviai primieji pritarė rusų 
iškraustymui iš Afganistano, nes jie žino, ką reiškia So
vietų karo jėgų įsiveržimas į gimtuosius kraštus.

Sovietų diplomatai pirmiausia pasirašė ’’draugingu
mo sutartį” su buvusia Afganistano vyriausybe, pasiuntė 
į sostinę ir įvairius svarbenius miestus savo agentus 
vyriausybės ir krašto nuotaikoms studijuoti, susitarė su 
kariuomenės štabo “Viršininku paperkamai vyriausybei 
nuversti, o vėliau įtikino karius padaryti pakaitas poli
cijoje ir vyriausybės administracijoje. Krašto prezidentu 
buvo pakviestas kolegiją Washingtone baigęs Nur Taraki, 
o policijos vadu paskirtas komunistas Hafizullah Amin. 
Pastarasis nušovė Tarakį ir pats pasiskelbė prezidentu. 
Pastarasis valdė Kabulą, bet nepajėgė valdyti viso Afga
nistano, nes vietos gyventojai nepritarė sovietinei siste
mai. Sovietų karo jėgos kelis kartus buvo įsiveržusios į 
Afganistaną, bet turėjo trauktis atgal, nes Kremliaus 
valdovai dar nenorėjo tarptautinio skandalo. Afganistano 
karo jėgos buvo informuotos apie atskrendančius ir iš
skrendančius Sovietų malūnsparnius, bet žinojo, kad ru
sai tą patį vakarą Sovietų karius atšaukdavo iš Afga
nistano.

Pradėjus aštrėti prezidentinei kampanijai Amerikoje, ( Sovietų valdžia, praradusi 
Sovietų strategai nutarė panaudoti progą Afganistanui J? laimėti Afganistane, 
pavergti. Sovietų agentai, nekreipdami dėmesio į pasira

Zia nepradėti jokių pasitarimų su kitomis valstybėmis 
krašto apsaugai. Generolas Zia labai šaltai, pasityčioda
mas, kalbėjosi su prezidentu Carteriu. Jis nesitikėjo pasi
priešinti Sovietų karo jėgoms, jeigu jos būtų pasiryžusios 
veržtis į Pakistaną. Jis žinojo, kad krašte neturi pasi
tikėjimo. Vietoj plano ginti kraštą,.jis į kalėjimą kišo 
daugiau socialistų ir liberalų norėjusių pravesf pagrin
dinei žmogaus teises ir sustiprinti krašto apsaugą.

Sovietų valdžia ir kariuomenės vadovybė manė, kad 
Į Amerika, susirūpinusi prezidento rinkimais, nekreips dė
mesio į Afganistano okupaciją. J'e buvo.paruošę pa- es 
Afganistano prezidento prašymą pagalbos. Afganistane j 
valdžia negalėjusi suvaldyti vidinių priešų, todėl ji pat: 
prašė “draug'ngos valstybės” pagalbos. Pats naujari' p 
zidentas pareiškė, kad nišai pasitrauks iš Afganistane, 
l^ai bus apramintos svetimos jėgos. Pradžioje rusai skel 
bė, kad Afganistane maištą prieš vyriausybę organ zave ■ 
amerikiečiai bei kiniečiai, bet iki šio meto Sovietų k*1 re 
jėgos, policijos patarėjai ir Sov'etų pasiuntinybės agert^' 
visame krašte nerado amerikiečių ar kiniečių, šitas pro
pagandinis kaltinimas dar ir šiandien neprigijo, nes jis 
yra tiktai propagandinis, neparemtas faktais. Niekas juo 
nebetiki.

Sekmadienį Pakistanan suvažiavę 30 mahometonų' 
valstybių atstovai priėmė pirmą vieningą rezoliuciją, kuri 
reikalavo iškraustyti Sovietų karo jėgas iš Afganistano. 
Suvažiavusieji arabai negali suprasti, kaip Sovietų karo 
jėgos, pas:rašiusios “draugingumo sutartį”, gali užimti 
17 milijonų gyventojų ir 250,000 kvadratinių mylių kraštą. 
Kaip Sovietų agentai galėjo paruošti dirvą invazijai, kaip 
rusai galėjo užimti sostinę ir karo vadovybę be šūvio? 
Kremlius manė, kad visa eilė arabų valstybių pasipriešins 
šiai rezoliucijai, bet paaiškėjo, kad iki šio meto nė viena 
arabų valstybė nepateisino apgaulingų Sovietų karo veiks
mų. Islamabado nebūta nė vieno Karmalo vyriausybės at
stovo, labai svarbią kalbą pasakė musulmonas, vadovaująs 
Afganistano kovai už laisvę. Jis iškėlė visas Sovietų apga
vystes Afganistanui pavergti ir sovietinei sistemai pri
mesti. Irano atstovas, atvykęs į Islamabado konferenciją, 
reikalavo, kad Sovietai atšauktų savo jėgas iš Afganis
tano ir iš Irano pasienio. Iranietis aiškino, kokį didelį 
pavojų taikai sudaro Sovietų karo jėgos, įsiveržusios į 
Afganistaną. Sovietų valdžia nesitikėjo, kad Iranas užims 
poziciją, nukreiptą prieš Maskvos politiką. Niekam ne 
paslaptis, kad mula Chomeini buvo pats galingiausias 
Sovietų agentas Irane. Rusai buvo tikri, kad mula, su 
Sovietų valdž a dirbęs 15, o gal ir daugiau metų, bus jiems 
ištikimas iki galo, bet paskutinę savaitę Chomeini gavo 
širdies priepuolį ir buvo nugabentas į Teherano ligoninę. 
Mula Chomeini galėjo pabijoti prez.. Amino likimo. Jis 
žinojo, kad rusai be pasigailėjimo žudo žmones, kurie 
turi drąsos eiti savais, o ne 
Galėjo mula atsisakyti nuo 
tankai priartėjo prie Irano

Žalgirio mūšio paminklas, kuris karo metu buvo nugriautas

K. BARTKUS NUĖJO NE TUO KELIU

Maskvos nustatytais keliais, 
kandidatūros, kai Sovietų 
sienos. Visiems aišku, kad 
Irano prezidentūrą, nutarė

Praeitą sekmadienį Sovietų užsienio ministeris An-
šytą “draugingumo sutartį”, nužudė prezidentą Aminą, ^rei Gromyko, grįždamas iš Indijos, buvo sustojęs Siri- 
paliko Afganistano kariuomenę be vadovybės, užėmė Ka- Į j°Je> Damasko mieste. Gromyka norėjo pasitarti su Si- 
bulą, o iš sostinės pradėjo viso krašto strateginių punk-'^J08 prezidentu ir su Jordanijos bei Irako atstovais.

> tų okupaciją. Ar jam pavyko įt:kinti ir sutikus arabų valstybių ats-

VLIKAS — LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KŪRĖJAS
Pašalinę Laikinąją Lietuvos 

Vyriausybę, vokiečiai netrukus 
pradėjo Lietuvos žemes apgy
vendinti vokiečiais. Lietuviams 
ateityje jie jau nenumatė Lie
tuvoje vietos. Negalėdami siekti 
atgauti nepriklausomybę, lietu
viai slaptai suorganizavo Vy
riausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą.

VLlKas susikūrė Lietuvoje 
kovai dėl Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo- Jį sudarė vi
sos Lietuvoje veikusios politinės 
jėgos — visos joje pasireišku- 
sios (turėjusios savo atstovus 
Lietuvos seimuose) politinės 
partijos ir okupacijos metu pa
sireiškę rezistenciniai sąjūdžiai. 
Jis veikė kaip lietuvių tautos 
politmė atstovybė, atstovavusi 
Lietuvos politinei valiai. Po jo 
1944 m. vasario 16 d. prisistaty- 
motautai, jis buvo Lietuvos vi
suomenės pripažintas kovojan
čios Lietuvos politiniu organu. 
Visoje Lietuvoje prieš okupan
tus veikę rezistenciniai būreliai

bei organizacijos prašė jo nuro
dymų ir klausė jo žodžio. Lietu
vos visuomenė laukė, ką VLEK- 
as pasakys. Jis buvo aukščiau
sias tautinis autoritetas. Vado
vaudamas kovai prieš okupan
tą, jis turėjo tautos pasitikėji
mą ir tuo pačiu įgijo jos įgalio
jimą tęsti kovą iki jos išlaisvi
nimo.

Vokiečių Gestapas susekė

kieti jos kalėjimuose. Amerikie- 
č;u kariuomenė, nugalėjusi vo
kiečius, išla;svino VLIKo narius 
ir sudarė sąlygas jiems veikti. 
Lietuviai tremtiniai Vokieti j o-

reikalais į jį kreipėsi. Visais 
tremtinių reikalais rūpintis VLI 
Kas suorganizavo Lietuvių trem 
tinių Bendruomenę.

Planuodamas tolimesnį trem
tinių gyvenimą, ieškodamas 
jiems vietos įsikurti ir susirū
pinęs lietuvybės išlaikymu išei
vijoje, VLIKasįkūrė Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę: 1949 m.

kad šią vasarą Maskvoje olimiadą įvyks, nors jau atsi
sakė joje dalyvauti 30 valstybių sportininkai ir sporto 
mėgėjai.

Visi lietuviai privalo pritarti prez. Carteriui ir 
Sovietų karo jėgų vadovybėm Jie iš Čekoslovakijos at- Afganistane nerimą kelia prez. Carteris, bet ne Ka- kartu su visa Amerka bei laisvuoju pasauliui re kalau- 
vežė Babraką Karmalą krašto prezidento pareigoms eiti, bulan įsiveržusios Sovietų karo jėgos. ' ti ,kad Sovietų karo jėgos būtų
Uždarę Pakistano pasienį, jie pradėjo gąsdinti diktatorių Tuo tarpu Sovietų valdžia sekmadienį paskelbė, ganistano.

Ar jam pavyko įtrkinti ir sutikus arabų valstybių ats-
Modemių peiwersmininku viskas buvo taip sutvar- tovus, Islamabade smerknančius rususpieaišku,bet jis kal- 

kyta, kad Afganistano kariuomenė, policija ir pasienio tino prezidentą Carterį, keliantį nerimą Pietinėje Azi- 
sargal nepajėgė šūvio iššauti, kai visas kraštas pateko j°Je- Jis stengėsi įtikinti Sirijos prezidentą, kad Į

atšauktos iš Af-

J. KUČINSKASNAUJI METAI ATLANTE
(Tęsinys)

Atvykę ispanai, su indėnais pasielgė labai 
žiauriai. Juos sugaudė ir prievarta sugrūdo į ka
syklas ir cukrinių nendrių plantacijas. Sunkus 
darbas labai primityviose sąlygose, didelė prie
spauda ir iš Europos atgabentos ligos, jų sveikatą 
pakirto ir jų skaičius greitai pradėjo mažėti. Ne
tekę darbininkų iš indėnų tarpo, ispanai pradėjo 
gabenti juodus vergus iš Afrikos. Šie dirbo irgi 
beveik veltui ir krovė ispanams turtą.

Tačiau Kolumbo įvesta administracija buvo 
labai bloga, kiekvienas iš administratorių norėjo 
kuo greičiausiai pralobti, todėl saloje gyvenimo 
standartas vis smuko ir smuko. Ispanai tuojau 
pakeitė administraciją, o pats Kolumbas buvo su
grąžintas į Ispaniją sukaustytas grandinėmis.

Pasikeitus administracijai, salos gerbūvis 
pradėjo kiek kilti. Nemažas skaičius naujų ispanų 
emigrantų čia atsikėlė, įsigijo dideles farmas, ku
rios? išplėtė cukrinių nendrių plantacijas ir pa
gerino paukščių bei gyvulių ūkius. Toks kyląs 
gerbūvis tęsėsi apie 30 metų. Po to salą vėl pra
dėjo valdyti prasti administratoriai ir gyvenimas 
joje vėl pradėjo sunkėti.

Sala neturėjo geros apsaugos, todėl pradėjo , nęs, kad dominikonai patys niekad nesusitvarkys, 
ja užpuldinėti įvairiausi jūrų plėšikai. 17 šimt- (pasiuntė marinus salai administruoti. Nors nauji 
mėty vieną salos dalį okupavo prancūzų kariuo
menė ir ją priskyrė prie Prancūzijos. Vėliau ši* 
salos dalis tapo nepriklausoma Haiti Respublika. 
Prancūziškoji salos dalis greitu tempu pradėjo 
klestėti, o ispaniškoji priešingai — pradėjo smuk-
ti. Dauguma gyventojų iš jos kėlėsi į prancūzų 
valdomą dalį. Pagaliau Haiti komendantas, paju
tęs ispaniškos dalies silpnumą, ją visiškai okupavo 
ir prijungė prie prancūziškos. Po kiek laiko, ispa
nai, padedant britams, ją ir vėl susigrąžino.

Tačiau ir vėlesnis ispanų valdymas nieko gero 
salai nedavė. Ir vėl įsigalėjo anarchija ir gyven
tojų skaičius pradėjo mažėti. Haiti, pajutus ispa
nų silpnumą, ir vėl ją okupavo ir prisijungė sau. 
Ir tik 1844 m. Juan Pablo Duarte, nugalėjęs Haiti 
kariuomenę, paskelbė šią salos dalį kaip nepri
klausoma Dominikonų Respublikai Tačiau geros 
tvarkos ir jis neįvedė. Po kiek laiko ir jis buvo 
nuverstas ir deportuotas. Tada iškilo juodas dik
tatorius, kuris kiek pakėlė krašto ūkį, bet jo val
dymas buvo labai žiaurus ir jis po kelių metų 
buvo nužudytas.

1904 m. JAV prezidentas T. Roosevelt pritai
kė čia Monroe doktriną ir į salą pasiuntė savo ad
ministratorius. Sala kiek atsigavo, bet tvarkos vis 
vien nebuvo. JAV prezidentas W. Wilson, įsitiki-

administratoriai ir turėjo gerus norus, tačiau ne
turėdami jokio patyrimo, geros administracijos 
neįvedė. Bet visgi jų valdymo metu gerbūvis kiek 
pakilo ir žmonės priprato prie demokratiškesnio 
valdymo.

Po kiek laiko jau buvo paskelbti laisvi rinki
mai ir prezidentu buvo išrinktas H. Vasquez, ku
ris kraštą valdė tikrai demokratiškai. Krašte gy
venimas lyg ir nusistovėjo. Tačiau jam valdant, 
krašte iškilo nauja asmenybė, su didelėmis ambi
cijomis ir dideliu noru valdyti. Tai R. L. Trujillo, 
vyriausias kariuomenės vadas. Kai Cibao slėny 
kilo neramumai, prezidentas pasiuntė savo ka
riuomenės vadą R. L. Trujillo sukilimui numal
šinti. Tačiau pasiųstasis vadas sukilimo nemalši
no, bet sėdėjo savo būstinėje San Diego mieste ir 
tik stebėjo, kaip sukilėlių jėgos, įžengę į sostinę, 
nušalino prezidentą ir jo administraciją. Tada 
Trujillo tuojau pripažino sukilėlių vadą laikinu 
prezidentu ir savo kandidatūrą pastatė į prezi
dento rinkimus.

įvykę rinkimai nebuvo laisvi, bet pravesti su 
didele priespauda bei klastojimais. Trujillo pasi
skelbė, kad už jį balsavo 95% krašto gyventojų ir 
jis tapo išrinktas prezidentu. Bijodamas opozici
jos, apsupo visus savo konkurentus ir juos paša-
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b:>?e1:o 14 d. paskelbė Lietuvių 
Chartą, priėmė PLB statutą ir 
pavedė savo pirnrninkui prel. 
M. Krupavičiui ją suorganizuo
ti v’sur, kur tik buvo apsigyve
nusiu lietuvių. Per trejus metus 
‘is suorgan zavo LB branduo
lius 22-juose kraštuose. Pagrin- 

ios uždavinys buvo rūpi
nimąsi- lietuvybės išlaikymu— 
lietuv škuoju auklėjimu ir tau
rinė’ kultūros iše’vijoje ugdy
mu.
T,B nOSrKIST SPOV’ČFUMĄ

T nt - liet’''”' ’—-‘-'d.
to’ e-p i ios ve'I’r. '

, n~el Krunav'čius sufr r-nl?vo 
’ ir jos ideoloriją. Pasaurio Lie- 
I rirviu Bendruomenė turėjo 

animt' visus be^uv u® r* būti
, iež*ai nesrovinė. “PLB-nės 
. - ---j ne^ab pasidaryti tos ar 
ki+os partijos ekspozitūra”. “Kas 
PLB organuose pamėgintų jos 
uždavin’us siaurinti ir vėsti 
siaurą partinę polit’ką, būtų 
PLB-nei kenksmingas.

Taip buvo VLIKo suplanuota 
nesrovinė,ir visus lietuvius api 
manti Lietuvių Bendruomenė, 
kurioie neprasikištu jokios par
aitos interesai ir kurios vado
vaujamuose organuose nevy
rautų jokia politinė partija, ku
ri siektų užvaldyti visą Bend
ruomenę ir paimtų ją į savo 
įtaką. Jei taip tikrai būtų buvę 
išlaikyta ir jei vėliau nebūtų 
viena partija suėmusi jos orga
nų į savo rankas, šiandieną tu
rėtume visiems mielą, daugumą 
lietuvių apimančią, kone visuo
tinę lietuvių organizaciją, tvir
tai stovinčią lietuvybės sargy
boje, objektyviai remiančią vi
sų aričių kultūrinį ir visuome
ninį darbą ir jam vadovaujan
čią, galėjusią sulaikyti jaunimo 
nutautimo bangas ir sugeban
čią saugoti lietuvybę nuo išny
kimo šeimoje, jaunimo sambū
riuose ir lietuviškoje mokyklo
je.

Bet visas tas lietuvybei išlai
kyti pastangas išsklaidė vienos 
srovės užs’mojimas suimti vi
są lietuviškosios -visuomenės gy
venimą į savo rankas. Atsisto
ję Lietuvių Bendruomenės prie
kyje, frontininkai per daug me
tų vairavo ją į savo srovę. Pra
džioje buvę įvairių srovių vei
kėjų sudaryti vadovaujamieji 
organai pastoviai buvo srovi- 
nami. Kitokių krypčių žmonės 
iš jų palaipsniui iškrito. Greta 
frontininkų ilgiau dar juose bu
vo išlikę tautininkai. Bet ir jie 
palaipsniui iškrito, nors jie iš
eivijos visuomenėje savo skai
čiumi yra gausesni už fronti
ninkus.

(Bus daugiau

• Sa d’ '
Jemenas bandys išvyti r. i e
čius iš Pietų Jemeno.

lino iš politinio gyvenimo ir pasaulio. Trujillo res
publiką valdė 31 metus. Buvo griežtas diktatorius. 
Kraštą valdė gana kietai, bet gerbūvis krašte pra 
dėjo kilti. Jis pats buvo labai darbštus ir nejautė 
'jokio nuovargio. Didelio darbštumo reikalavo ir 
iš visų gyventojų. Jis turėjo labai gerą atmintį ir 
dažnai didžiuodavosi, kad jis vienas daug daugiau 
žinąs apie savo kraštą, negu visi jo konkurentai 
sudėjus drauge.

Jis krašto ekonomikai daug gero padarė. Daug 
šiukšlynų pavertė į biznio kvartalus, duodančius 
gerą pelną jo šeimos nariams ar jo rėmėjams. 
1930 metais kraštą nusiautė didžiulis uraganas. 
Su didžiausia energija jis griebėsi atstatymo dar
bų, o tuo pačiu ir savo asmeninės galios stipri
nimo visose institucijose. Jis išugdė galingą ar
miją, sustiprino tautinę policiją, kuri pradėjo šni
pinėti visus jo politinius priešus. Jo rankos pa
siekdavo net už Dominikonų Respublikos ribų.

Kalbama, kad ispanų inteligentus, kurie buvo 
priešingi jo režimui, jo agentai sugaudė New 
Yorke, atgabeno juos į Dominikonų Respubliką ir 
čia juos sunaikino drauge su Amerikos lakūnu, ku
ris juos atskraidino į salą. Jis bandė nužudyti ir 
Venecuelos prerdentą R. Betancourt, kuris buvo 
didelis demokratas ir diktatoriaus Trujillo labai 
nemėgo.

■» (Bus daugiau*

— naujienos, CHICAGO, »tu Tu-sdwy, January 29-, 19-30
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Ateimmčio pas mane ai neatstum^u^ — Jono 6:37.

Dievo paskirtam laikui atėjus Evafiigelųa buvo paskelbta 
abejiems, žydams ir pagonims. Kristus yra “sugriovęs viduryje 
stovinčią sieną-” Pirmas iš pagonių paimtas krikšc.onis buvo 
Kornelijus. Nuo to laiko Evangelijos skelbimas nebebuvo apri
botas ir skelbiamas tik vienai išrinktai tautai, bet “visam sut
vėrimui po dangumi.” Ją išgirdo visi, kurie turi “girdinčias au
sis.” Taigi dabar kiekvienas, kuris girdi ir priima D evo malo 
nės žinias, gali priimti Viešpaties pakvietimą ir statyti savo kū-»‘ 
ną kaip gyvą, šventą ir Dievui patinkančią auką, ir daryti pro- 
tingą ir jam patinkantį tarnavimą, jo švenčiausio vardo pagar
binimui.

, $V. RASTO 1 YRINgTOJAi
J. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island ,\ y tusus

DR. K. G. BALUKAS
AikUtERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Crawforo
MoJical Building)
Priima ligonius Dagai susitarime 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

T«l. LU 5 644#

nit PAUL V. DARGTS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinikos 
Medicinos direktorius

<933 S. Manboim Rd., Westchootwr, IL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomix 

cas antra šeštadieni 8—3 vai 
tel.: 562-2727 ir be 562-272S

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

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
3907 W«jt 103rd Stre*t 

Valandos pasai susttarim*.

DR. FRANK PLĖCKAS 
OPtOMĖTRIStAŠ 

KALBA LIETUVIŠKAI 
26M M 71 St. T«l. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses”*

ViL aeu šuritarima. Jždarvta treč.

ir

DR.LEONAS SEIBUTTS 
INKSTU. PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST «3rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet

Ofiso telefc 774^330 
\Rezid*nci|o* talef.j 443-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

t«ndra praktika, umc. MOTERŲ ll<e* 
Ofi»a» 2652 WEST 5W. fiMIT

J tėl. PR 8-UM

OFISO VAL.: piri«_ aatnd. traČiaa

C. Genutis sveiksta
Taip jau atsitiko, kad -ri-š 

pat Kalėdų šventes ų 'ei
to reperte iui, š'vlių ir ' f 
veikėjui Ciprijonui Genut ’ i !e- 
ko atsigulti Šv. Kryžiaus ligoni
nėn, nes vieną rytą j&hųdo pu
siau supara yi. eta ’ h 
galbą jam nuteikė p. G. d _ i - 
nuveždamas Genūri i ligonmę

Ligoninėje,'per Kalėda - " ••- 
jus Metus ir kasdien, ■' 
turėjo visą eilę lianky'o ų 
dauguma atėjo su graliais lin
kėjimais ir dovanomis.

Genutis labai atsiprašo kad 
dėl ligos negalėjo niekam para 
syti kalėdinių sveikinimų i 
dėkų. Dabar, kiek sus tip 
nuoišrdžiai dėkoja visiems, ku 
rie jį lankė ligoninėje ir pasku 
namuose.

A Bud ’čekui, V.D. šaulių r:nk- 
t nšs lig-nių knkymo komisijos 
pirm. Juozui Gurevičiui, Mary
tei' Dapkienei, P. 
k-Mns A Abra:

B d

ir E. Aglins

kams, Z. ir 
• ‘akst ii, P.

r V. G.1 u-
A. Juškevičiams, K', 
ir E. Kantams, J.

’’reiviui, K. Lek- 
k rtiui, G. Mali- 

. i. ekrvičiu-i, A. Ni
ke deniu , J. Petrauskui, A. Pleš- 
dv.i I. ir S. Pranskevičiams, 
’’aur” ės klubui ir jo atstovui 
Petru’. P?.d? iskui, V.' ir J. Po
ciams, L. Pabrėžai, J. ir V. Pa-DR” * 7. “ f ubeckams, K. Povilaičiui, A. fPS i ■‘v,{ I Repšienei, V. Ripskiui, A. Rau- 

U; ■ tižiai. A Rūgytei, S. Stariunui,
Į ša’ al’ūi. D. ir J. T.ieirms, A. 
I Vaičiulienei ir visiems kitiems, 

Ypatingą padėką reiškia J.E. kurių dėl gausybės pavardžių 
vyskupui V. Brizgiai, kan. V. nebegali prisiminti.
Zakarauskui, V.D. šaulių rinkti 
nės pirm. V. Išganaičiui, JUnui 
Jasaičiui, K.‘Januškai, dipl. teis.

Visiems ir visiems Ciprijonas 
Genut:s širdingai dėkoja.

S. Paulauskas

turėjo 
žemės, o tuose Į

darbštus gyvenimas. Prozaiško-< f 
Į je Gubernijoje buvo savotiška 
i nuotaika, savas gyvenimo tem

pas, savotiškas žemės ūkio ir 
pramonės junginys, ypač tuo
met nei Lietuvai būdingas, še- 

dienas per savaitę sunkiai 
krauti vežimai alaus statinių ir j 
rrv’Uu maišu vagojo vieškelį iš 
Gubernijos į šaulius ir kita tiek 
vežimų grįždavo atgal su kvie-1 
eisis, miežiais, kuru ir tuščio- 

.etatinėmis. Bravoro, ypač 
malūno ir mechaninių dirbtu
vių darb?ninkai jau buvo fabri- 
f'n katile pavirinti proletarai, 
^‘k Gubernijos kumečiai, kaip 
i1- nuošal’ai stovėie nuo pramo
nės įmonių, tebekvepėjo šieno, 
^ėelo Jauku vėjo ir ankštai gy
venamu butu oro mišiniu. Man 
tuomet atrodė, kad tarp įmonių 
darbininku ir kumečių nebuvo 
artimesnio kontakto, kaip ir vi 
soje tuometinėje Lietuvoje, — 
pramonė sau, žemės ūkis sau.

Našias, nusiau miestiškas, pu 
siau kaimiškas Gubernijos gy
venimas mane gyvai sudomino. 
Mano še^mimnkas Emilius Gliat; 
manas iš savo profesijos neda- I 
rė paslapčių. Galėjau landžioti » 

žemės dvaro, Gubernijoj bu-. pO visą bravorą ir jo rūsius, o Į 
vo 1867 metais pastatytas alaus j gimnazisto palaidinis ir kad bu-. 
bravoras, per metus gaminęs • vau bravoro vedėjo įnamis man 
°(KkOOO kibirų geltonojo ir juo- Į palankiai nuteikė bravore dir- 

‘o -l^us: buvo didelis ketu- 
su augs tų -malūnas, per dieną 
malęs du vagonus miltų, ir prie 
malūno prisišliejusi naujai įreng 
ta mechaniškoji dirbtuvė. Prie 
bravoro buvo , prisiglaudęs ir 
Aludario E. -Gliatmano butas, 
kuriame ir man teko gyventi.

Per kebą stovėjo erdvus, be 
’okių pretenzijų statytas medi
nis namas, kuriame gyveno Gu 
bernuos 'siela’ Vincas J ana vi- 
č;us- Prie to namo buvo prisiš
liejęs Gubernijos ^parkas', nie- 
vmomet nematęs rūpestingos so- 
d ninko rankos, , o dabar palik
tas Dievo globai ir kumečių ož
kų malonei, — pro prairusią 
narko tvorą . galėjo jį lankyti 
kas t'k norėj-o. :Čįa pat prie bra 
voro statyti niūksojo skurdūs, 

bravoro 
atokiau,

Mano Gubernijoje gyventais i 
metais ji tebuvo aruodas grafo 
Mikalojaus ir jo žmonos Alek
sandros Zubovų še’mai mait’n- 

: Ju sūnūs, Vladimiras ir Di- 
’’tras Zubovai, buvo išskirti, 

niurnas s gyveno Ginkūnų 
-■’vi’-e ties čiaupais, o antrasis

’■ -o'e Be didelio, per 4000

rius. Po treč;ojo Lietuvos ir 
Lenkijos valstybės " padalijimo 
Šiaulių miesto plačioji apylinkė 
sū žmonėmis carienės Kotrynos 
buvo konfiskuotas ir už ypatin
gus nuopelnus padovanotas fel! 
dcechmeisteriui grafui Plato-

Senovėje didelės Šiaulių 
apylinkės sritys priklausė di
diesiems Lietuvos kunigaikš
čiams ir Lenkijos karaliams- 
1619 metais Šiaulių Ekonomija 

. (karališkasis dvaras) 
8446 valankus
plotuose buvo apie 5000 ūkių, nu i Zubovui. Š’auliu Ekonomi-- 
Kiek anksčiau, Žygimanto Se-Į jai priklausė tuomet didžiuliai 
nojo laikais -(1506-1584) Šiau- Lietuvos nlotai nuo Kuršo sie
lių valsčius priklausė Vilniaus 'nos iki Šiaulių ir Radviliškio;

žėmėn Įaugę barakai 
'’arbininkams. • Kiek 
slėpdamiesi tarp medžių, rikia
vosi Gubernijos ūkiškieji pas
tatai, — tvartai, ūkio padargų 
oašiūrės. klėtys ir kumetynai. 
Tik tarpais grįstas, bet vežimų 
išmaltas kelias, vasarą dulkė
tas, pavasari ir rudens mėne- 
“ia:s purvimas. nevaizdavo Gu
bernijos didingos praeities.

Bet Gubernijoje virte virė

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA (R DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

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

Laidotuvių Direktoriai

’.605-07 SO. HERMITAGE VW?
Tel. 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

busius. Į mano dažnai naivius 
klausimus visuomet gaudavau 
nešykščiu paaiškinimų. Panorau 
arčiau pažinti Gubernijos gy- 
vem’mą. P. Gliatmanas pasiūlė 
man pasipraktikuoti alui saly
klo daiginame, ir, kai mielai su 
tikau, mane atidavė seno salyk- 

I lininko Jurgio čepulio vadovy- 
i bėn ir globon. Teko su šiūpė- 

le dirbti drėkinamuose bravoro, 
-ūgiuose ir klostyti mirkytus 
mažius lygiais sluogshiais, per 
'-eVs kartus juos perdirbant’,— 
kad visi vienodai sudygtų.

Jurgis Čepulis, ramus, mažai 
kalbus žemaitis, savojo darbo | 
menininkas, mokėjęs salyklą l 
i-aio lygiai suklostyti, kaip p- 
Gliatmano rašomasis stalas, bu
vo .man kantrūs mokytojas, kas 
kart lyginęs mano ‘darbą’, tiek 
ivgu, kaip Gubernijos vieške
lis į Šiaulių miestą. Daugiau . 
mėnesio pasipraktikavęs salyk- Į 
lo daiginime, išėjau iš bravoro ■ 
rūsiu be atestato. Už tai rauhie 
nys sustiprėjo ir išsinešiau nuo
širdžios simpatijos ir savotisko 
solidarumo jausmą savo moky
tojui Jurgiui Čepulių i.

(Bus daugiau)

ViODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

AM8ULANS0 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagoe
Lietuvi?

Laido tuvi? 

Direktorių, 

Asociacijos

Dabar čia viskas pasikeitė. Tek: LAfayette 3-3572

NAUJIENŲ REDAKCIJA IB ADMINISTRACIJA

PER KRAUSTYMAI

TeL YArds 7-1911

DR* C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo

5025 CENTRAL AVĖ.
Si. Petersburgj Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

ORTHOPED A5J-PBOTEZISTAS 
Apetitai - Protezai. Med. ban
dažai Special pajaiba kotena. 
'Arch Supports) ir t t

mO Wwt 43rd ŠK, Cbicax. VI. 40*^ 
Telaf.* P Respect 4-5014

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

Tills 2-4 v*l. popiet le k1 te laUn 
D4&1 lusitarim*. PHILLIPS - LLBANALSKAS

3307 So. LITIJAN1CA AVĖ. TeL: lArds 7-3401

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.; YArds 7-1138 - 113S

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 5Ūth Ave^ Cicero, ŪL TeL: OLyinpic 2-100J

K

DENTURE WEARERS

5 — NAUJIENOS, CHICAGO, 8, ILL. ith

BiCOZENE

RADIJO iEIMOS VALANDOS

VImh FrefriNMH Ii WOPA

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredierft with no prescription 
in BiCOZENE* Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. e

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir- 
tnadiehio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. Šeštadieniais ri 
Sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

*1 rrto.

Vedėja Aldona Daukus 

Telef.: HRmteek 4-2413

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

tulation within imUs And e*D- 
Ing as well as in earthen bezvw 
Ground the foundation, orien
tation to seasonal sun Atti
tudes, energy-saving Appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Firf^ 
places re-circulate heated vr 
back into the room. This fer.- 
lure alone reverses the usury 
heat loss characteristic of ir»o I 
fireplace.* according to the 
signers of “Centenergy

The fLreplacei «erė
by Rome Crafti, Inc^ žiorai 
Park. New York. HeatUatcr 
{fireplace, A of Teęo
ndustrfes, Inc^ located tr. Ml 

Pleasant, Iowa, maraifactitreg 
d compute line of MdU-iA, 
freeitandina and wafi- 
diourded flrėpUM , .

A major r 
advancement

CUSHION GRIP 
denture adhesive 

one application holds 
comfortably up to 4 days

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-441G

H frelriv
ANTANAS VILIMAS 
17^-IMt 4*4 374-5994

- ■ - v

vyskupui Jonui, bet vėliau Šiau 
lių Ekonomija būdavo išnuo
mojama Lietuvos didikams — 
Radvilams, Valavičiams, Sapie
goms ir kitiems valstybės parei
gūnams pasipenėti. ,Gubernija, 
kaip administracijos centras ka
rališkiems dvarams, buvo įkur- j laikotarpį buvo tok’ų milžiniš- 
ta A. Tizenhauso 1770-1788 me- kų latifundijų administracijos 
tų tarpe, ir joje gyveno dvarų cėntras. 
gubernatorius - administrate-

juose buvo 64.567 dešimtinės 
žfcmės ir 12.041 gyventojas. Tai 
buvo tikrai karališkoji, kad ir 
grobto turto, dovana. 1831-ais 
sukilimo metais Šiaulių Ekono
mija dar turėjo 7636 baudžiau
ninkus, o Gubernija per tą visą Buvusiam mūsų bendradarbiui

A. t A. VYTAUTUI VAITONIUl 
mirus,

jo žmonų I.ydiją ir visus gimines bei artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ftMA KAINA

T»l. WA 5-400

The home pictured above 
doesn’t appear much different 

(than any typical suburban 
'home. But it incorporates en- 
erry-savinc features in de- 
aign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up tn 50 percent, Tt 
has two heat-clrculatinr 
Heatilator Fireplaces (rixht), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm It and then re-direct 
the heated air back Inte tb* 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
aave up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its "Centenergy 
•76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improve menu was approxi
mately 14.000 ... projected to 
be amortlaed within 4 to 4 
yean through reduced ex-

ELZĖ JUOZUPAITIENe

Gyv. Oak La«n, Illinois.

Mirė 11LSO m. sausio 26 d., 11:30 vai. ryto, sulaukusi 
73 matų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Žadgailiuosc, Tau
ragės apskrityje. Amerikoje išgyveno 39 metus.

Paliko nuliūdę: vyras Mikas, duktė Marta, jos vyras 
Ilans Lehmann ir jų šeima, keturi sūnūs kun. .Jonas 
su žmona Erna, .Jurgis su žmona Lydija. Mikas su žmona 
Hilda ir Edvinas su žmona Irena bei jų visų šeimos, 
11 anūkų ir kiti giminės, draugai lx?i pažįstami.

Antradienį, sausio 29 d., 10 vai. ryto bus pamaldos 
Ziono Liet. Ev. Liuteronų bažnyčioje, 9000 So. Menard 
Ave., Oak Lawn, Ill., o po jų bus lydima į Bethania 
kapines.

vvras, duktė* žentas, sūnūs, marčios, anūkai.

Powerfula_____
drugyoucanbuy 
without ah Rx! |



gyvename, dirbame, i vomis ir apie tokį jie pasakoja 
va kams. Negerai. Reikia būti 
ob^ktyvkmis. Priešingu atveju 
vaikai vė’iau nusivilia. Nerei
kėtu s ųsti vienų jaunų vaikų. 
Geriau i;.u juos vežtis kartu su 
vavjmi. Tok:u atveju tėvai vie- 
♦oie jiems galės teisingai atsa- 
kvti i įskilusius įvairius klausi
mus.

(Tęsinys)

Komunistų propaganda su . daugiau dėmesio bei pastangų, 
žlunga, kai nuvažiavę į Lietuvą Daugeli^ tėvų pįesia savo gim- 
papisakojame tautiečiams, kaip tąjį kraštą tik šviesiomis spal 
mes čia
linksminamės. Pats taktas, kad 
mes galime juos laisvai aplan
kyti, kai j e praktiškai tos gali
mybės neturi, labai daug ką 
j *erns pasako. Iš mūsų lūpų iš
girsta informacija jiems padaro 
didesnį įspūdį, negu mes gal
vojame. Dėlto ir nereikėtų ap
siriboti vien buitiniais reikalais 
ir j save dovanų sąrašą įtraukti 
dvasinę paramą. Tarp kitko, 
ten nuvažiavusiems reikia būti 
objektyviems, nes tenykščiai 
tautiečiai gauna šiek tiek žinių 
iš užsienio ir dauguma moka 
atskirti auksą nuo pelenu.. .

PLANAS IR VAIKAI

išPasiruoškime vėl kelionei 
anksto- Daug laiko ir pastangų 
sutaupysim susidarę atitinkamą 
planą. Pirmiausia reikia pagal
voti apie savo finantinius ištek
lius ir tik pagal tai pirkti dova
nas bei kitus kelionei reikalin
gus daiktus. Iš anksto apgalvo
kime, ką nuvažiavę norėtume 
pamatyti, susitikti, kaip norė
tume praleisti laiką. Apsirenki
me” kiek galint gražiau, bet pa 
togiai. Mes gi atstovaujame lais 
vajam pasauliui.

Labai svarbu tokiai kelionei 
gerai paruošti vaikus. Mūsų li
tuanistinės mokyklos neduoda 
pakankamai žinių apie dabarti
nę padėtį Lietuvoje. Šiam rei
kalui mokytojai turėtų skirti i

Važ:uojantiems į lituanisti
nius reikia iš anksto ge
rai išaiškinti pagrindinius ko
munistinės sistemos bruožus, 
tikslus, paruošti juos būsimai 
l’omun'stu propagandai. Stenki
mės iš anksto sugriauti kiek ga
lint daugiau jų propagandos 
arkliukų. Pavyzdžiui, jų taip iš 
reklamuotas “nemokamas mo
kymas bei gydymas” iš tikrųjų 
toks nėra. Jie šiam tikslui skir-1 
tas lėšas atitinkamu būdu su-!

Gyvendami demokratiniuose 
kraštuose, papratome laisvai 
kalbėti, bet būnant Lietuvoje 
reik’a būti atsargesniems. Par
tiečiams užtenka pinigų įrengti 
mikrofonus viešbučiuose, ręsto- 
ranuose ir dar ju lieka milžiniš
kai šnipų armijai išlaikyti. Bet 
kokioje žmonių grupėje gali 
pasitaikyti saugumietis ar šiaip 
blo.gos valios žmogus, ir todėl 
pilnabumis kalbėtojas ar net 
klausytojai gali labai nukentė
ti. Kadangi komunistai labai bi
jo teisybės, todėl reikia žmo
nėms ją atsargiai pasakyti. Iš
girs® aktualūs faktai daugeliui

nių prabanga, bet buria liūd
niau, kai nori ką nors skaniau 
užvalgyti ar atsigerti. Bet, jei
gu turi doleriukų, tai gali tur
būt ir gulbės pieno gauti. Tada 
ir aptarnavimas esti žymiai ge- 
recn;s.

Ta‘p, Lietuva graži, dideliu 
kontrastu, šalis, bet mes dažnai 
mėgstame ir oozityvuosius reiš
kinius pakritikuoti. Tikrumoje 
mes patys, ten gyvendami jų są
lygomis, vargu bebūtume ką 
nors daugiau pasiekę...

VIETINIAI PAREIGŪNAI

renka iš dirbančiųjų- Propagan- , , v. , ., ,v. V / x. dar plačiau pravers akis. Kalbe-
rirxo no *71 n č'nY'nc’Ti x xdos pavyzdžių galima' surasti 
gana daug. Tik nepatingėkime 
vaikus gerai paruošti, tada tik-

damiesi be liudininkų, galime 
ne tik visa, ką norime, pasaky
ti, bet ir pasikeisti turima in-rai nereikes bijoti, kad komu-] ’.... , 1 formacija.mstai juos per trumpą- laiką ga-Į

Ii perauklėti. Susipratusių lie-{ SOVIETINĖ BIUROKRATIJA 
tuvių jiems dar nepavyko per-i _ - x v. . x. .. .

t t,. j v , t. I Pirmą karta važiuojantieji te-aukleti..: O naudos is tokios > , t \ ,
kelionės mūsų vaikai tikrai tu
rės gana daug. Jie sustiprės 
tautiškai ir kartu morališkai su 
stiprins savuosius pavergtoje 
Tėvynėje.

LAISVAI KALBĖTI?

gul nenustemba pamatę daugy
bę iki dantų ginkluotų kareivių. 
Toliau seka gana nemalonaus 
veido sarkastiški muitininkai. 
Aplamai, kur bebūtumėte, vi
sur rasite nemažai gana grubių, 
žiaurių, sistemos nužmogintų 
žmonių. Tiesa, pačioje Lietuvo-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuvių Įstaigą:

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

Telef. 312 238-9787
* Nemokamai patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų koHo

nlų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda | kia jiems pasakyti, kad tokiu 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus t ... Š .
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer. • grubių ir nemandagių pareigu- 
macijas visais kelionių reikalais

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietai 
H anksto — prieš 45 - 60 dienų.

i šypsenos pareigūno veide be- 
] veik nepamatysi.

Tvarkydamas betkokį reika
lą, susidursi su didžiuliu popie
rizmu, vilkinimu ir pasijusi pa
žemintas, sunervintas, išvargin- 

| tas. Todėl kiekviena proga rei-

Nereikėtų nuvažiavus į Lie
tuvą bendradarbiauti su oficia
liais valdžios pareigūnais, tačiau 
privačiai su jais kalbantis daž
nai galima išgirsti ir antrąją, 
medalio pusę. Nors tikriausiai 
visi augštiesnieji pareigūnai yra 
kompartijos nariai, tačiau did
žioji dauguma yra tik popieri
niai. Turime su tuo sutikti, jei
gu nenorime jų vietoje matyti 
vien tik rusus- Atskirkime juos 
nuo ] 
ir tada galėsime nebijodami su 
jais privačiai pabendrauti.

Tačiau patartina neužmiršti, 
kad KGB patikrina bei nuspren 
džia kam leisti ar neleisti įva
žiuoti ir paskui išvaėiuoti iš So
vietų Sąjungos. Tad prieš apsi
sprendžiant reikia būti tikram, 
kad nuvažiavus KGB nenorės 
prisikabinti...

sego, Mlch„ atrašė tokį laišką: 
, ‘ Prašau, siųsti .man . nurodytu 
adres’u Naujienas. Dabar siuiy 

, čiu $5, o I Jcusius sumokėsiu ga
vusi laikraštį. Man jį rekomen-

| davo mano gera draugė Rožė 
. Djdžealvienė.” Dėkui už dėme- 
i sį: Taip pat dėkui p. R. Didžgal- 

vienei už rekomendaciją ir prisi-į 
dėjimą prie platinimo vajaus.

— EI. Ilgaudas, Hartford, 
Conn., vžs’prenumeravo Naujie, 
nas prieš 25 metus ir kiekvie 
nais metais gausiomis aukomi; 
paremia jų leidimą- Dėkui uŽ 
ankstyvą prenumeratos pratęsii j 
ma. komplimentus bei gerus lin-į 
kėjimus ir už $40 auką.

— J. Mačys. New Haven 
Conn., savo sveikinimus ir ge-. 
rus linkėjimus atlydėjo $10 au
ka. Dėkui už tai ir už ankstyvą 
prenumeratos pratęsimą.

— Baljo 76-asis skyrius Det
roite, padėkos ženklan už šalpos 
reikalų propagavimą, paskyrė} 
Naujienoms $15 auką ir ją at- _ 
siuntė per sekretorių-iždininkąį 
Vladą Staškų. Dėkui valdybai!1 
nariams ir visiems tos organiza-! 
cijos rėmėjams.

— V. Stakėnas iš Marquette 
Parko, vykdant savo šeimos bei! 
giminės tradicijas — remti lietuj! 
višką spaudą ir bendruosius lieji 
tuvybės darbus, parėmė Naujieji 
nų leidimą $10 auka. Dėkui uzj 
ją ir uz ankstyvą prenumeratos! 
pratęsimą.

—Dėkui J. Cesnaičiui iš Clear-
parsidavėlių bei išdavikų į brook, Britų Kolumbijos proving

1 — -3- *- - J -___* ~r.-. * • • • Z-X v . , j

R. Kylius 
“T. Ž.” 49 Nr.

cijoj, Can., už ankstyvą prenu-: 
meratos pratęsimą ir už $5 auką.?

— Cicero lietuviai minės Lie-i 
tuvos nepriklausomybės atsta-; 
tymo sukaktį vasario 10 d. Pra
sidės pamaldomis 10:30 vai. ry
to Šv. Antano parapijos bažny
čioje, o tuoj po pamaldų bus mi
nėjimas parapijos salėje. Kalbės 

j inž. St. Surantas iš Rockfordo.
1

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJIMAIS. 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p

P ETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. Virginia 7-771

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • 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 
nis,

pirkimo sąlygos, labai geras 
reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

biz-

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

’.951 W. 63rd St. Tel. 436-7878,
8394784 arba 839-5568.

K. L S.
G&nsus namu pasirinkimai 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY 

vairi apdrauda —INSURANCE 
UITŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

TeL 767-0600.

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

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 Sg. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<?th Street 
Tel. REpublic 7-1541

nų niekur pasaulyje neteko su
tikti.

SU SAVAISIAIS

Na, bet pro visus sunkumus 
praėjus, galų gale, kaip atpildą, 

i. sutinkame tikrai nuoširdžius, 
vaišingus bei linksmus tautie
čius. Retas kuris pagalvojame, 

j kiek jiems tas puikus, visokiu 
maistu bei gėrimais apkrautas 
stalas kainuoja. Dauguma sten- 

Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas giasi, kad tik geriau svečią pri- 
------- _.yi T- . . . . . - įmtų, O kitas tam gal kelių mė

nesių algą išleidžia.
Taip ir praūžia, prabėga dau

geliui prie vaišių stalo tos trum 
pos penkios dienelės, netgi už
miršus, kad yra daug kitų ver
tingų vietų, kurias tikrai vertė
tų aplankyti. Objektyviai žiū
rint, Vilniaus operos rūmai ne
padarytų gėdos jokiam š. Ame 
rikos miestui. Yra malonu pa
vaikščioti po puikius muzėjus, 
nuostabiai ir patrauklias se
namiesčių gatveles.. 
modernių

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Už DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

l

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

restoranų bei kavi-

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 dovanų savų _ 
yra naujas skaitytojas. Priede_____  dol,
Pavardė ir vardas_________________ ___
Adresas ______________________________

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• 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____________________________________________________

meninėj programoj dalyvaus so
listė Irena Petrauskienė ir mu-i 
zikas Rimgaudas Kasiulis. Ruo-į 
šia Amerikos Lietuvių Tarybos 1 
Cicero skyrius.

— Solistė Gina čapkauskienė j .Rom. 1:16). 
iš Montrealio pakviesta dainuo-1 
ti Anglijos, Škotijos ir Vokieti- ■

TIKRIEJI GARBINTOJAI

“Nes aš nesigėdžiu Evangeli- 
:os; Ji juk yra Dievo jėga išgel- 
)ėti kiekvienam, kuris -tiki”

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60652. Tel. YA 7-5980

— Melanie Kluczynski, Illi-; jos lietuviams bei jų svečiams 
nois Aukščiausio teismo teisėjo 
Thomas Kluczynski žmona, ilga
metė demokratų veikėja, kandi
datuoja Į JAV Kongresą penk-i 
tame rinkimų distrikte. Jos švo- Į 
gėris John C. Kluczyinski atsto-1 
vavo tą distriktą 24 metus iki 
mirties 1975 m. Toms pareigoms 
ji yra tinkama ir ruošiasi tinka
mai visus atstovauti. Jos rinki
minėje būstinėje, 4345 So. Troy 
Ave., dirba Įvairios tautinės ma
žumos, kurias ji stengiasi geriau 
pažinti ir žinoti jų tautinius rei
kalus. Gimusi ir augusi Brigh
ton Parko apylinkėje, ji pažįsta 
daug lietuvių. Pradėdama rinki
minę kampaniją, ji užsakė savo 
rinkimų .būstinei Naujienas vie- 
neriems metams.

— Ponia Tillie Survilla iš Ot-

1 Kviečiame visus pasiklausyti 
į "Gerosios Naujienos Lietuviams’ 
i >:45 vai. vak. radijo banga 
?1490 AM per “Lietuvos Aidus”, 
į Šį penktadienį ta pačia banga 
i er Sophie Barčus radiją isgir- 
I ite “Draugas, kurio jis nega- 
; ėjo pamiršti”.

Parašykite mums pareikalau- 
v . . dlami knygelės “Mirtie, kur tavo

Pareiškimai gaunami n Į-;eluonis.)» Prisiųsime dovanai.

Lithuanian Ministries 
P.O. Box 321
Oak Lawn, IL 60454

Koncertai prasidės vasario 8 d. 
ir baigsis kovo 4 d.

— Lietuvių Prekybos Rūmai 
-skiria kiekvienais metais $500- 
$1,000 stipendijas lietuvių kil-

M. ŠIMKUS
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

OWNER-OPERATORS
c c

i D.O.T. qualified with tandem axle tractor for piggy back 
I operation. Pick up and delivery within a 400 mile radius, 
j Chicago-based, excellent pay package.

(312) 226-7828

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NOREIKIKM

2608 W**t 69th St, Chicxgo, m. 60629 t Tek WA 5-2787 
Dideliu paririnkiiruLs geros rūžies Įvairių prekių.

MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2561 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2717

J i 
mes abiturientams ir studen |į 

. tams.
užpildžius grąžinami LPR sek- j 

:retoriui Bruno Gramont, 6640 S J 
Fairfield Avenue, Chicago, II IJ 
60629. Tel. 778-7835. Stipendijų Į į 
komisiją sudaro Vyto Shukif u 
(pirm.), Charles D. Macke -Ma jį 
čiukas ir Bruno Gramont.

— Bilietai į iš Pietų Ameriko< 
atvykstančiu tautiniu šokiu gru 
pės “Ąžuolyno” ir vokalinio vie 
neto “žibučių” koncertą gauna 
mi Vaznelių — Gifts Interna 
tional parduotuvėje, 2501 Wes 
71st St. Bilietų kaina §6, $5 t 
$4. Koncertai Įvyks vasario 2< 
ir 24 dienomis Jaunimo centre

— Horoscopes or Astrologic- 
Tarot Card Readings. Saturday 
•11 to 5 no appointment necee 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kai 
bame lietuviškai. 782-3777 o 
925-8392. Professional Membe 
American Federation of Astre 
Idgers. (Pr.)

KAIP SUDAROMI 
-į! TESTAMENTAI 

( 1 I -

Į padėti teisininko Prano šulo 
• aruošta, — teisėjo Alphonsi 
; Veils peržiūrėta. ‘‘Sūduvos’ 
! Ueista knyga su legališkomi* 
j onnomis.
Į Knyga su formomis gauna 
! na Naujienų administracijoje 
J 739 South Halsted St, Chica 
j ro, ILL. 60608. Kaina S3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

h

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208 Vi W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-3654

State rFarm Fire and.Casualty Company

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, UI. 60629

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

EXPER. WAITRESS WANTED
FULL TIME — AM. SHEET 

3236 S. Halsted SL
Tel. 326-2724

Hot Springs, Ark.
Vietinis ALTos skyrius š. ir 

vasario 9 d. 2 vai .popiet YMC/ 
salėje, 500 Quapaw, rengia Lie 
tuvds nepriklausomybės atstab 
mo paskelbimo 62-ųjų metų si 
kakties minėjimą su nauja įde 
mia menine programa, kurią a’ 
liks Lapinskų šeima iš Chicago?

Visus Hot Springs ir apylin 
kės lietuvius maloniai kviečiam- 
į minėjimą apsilankyti ir pasi 
gėrėti menine programa.

Valdyba

uozo šmotelio

ATSIMINIMU 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
domi 250 puslapių knyga su. 
rauta autorieuf troboje!

i Čikagos ir apylinkės lietu via 
-kirsnelių mėgėjai, prašomi a1 
ykti ir knygą pasiimti. Kltu> 

’yvenantieji prašomi užsise

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

Helps Shrink 
Swelling Of * 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica- 
tion that in many cases rives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues.then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H*. No 
prescription is needed. Prepa* 
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

PIRKITA MY TAUPYMO MNU| 5 — nauji e no s, CHICAGO, a, ILU Tuesday, January 29, 1980

1




