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VTTirn TO ATTAČ DAPrioUTMAQ jemenui i

BEIRUTAS, Libanas.
Šiaurės Jemeno ate.nanči 
nios sake', kad Saudi A 
turėtų būti labiau.-, susirūpinus 
padėtimi šiaurės lemane. Vy. 
riausybė ten dar nesukakėjuši 
bet kiekvieną dieną ten gal

Į LAISVINIMO KOVĄ DARBU IR AUKA
Ateina Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė Va

sario 16-oji. šia džiaugsmingą sukaktį vis dar tebedengia liūdesio 
šydas: mūsų tėvų žemė jau keturiasdešimt metų kaip yra gru
baus sovietų okupanto pavergta.

Bet Lietuva tebėra gyva, stipri ir kovojanti numesti vergijos;
pančius. Mūsų kraujo broliai ir sesės, nors tebėra kalinami ver- j Įvykti pakaitos. Pielu Jernen; 
gų darbų stovyklose Sibire, nuodijami beprotnamiuose ir žiau-, valdo pro komunistinė 
riais įvairiais būdais persekiojami, yra befąlyginiai užsispyrę! Komunistai 
laisvės troškime. -

Lietuvoje kovojančių lietuvių pasiaukojimas ir kova įparei
goja mus vieningomis jėgomis, nepalaužiamu ryžtu, nenuilstamu 
pasišventimu perduoti pasauliui sovietų okupantų pavergtos tau
tos laisvės šauksmą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ir Amerikos Lie-

valdžia 
besivadindami visa 

nekaltais “Iiauxl.es froiitą’.’.^A'ar 
dais, vis stiprėja ir šiaurės Jerne 
ne. Vynausvtė jau veda pasita 
rimus sir kairiaisiais elementais 
kad galėtų išvengti perversmo 

Saudi Arabijos karalius yra
tūrių Taryba, jau ketvirtas dešimtmetis vadovaudami politinei pasiruošęs suteikti Pakistanan 
laisvės kovai, visus kviečia apjungti patriotines pastangas. Mus patekusiems afganistaniečiam? 
remia galingiausios pasaulyje valstybės —Amerikos— vyriau- paramą, kad jie galėtų grįžti > 
sybė, nepripažindama Lietuvos užgrobimo, ir remia JAV Kon- Afganistaną, bet jis nekreipk 
gresas, savo priimta rezoliucija skelbdamas pasauliui lietuvių reikalingo* dėmesio į šiąurės Je- 
laisvo apsisprendimo teisę ir reikalavimą, kad vergijos nešėjas Hieną. Niekam ne paslaptis, kaę 
sovietų okupantas su savo įgulomis trauktųsi iš mūsų tėvynės, šiaurės Jemene stipriai reiškiasi 

Bręsta reikalas ir galimybė Madrido konferencijoje perduoti komunistai. Rusai ten nuvežė 
pasaulio .tautoms kraujuojančios Lietuvos nepriklausomybės rei- pakankamai ginklų. Turima ži 
kalavimą. Burkimės visi jarie VLIKo ir ALTos vedamos laisvi- |nių, kad ten jau yra pakanka 
nimo kovos. Paremkime VLIKo veiklą ir įnašais į Tautos Fondą, linai tankus vairuoti mokančių 

d. Junki-1 kubiečių.
sutartinu 
kcloniali-

c ALTos pastangas paremkime aukomis Vasario 1.6 
mės Į laisvės kovą ne vien lėšomis, bet ir energingu 
darbu. Tikėkime, kad ateitis priklauso ne okupantų 
nės vergijos nešėjams, trispalvę laisvės vėliavą keliančiai 
mūsų tautai. ~ <

Kviečiame Vasario. 16 d. proga aukoti Lietuvos laisvinimo 
reikalams ir aukas siųsti Amerikos Lietuviu Tarybai, kuri savo 
keliu parems VLIKą specialiems uždaviniams atlikti.

Tuo pačiu atkreipiame dėmesį, kad Tautos" Fondui, kuris 
finansiniai išlaiko VLIKą, įnašus 
tisus metus.

Dr. Kazys Bobelis,
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo

Komiteto pirmininkas
1980 m. vasario’ mėn. 1 d.

ir aukas galima siųsti per iš-

Dr. Kazys Šidlauskas, 
Amerikos Lietuviu Tarvbos 

pirmininkasASTUONI KONGRESO ATSTOVAIĮTARIAMI KYŠIU ĖMIMU
FEDERALINIS TYRINĖJIMŲ BIURAS SLAPTAI TYTUNĖJO 

KORUPCIJĄ KONGRESE IR VALDŽIOS VIRŠŪNĖSE
WASHINGTON, D.C. — At- Williams, Thompson, Jenret- 

stovų Rūmų Etikos komiteto pir- Į te ir Murtha paneigė kaltinimus, 
mininkas Charles E. Bennett 
(D., Fla.) sekmadienį pareiškė 
spaudai, kad pradės tyrinėti bei 
apklausinėti 8 Kongreso narius 
dėl kyšių ėmimo. Tuo tikslu jis 
prašė Teisingumo departamentą 
pristatyti duomenis bei indivi
dualias bylas, sudarytas FBI 
ągentų laike 18 mėnesių slapto 
tyrinėjimo.

Tyrinėjimas liečia Darbo ko
miteto pirmininką sen. Harrison 
Ar^WiDiams -4r— Atstovų Rūmų- - 
narius: John M. Murphy (D., 
N.Y.), Frank Thompson Jr. (D., 

A N.J.), John W.AJenrette Jr. (D., 
S.C.), Richard Kelly (R., Fla.), 
taip pat John P. Murtha, Ray
mond F. Lederer ir Michael O. 
Myers (trys pastarieji — visi 
Pensilvanijos demokratai).

Jenrette pakaltino FBI už slap
to tyrinėjimo duomenų viešą pa
skelbimą prieš įteikiant kaltini
mus Įtariamiesiems. Tai pada
ryta specialiai prieš rinkimus.

FBI direktorius William H. 
Webster pareiškė, kad minima 
slapta operacija pradėjo ryškėti 
kai kuriose žinių agentūrose, to
dėl buvo sustabdyta. Slapti 
agentai, persirengę šeichais ir

APIE BABRAKĄ KARMALĄ 
JAU NESIGIRDI

ISLAMABADAS, Pakistanas. 
;— Pakistaniečiai labai atidžiai 
seka žinias iš Afganistano, bet 
jie pastebėjo, kad Babrako Kar- 
malo vardo jau negirdėti. Anks
čiau kiekvieną dieną būdavo keli 
prezidento pranešimai, Įsakymai 
ar patarimai, tuo tarpu pasku
tinėmis keturiomis dienomis Ka
bulo radijas nė vieno karto ne
paminėjo Kąririalo.

Praeita savaite Kabulo radijas 
paleido žinia, kad B'abrakas Kar- 
malas gali būti pakeistas kitu 
žmogumi, nes rusai esą juo ne
patenkinti. Paėmęs prezidentū
rą, Karmalas paskelbė amnesti
ją arabams musulmonams, siū
lydamas susitaikyti su valdžia ir 
pradėti taikos pasitarimus, bet 
musulmonai neskubėjo, derėtis 
su Karmalu. Dabar paaiškėjo, 
kad musulmonai su juo visai ne- 
no'ri tartis, nes patyrė, kad ne 
Karmalas sprendžia, bet rusų 
kariuomenės vadai.

KALENDORĖĘIS
Vasario 5: Agota, Avitas, Bi

rutė, Lyda, Gaudvinas, Arminas.
Ronald Reagan yra įsitiki

nęs, kad jis labai lengvai 
nustums į žalĄGBush.

KALTINA DISIDENTĄ
Ryšium su prieš disidentus 

nukreipta akcija, kompartijos 
d:enrašt:s Pravda įdėjo straips
nį, pasisakanti prieš 67 metų ra
šytoją Lev Z. Kopelav, pavadi
nant jį socialistinės sutemos 

— pj-ještr— ------ — —
.1945 in. Kopelevas buvo pa

sodintas kalėjimai! už kritikavi- 
'mą Raudonosios armijos dėl 
žiauraus ir biauraus elgesio. Jis 
buvo išleistas 19.>4 metais.

— Prezidentas Hani Sadr ma
no, kad dar užtruks 3 ar 4 sa
vaites amerikiečiams išleisti iš 
Irano. A

Saulė teka 7, leidžiasi5:10.

Pakils saulė, bus šalta... t.
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CHOMEINI PRIŽADĖJO PRIEŠAMS NUKAPOTI ABI RANKAS
TEHERANAS, Iranas.— šian

dien, vasario 1 d., naujai išrink
tas Irano prezidentas Abolhasan 
Bani Sadr prisaikdintas Irano 
prezidentu. Jį prisaikdino mula 
Chcineini. (lydytojai patarė mu
lai Chomeini nesikišti i politiką,

BREžNEVAS KUMŠTIMIS 
DAUŽĖ STALĄ

LONDONAS, Anglija. — Leo
nidas Brežne\as, kalbėdamas su 
Prancūzijos prekybos ministe- 
riu, tiek supyko, kad pradėjo 
kumštimis daužyti stalą ir aiš
kiai nervuotis. Kalba ėjo apie 
viso pasaulio pasipiktinimą dėl 
Sovietų karo jėgų įsiveržimo i 
Afganistaną.

Brežnevas ministeriui Jacques 
Chaban-Delmas pare;škė, kad 
Sovietų Sąjunga -ush iš
griaus Kinijos atominių raketą 
lizdus, o vėliau kitas raketas nu
kreips prieš Ameriką, kurią pa
sieks už 30 minučių. Kai minis- 
teris Chaban-Delmas jam pasa
kė, kad Vokietijoje esančios ra
ketos parteks Maskvą už 6 mi
nučių. tai Brežnevas liek supyko 
ir pabalo, kad ramiai su prancū
zų rr.ir.isterių kalbėti negalėjo.

BrezrfeVus negali suprasti, 
ia ne

rta prieš Sovietų Sąjungą 
dėl Afganistano, kada pats Af
ganistanas neturįs jokios strate
ginės reikšmės.

bet rainiai ilsėtis Teherano l:g 
ninėje, bet mula Chcmei::i r. 
kreipė dėmesio į gydytojų p.it 
rimus, iškilmių metu atėjo į ce
remonijoms skirtą vielą, pri
saikdino naujai išrinktą prezi
dentą ir pasakė svarbią politinę 
kalbą.

Mes žinome, kad Amerika 
ir Sovietų Sąjunga kėsinasi į 
Irano nepriklausomybę, bet mes 
jiems nukaposime rankas, — 
prezidento prisaikdinimo metu 
i arė mula Chomeini.

Tuojau po prezidento priesai
kos ir mulos Chomeini ilgos kal
bos, žodį tarė naujai išrinktas 
prezidentas. Didžiausia jo kai 
bos dalis, paskirta Amerikos su-j 
imtu 4iplomatu klausimui Jš- ~ 
spręsti. Jis pabrėžė, kad diplo- 

analų klausimas bus pirmuoju/1^- J‘ 
jo dienotvarkės punktu. Jis su-; 
pranta, jog tai esąs pats svar
biausias abiejų valstybių klau 
simas. Jis laip pat pabrėžė, kad ; 
šitas klausimas turės būti spren-į 
džiamas pagal Irano vyriausy- * 
oės ir- Jungtinių 'fantų sekreto-j 
riaus Kurt Waldheimo aptartą 
r sutartą procedūrą.

Prezirentas Bani Sadr visiems;niingai iventė savo 69-žjį gim- 
;)r:minė, kad bus sudaryta tarp- tadieni. programą atliko Erank 
tautinė komisija, kuri privalės j Sinatra Deru Martin. Svečių 
išklausyti Irano valdžios sąrašą tarpe bu^i) Cezar Romero. J nu
buvusio šacho Reza Pahlevi p;r my Stewart, Robert Stack. Ef- 
darytos skriaudos Irano gyven
tojams ir visam krašto ūkiui. 
Prezidentas pareiškė Įsitikini
mą, kad sekretorius K. Wald
heim vykdys Irane padar tus 
susitarimus ir duos progos Ira
no gyventojams tarptautinei ko
misijai išdėstyti visas Irano tau
tai padarytas skriaudas. Kai š: 
procedūra bus baigia, tai prezi
dentas imsis priemo’nių diplo- 

!matams išleisti iš Irano. Jis le-is;
Pirmomis Afganistano invazi- diplomatams susirinkti savo- 

jos dienomis Pakistane buvo su-!daiktus, o vėliau jie bus per-j 
nuotaika 
luoksniai. 

bet .r gyventojai buvo nusimi 
ne. Pakistaniečiai nemanė, kad

ftiehonns^šiaurė.s i pietų ^Kalifornijoje 
iškrito daug sniego.Z. BRZEZINSKI, BAIGĘS PASITARŠIUS PAKISTANE, IŠVYKO I SAUDI ARABIJA 'V Lr

f SU PREZIDENTU GEN. M. ZIA SUSITARĖ DĖL 100 
MILIJONU DOLERIŲ PARAMOS

RIJADAS, Saudi Arabija. — galės siekti naujesnių. 
Prezidento Carterio saugumo 
reikalams patarėjas Zbigniew 
Brzezinskis, risos eilės specia
listų lydimas, pirmadienį atskri
do iš Islamabado, kur gana ilgai 
tarėsi su Pakistano prezidentu 
gen. M. Zia ir kitais valdžios pa
reigūnais.

Brzezinskis tuojau susitiko su 
Saudi Arabijos karaliumi Cha- 
ledu ir tarėsi dėl priemonių So
vietų karo jėgoms išprašyti iš 
Afganistano. Paaiškėjo, kad 
Saudi Arabijos karalius yra pa
sižadėjęs padėti afganistanie- 
čiams galimai greičiau išvyti ru
sus iš Afganistano'. Saudi Ara
bija yra pasiruošusi duoti gink
lus afganistaniečiam s, jeigu :ii
ryšis kovoti prieš įsiveržus-us. Įs,dariusi 
Karalius yra pasiryžęs duoti j' *•' 
ginklų ir ekonominę paramą.

Pačioje 
pradžioje Pakistanas gavo pa 
čius svarbiausius gvnvbos gink- 
lūs. Prezidentas Zia suprato tokį 
pagalbos planą ir sutiko, nes vis
kas privalo eiti pagal tvarką.

Patarėjas Brzezinskis pareiš
kė, kad JAV yra pasiruošusio- 
'padėti pakistaniečiams.. Jeigu 
rusai tuojau pultų, tai amerikie
čių parama ateitų greičiau. Be 
to, Pakistane būtinai reikia pa
statyti kelis aerodromus, kad 
atskridusieji JAV lėktuvai galė
tų ten nusileisti.

PAKISTANAS YRA PASI
RUOŠĘS GINTIS

RONALD REAGAN ŠVENTĖ 
69-Ą.JĮ GIMTADIENJ

LOS ANGELES, Gal. (UPI). 
:— Sekmadieni bu v. Kalifornijos 
į gubernatorius R. Reagan iškil-

reni Zinibalist ir kiti 
politiniu atspalviu.

Reagano rėmėjai 
kad jo amžius ne tik

su aiškiu

(virtim, 
m kenkia 

kandidatavimui i Baltuosius Rū
mus, bet teikia pirmenybę. Bu
vo laikai, kad amžiaus riba bav> 
laikoma 35 nu tai, gi preziden
tais buvo renkami asmenys net 
15 metu vvresni. K. »

Įduoti užsienio diplomatams, ku 
ric rūpinsis jų sveiku ii- saugui; 
išvežimu iš Irano.

Prezidentas nori galimai grei-i
■ Saudi Arabi-jes - karalius yra--jic pajėgtu- pasipriešinti Sovietų* ciaif " išleisti visus "ambasmtoje,

pasiryžęs vykdyti Islamabado 
konferencijoje padarytus susita
rimus ir padėti Afganistanui iš
silaisvinti.

PAKISTANE PAVYKO
SUSITARTI

ISLAMABADAS, Pakistanas. 
— Prezidento Carterio Saugumo 
tarybos pirmininkas Zbigniew 
Brzezinskis, tris dienas taręsis 
su prezidentu M. Zia ir kitais 
kariuomenės vadais, aptarė pa
čius svarbiausius Pakistano ap
saugos klausimus. Pavyko susi
tarti dėl 100 milijonų dolerių 
paramos Pakistanui. Visiems 
aišku, kad gintis nuo rusų tiek

prėkybinTrikaiš bei pramoninin
kais, kreipėsi į kongresmanus, 
prašydami įvairių lengvatų ir 
jas gaudami už kyšius, daugu
moje už .$50.000. Jie buvo apsi
rūpinę filmavimo ir balso užra
šymo aparatais.

Tyrinėjimai liečia ne tik Kon- ginklų nepakaks, bei pinna Pa- 
greso atstovus, bet ir. keleto kistano kariai privalo išmokti 
valstijų, bei sostinės pareigūnus. Šiuos ginklus' naudoti, o vėliau Afganistanu apsaugas.

Sąjungos karo jėgoms.
Pakistaniečiams nuotaikas pa-Į Jis 

taisė musulmonų valstybių kon 
ferencija ir pasiryžimas priešin
tis Sovietų karo jėgoms. Konfe
rencijos atstovai žinojo, kad So
vietų karo jėgos nėra tokios ga
lingos, kaip pradžioje jos atro-^vo skriaudžiamas, kad ateityje 
dė. Rusai moka perversmus pa- 
ruotiš, o kai įsistiprina, tai leng
vai visą valstybę užima, kaip tai 
padarė Afganistane,

Dalis afganistaniečių, gavę 
nhujus ginklus, per kalnus grįž
ta į Afganistaną ir organizuoja 
pasipriešinimą. P a k istanieciai 
mano, kad jiems bus lengviau 
pastoti kelią, nes jie geriau pa
žįsta kalnus ir urvus. Pakista
niečiai jau sustiprino sienos su

laikomus Amerikos diplomatus, i 
nori išlyginti finansinius, j 

ekonominius ir kitus santykius; 
su Washington!!, nes ne tik |r: - 
nui, bet ir Washingtonui rūpi 
geri abiejų valstybių santykiai.
Prezidentas žino, kad Iranas bu-

taip nebus elgiamasi, bet jis ne
gali leisti, kad tokia padėtis ga 
lėtų tęstis toliau.

Kad visi žinotų Irano tarptau
tinę poziciją ir artimuosius j 
planus, jis pats yra įsitikinęs, i 
kad pasaulyje turi būti padary-i 
tos didelės ekonominės pakaitos, ] 
kurios pagerintų kiekvienos tau-į 
tos ir valstybės ekonominiustdėjo, kad pakaitos turės l.ūti 
santykius. Jis nepasakė, kokiais fvarkingds, vyks pagal priima- 
metodais jis sieks tų tarptauti- mus įstatymus ir iš anksto pa- 
nių ūkio pakaitų, bet vėliau pri- ruoštus planus.

Kurt Waldheim suliko su
daryti komisiją išklausyti 
Irano kaltinimus šachui, 
kad tuo galėtų išl.rs.l:.ii 

Amerikos diplomatics.
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
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KOho, proto ir jausmy darnos pagrindai

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

KAS DARYTINA SU VĖŽINE PROSTATA?
Kiekvienas vyras turi žinoti, kad prostatos 
vėžiui pašalinti yra galimi du keliai: spin
duliais gydymas ir operacija.

(Mediciniškas faktas)
naujų-saugesnių vyro* lytiško 
pajėgumo atžvilgiu kelių vėži
nės prostatos prašalinimui. To 
ieškojimo išdavos gavosi štai 
kokios-

RADIOLOGŲ NUSISTATY
MAS PRIEŠ VĖŽINĖS PROS
TATOS RADIKALŲ PRAŠA- 

LINIMĄ

Naujas dalykas medicinoje 
gavosi, kai du radiologai ėmė 
tvirtinti, savo tyrimais pasirem 
darni, jog nėra tikrų davinių, 
kad vėžinės prostatos operaci
ja yra sėkmingesnė už vėžinės 
padidėjusios prostatos šalinimą 
radioterapijos pagalba (radiot
herapy). Pastaruoju-keliu šali
nant vėžinę prostatą ’nesti su
mažinamas vyro prieš tokią 
operaciją turėtas lytinis pajėgu
mas. Taigi, surastas štai koks 
būdas vėžį turinčiai prostatai 
šalinti vyro lytinės jėgos nesu
mažinant.

Panašiai, kaip moterys gydy
toju buvo laisvinamos nuo ne
malonios pilnos 
(su daug
prašalinimu) krūties vėžio ope
racijos, taip dabar vyrai mėgi
nami išlaisvinti nuo radikalios 
vėžinės prostatos operacijos. To
kio laisvinimo pionieriai yra du•

KLAUSIMAS. Skaičiau, kad 
dabar nereikio vėžinę prostatą 
operuoti — tai būdavę seniau. 
Dabar spinduliais gydantieji 
(radiologai) gydytojai -tvirtina, 
kad jie nerį vyrus "išlaisvinti” 
nuo prostatos vėžio chirurgiško 
gydymo. Kiek čia yra tiesos, 
prašau Gerb. Gydytoją paaiš
kinti nuodugniau. Kartu su 
daugeliu kitų vėžį prostatoje 
turinčių vyru ir aš būsiu dėkin
gas.

ATSAKYMAS. Kaip kiekvie
name dalyke, taip ir vėžį turin
čios prostatos prašalinimo rei
kale yra dvi dalyko pusės. Iki 
šiol padidintos vėžinės prosta
tos (prostatic cancer) būdavo 
pilnai (radikaliai) šalinamos 
operacijos būdu. Didelės pros
tatos ir kitais gydytojo numa
tytais atvejais prostatos būda
vo šalinamos per viršų-einant 
per apatinės pilvo dalies siene
lę. Taip radikaliai operuojant 
prostatą dalykas dažnai baigia
si vyro vyriškos jėgos nustoji- 
mu-lytišku nepajėgumu (impo
tence), nors lytiškas geismas 

^palikdavo. Žinoma, dėl tokių pa
seku vyrai būdavo nepatenkin
ti. Už tai gydytojai šlapumo 
takų žinovai (urologai) ieškojo 4

radikalios
aplinkinių audinių

gydytoj ai-radiologai (spindu
liais gydymo žinovai). Jie tvir-1 
tina, kad nedaugelis vyrų da- j 
bar žino, jog nėra tikrai nusta- j 
tyta, kad radikalinė prostatos 
vėžio c|x?racija sėkmingesnė už! 
tokios prostatos gydymą radio
terapijos pagalba (radiothera- j 
py). Tiedu gydytojai ragina 
prostatą operuojančius gydyto
jus (urdogus) mažiau operuoti 
vėžines prostatas, o daugiau to
kias piostatas spinduliais (ra
dio) gydyti. Mat, po didžiosios 
(radikalios) prostatos operacijos 
vyrai tampa nepajėgūs atlikti 
intymių santykių (impotentai). 
Girdi, reikia daugiau nutarimo, 
negu išpiovimo (more decision 
before excision).
ATLIKTŲ TYRIMŲ DAVINIAI

Du gydytojai: Robert G. Par
ker, radiologinio ir vėžio gydy
mo skyriaus viršininkas Kali
fornijos universitete (Los An
geles mieste) ir dr. Morris J. 
W i zenberg-radiologijos profe
sorius Oklahoino’s universitete 
tvirtina mediciniškoje spaudoje, 
kad iki šiol negerai būdavo el
giamasi: gydoma liga, o ne ligo
nis. Vien ligos prašalinimas, 
pagal dr- Wizenberg,-vien vėžio 
gydymas nėra viso blogio šalin 
nustūmimas, jei neatsižvelgia
ma į visą pacientą. Medicina 
turi gydyti visą pacientą, o ne 
vien jo ligą.

Gyd. Parker tvirtina, kad, 
kol moteriškės nepradėjo klaus-> , v . „

, . x-i - v. f 1 del rūkymo dažniausiai)ti chirurgo, ar tikrai joms rei-J J . 7, . x , -x. v. vyrus. , 'kia taip sunkios krūties vėžio
operacijos — chirurgai apie tai* Tos žinios dabar buvo praneš- 
nepagalvodavo — jie visada da- Į tok Atlantoje įvykusiame Šiau- 
rydavo labai moterišką, suluo- rinės Amerikos radiologų drau- 
šinančią krūties vėžio operaci- gijos suvažiavime (Radiological 
ją-

Dabar atėjo laikas, pagal gyd. 
Parker, statyti tą patį klausi
mą apie prostatos vėžio opera
ciją. Mat, iki šiol daroma pros-

VILNIAUS KATEDRA IR GEDIMINO KALNAS

tatos vėžio radikali operacija rie linkę vėžines prostatas ope- Tik, jei priseina tokią operaci-
nėra geresnę už gydymą to- ruoti radikaliai (labai nuodug- 
kios prostatos radio pagalba, o i niai aplinkinius, prostatos artu- 
ta operacija tikrenybėje visus‘monė esanti neatsakanti tiesai, 
vyrus — 100% jų padaro im
potentais, priedui dar kas de
šimtas operuotasis (10%) lieka 
šlapumą nesulaikančiais (incon
tinence) ligoniais. Daug vyrų j 
serga prostatos vėžiu, nes pros- į monė esanti neatsakanti siesai. 
tatoš vėžys stovi antroje vieto
je .po plaučių vėžio (apturimo

pas

nant.)
Urologijos šefas dirbąs Balti- 

morės Johns Hopkins ligoninė
je gyd. Patric C. Walsh randa, 
kad virš minėto gydytojo nuo-

lyginamai, geras gyvastingumo 
išlaikymo atžvilgiu ir duoda

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

Society of North America). Bu- 
vo^ pasisakyta, kad radikalios 
vėžinės prostatos operacijos po
puliarumas įvairuoja šio krašto 
įvairiose valstijose bei miestuo
se. Duokim, gyd. Parker pami
nėjo, kad prieš jam atsikeliant 
dirbti į Los Angeles, jis prakti- 

. _kav4x-medic-iną-Seattle- ligoninė
je — ten joje vėžinės prostatos 
nebuvo operuojamos per pas
kutinius penkis ar dešimt metų.

PROSTATINIO VĖŽIO 
REIKALAI

Girdi, pacientui visada esti iš
aiškinamas galimumas operuo
tis bei radio pagalba gydytis. O 
kas link lytinio susilpimo po 
radikalinės prostatos operacijos 
(radical prostatectomy) — toks 
tvirtinimas yra mitas ir nesą
monė (is a myth and nonsense).

Jis tvirtino, kad po radikali
nės minėtos operacijos pacien
tai tebeturi normalų lytinį jaus
mą ir pajėgumą (normal sensa
tion and normal orgasm). Jie, 
tvirtino (minėtas gydytojas), tik 
neturi pakankamai varpoje jė
gos atlikti lytinį aktą (vaginai 
penetration), šitas nepajėgumas 
gali būti atstatytas varpon įmon 
tavus'protezą (implant). Pagal 
tą Ballimorės urologą, patyru
sio chirurgo įstatytas varpon 
protezas (penile prosthesis) pa- 

j jėgiai prašalina įrppotenciją, o 
šlapimo nesulaikymas turėtų 
retai pasitaikantis būti. Jis tvir
tina padaręs anie tuziną radi
kalių prostarinio vėžio operaci 
ių kasmet — dauguma jo to- 
k'ų pacientų apturi varpos pro
tezą (penile implant). Kai ku
rie jo pacientai visai nenori to-

i

ją daryti vyrui 50-40-30 metų, 
tai reikėtų labai gerai pagalvoti 
apie spinduliais gydymą pros
tatos vėžio. Jis padarąs redika- 
lių prostatos vėžio operacijų 
iki 50-80 per metus ir jo taip 
operuotųjų 80% apturi jau mi
nėtą varpos protezą (penile im
plant). Tada tokie vyrai atgau
na normalų lytinį gyvenimą. 
Šlapumo nesulaikymas jo pa
cientų tarpe pasitaikąs tik kas 
penkiasdešimtam (2%).

Tas gydytojas irgi nuneigia 
tvirtinimą, būk pacientai nežino 
apie prostatos vėžio gydymą 
spinduliais. Jo vietovėje operuo 
tinų pacientų ketvirtis (25%) 
pasirenka radio spinduliais gy
dymą, o ne operaciją. Jo apskai
čiavimu, visoje Amerikoje nuo 
30 iki 40% prostatos vėžį turin
čiųjų sutinka operuotis.

Minėtas gyd. Paulson yra ve
dėjas tuzino -centrų Veteranų 
ligoninėse, kur eina palygina
masis tyrimas prostatos vėžiui 
gydyti operacijos pagalba, ra
dio spinduliais ir moteriškai
siais hormonais.

apturimų negerovių (side ef
fects). Tas gydytojas pataria 
nesukti pacientams galvų-jie 
jau ir taip esti pasimetę savo 
prostatos vėžib gydymo reika
le. Nereikia daugiau jų nuomo
nės imti dėmesin, o vietoje pa
ciento nuomonės,-reikia imti pa 
tiems gydytojams daugiau la
vintis.

Taigi, mielas lietuvi, klausyk 
savo pasirinkto lietuvio urolo
go nuomonės prostatos gydymo 
reikale: Kiekvieno paciento 
prostatos vėžys yra skirtingas 
visais atžvilgiais. Tai ir gydy
mas turi būti kiekvienam pa
cientui savitai pritaikomas. Da
bar Chicagoje patikimi — tam 
skyriui žinomi yra du urologai 
(Dr. Bobeliui išvykus Flori- 
don): tai gydytojai Seibutis ir 
Valatka. Jiems gali kiekvienas 
vyras drąsiai pavesti savo pros
tatos vėžio tvarkymą. Jeigu nu
rodys geriausius kelius tokiam 
tvarkymui eitinus. Sėkmės!

Pasiskaityti Medical World 
News, January 21, 1980; '

* * * ; ? ■ t.’
ADELES DUOBLIENĖS’ 

SVEIKO MAISTO? ’
RECEPTAS C

Adelė Dudblienė

Kere 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 6^2% 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. Take

So you see,

Bonds are getting better all the 
time. This new 61/2% 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.

* ^2 Bonds are a better 
A buy than ever before..

Kiekvienais metais šiame kraš
te suserga prostatos vėžiu 66.000 
amerikiečių. Dėl tokių pacientų 
senyvo amžiaus, dėl prostatos 
vėžio dydžio ir dėl tokio ligonio 
turinių kitokių ligų prostatos 
radikali operacija galima esti 
tik kas dvidešimtam ar dešim
tam tokiam ligoniui (5% arikio protezo. Jo 44 iš eilės ope- 
10% jų). Kitiems — visiems li
kusiems tokiems prostatos vė
žį turintiems prostatos operaci
ja nesti galima. O tiems dar 
operuoti galimiems (5-10%) rei
kia žinoti, kad yra pasirinkimas: 
operacija, ar spinduliais gydy
mas.

Minėtame radiologų suvažia
vime is New Yorko, Bronx vie 
tovės, veteranų ligoninės radio
loginio skyriaus viršininkas gyd. 
Bernard Roswit tvirtino, kad atė
jo laikas vyrams žinoti sekan
čius mediciniškus., faktus: pros
tatos vėžys gali būti be operaci
jos sėkmingai gydomas radio pa 
galba (radiotherapy) visai neri
zikuojant mirti, susilaukti šlapu
mo nesulaikymo (incontinence) 
ir vyriško pajėgumo nustojimo 
(impotence). Jis ragino visus aty 
džiąi apie tokį gydymą vėžinės 
prostatos pirmiausiai pagalvoti, 
nes daugelis m irsi d-vien dėlto- 
kios operacijos ir kiti tampa ly
tiniais invalidais. 7

r
v
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ANTROJI MEDALIO PUSĖ 
VĖŽINĖS PROSTATOS SPIN-

1HTIAIS GYDYME

Iki šiol operavę prostatos"vė
žius radikaliai gydytojai urolo
gai nemano pasiduoti naujiems 
vėjams prostatos vėžio gydyme 
Taip ar panašiai pusįdąvė, nusi
duoda tr nusiduoš ateityje: se
nesnieji gydytojai bei kitų sri 
čių darbininkai nenoriai užleidžiu 
pozicijas naujokams. Mums rei 

i kia pasirinkti geriausias būdas 
j prostatos vėžio gydyme, nežiū
rint to gydymo jaunumo ar se-

Į mimo. Todėl išgirskime paaisa- 
f kymas tų urologų-chinifrfų, kti-

IŠVADA. Pacientai kartais 
pasimeta, kurion kryptin pasu
kti: kokiu būdu leisti gydyti 
savo prostatos vėžį. Chicagoje, 
gydytojų metiniame suvažiavi
me buvo kalbama apie vyrų 
širdies kraujagyslių gydymą 
moteriškais hormonais. Tokie 
hormonai, manoma, apsaugo 
moteriškių daugumą nuo šir
dies atakų- Bet tokiais hormo
nais gydomi vyrai moteriškėj a: 
balsas plonėja, veidas apskritė- 
ja, oda balsta, lytiniai raikalai 
silpsta. Todėl vienas kalbėtojas 
pasisakė, kad jis geriau susi- 
’auks širdies atakos, negu lytiš
kai susilpnės. Taigi, reikalas 
Tiklauso didžia dalimi nuo vy- 
o atsinešimo į visus gyvenimo 
eiškinius, įskaitant ir lytinį gy

venimą. Vyriški hormonai ska
tina vėžio augimą, todėl kartais 
vyrams taip sergantiems siūlo
ma kastracija-prašalinimas kiau 
šinėlio.

Vienas pasiturintis lietuvis 
viengungis turįs prostatos vėžį 
ir atsisakąs imti moteriškuo
sius hormonus dėl sumažinimo 
tolimesnės vėžio plėtros prosta
toje, atsisakė ir kiaušinėlio pra
šalinimo (kastracijos), nes, gir
di, daktare-reikia vyrui vyriš
kai gyventi. O jam mirtis buvo 
netoliese dėl vėžio išsiplėtimo. 
Matom, net ir tada kai kurie vy 
rai galvoja kitaip, negu juos 
gydąs gydytojas, norėdamas to
kiems kuo geriausiai-dabarti- 
nei medicinai galimai padėti.

Tame centre, kur buvo nuo 
vėžio Irano šachas gydomas-Me 
mortal Sloan-Ketterig Cancer 
Center (New York City) dirbąs 
gydytojas Willet F. Whitmore 
tvirtina, kad visi trys prostatos 
vėžio gydymo būdai yra lega
lūs: operacija, radio spinduliai 
ir hormonai. Nėra susekta, kad 
vienas gydymo būdas butų vir
šesnis uz kitą. Jis pataria įdė
jimą prostaton (implantation) 
radioaktyvų jodą (radioactive I

ruotieji dėl prostatos vėžio pa
cientai nė vienas neturi šlapi* 
mo nesulaikymo. Tas baliimo- 
rietis gydytojas toliau tvirtino, 
kad prostatos vėžio atveju j e 
svarbiausias dalykas yra paciev 
tui suteikimas galimybės ku 
Igiausiai gyventi. Po tokios op 
racijos ilgiausiai gyvena tie pr 
rientai, kurių prostatos vėžy 
esti užėmęs tik'vieną (iš dvic 
u) prostatos skiltį (prostate 
obe)- Kur tas gydytojas dirba-

> Tohns Hopkins ligoninėje po ra- 
i.kalios prostatos vėžio operaci
jos 15 metų išgyvena operuotie
ji taip, kaip tokio amžiaus su
laukusieji gyvena visai nesirg- 
dami.

Pagal ta baltimorietį gydyto
ją, radiologų aukščiau minėti 
gerumai radiotherapija gydant 
nėra jau tokie dideli. Girdi, me
dicinos spaudoje paskelbti da
viniai rodo, kad po radio tera
pijos 41% apturi lytinį nepajė 
gumą ir 12% šlapumo takų su- 
jaudinamumą (irritative symp
toms). Jis sakosi tik ką apturė
jęs laišką iš paciento, • kuris 
ėmęs jo nekęsti dėl to, kačį jis 
nesutikęs pacientą operuoti — 
kad jis nusiuntęs tą pacientą 
pas radiologą gydymui spmdu- 
iais jo prostatos vėžio’, o dabar 
jis turįs šlapintis kas dešimt 
minučių.

Duke universitete dirbąs šla
pimo takų chirurgas gyd. Da
vid F. Paulson minėtame su
sirinkime pareiškė, kad vyro 
lytinis nepajėgumas apturimas 
po radikėlės prostatos vėžio ope 
racijos nėra jau taip svarbus " 
taip sfenyvaittč vyto amžiuje. I

- nauJIEnos. ę«LęW(l, Tuesday,

To<Ene). Ta* toks gydymas, pa-

DARŽOVIŲ BOBELĖ 

su žirneliais, grybais arba 
su ankštinėmis pupelėmis.

Orkaitė 350° F.
PROP.: 1Vž arba 2-3 didesnės 

baltos bulvės, išvirtos, 2-3 išvir
tos su odele morkos, Vi mažos 
galvelės apšutinto kopūsto, 1-2 
susmulkinto's ir apšutintos kala- 
ropės, 5-6 špinatų arba kiek ma
žiau chard lapelių, 1 puodukas 
šaldytų žalių žirnelių; % puodu
ko susmulkintų svogūnų, puo
duko susmulkintų porų, 1 šaukš
tas krapų, 1 šaukštas petražolių, 
1 šaukštas susmulkintų sv jau
nėlių laiškelių, 2 kiaušinio/bal
tymai ir 1 kiaušinis, Vį puoduko 
kviečių daigų, 14 puc'čKiko sėle
nų (kviečių), 2 šaukštai alyvos, 
Yž puoduko pieno miltelių be rie
balų, % puoduko bulvinio ai ba 
kukurūzų (Com starch) krak
molo, 1 šaukštelis druskos.’’ ,

DARBAS: Nuvalytas bulves, 
morkas, kopūstus, kalaropA, ža
lius špinatų lapelius, a’,Aitintus 
su šaukšto alyvos svogūnus ir 
poYus sumalti. Pildyti krapus, 
petražoles, žaliusAusnųrikintus 
svogūnėlių laiškelius, krakmolų, 
kviečių daigus, sėlenas, alyvų i<^ 
druskų. Į pabaigą sudėti išjdftk- 
tus kiaušinio baltymus su žirne
liais, išmaišius, kepti karščiui 
atspariame bliūdelyje, ar, fori» 
moję, išteptoje alyva ir/išbars
tytoje sėlenomis. PavįAų aply
ginus, apibarstyti kviečių dai
gais. Kepti 10 minučių./Pcrčija 
3 asmenims. > '

Pastaba: Valgoma su rūgusiu 
pienu, pasukomis ar jogurtu ir 
rupia pilnų grūdų duona, šaltas 
tinka užkandžiui, arba sumuš
tiniams. ,
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NERIMTA KVIKLIO INFORMACIJA i
(Tęsinys)

Koks tai įžūlus bJcv. tvirtini
mas, kad VLIKo autoritetas 
smarkiai krito išeivijoj. Sutinku 
daug Imtinių, su jais esu kulbė 
jęs apie VU Ką ir jo atliktus 
darbus, bet,'deja, niekas neigia- 
mai neatsiliepė, o priešingai — 
visi patenkinti dabartine VLIKo 
vadovybe, ypač jo*s pirmininku 
dr. Bobeliu, žinoma, išskyrus tik 
tuos, kurie norėjo sunaikinti 
VLIKa ir ALTa.

Ir veltui b.kv. skelbia apie 
jo paties išgalvotą kažkokį ga
lutinai palaužtą VLIKo autori
tetą. Priešingai b.kv. norams — 
VLIKo autoritetas kaip tik yra 
sustiprėjęs - VLIKas Apsivalė 
nuo darbo trukdytojų bei grio
vėjų.’

Ką reiškia toks b.kv. tvirtini
mas apie VLIKa: ‘ Daug kas ėmė 
šaukti, kad nebereikia tdkio 
politinio veiksnio, kuris nebe
nori bendradarbiauti nei su pa
vergta, nei su išeivijos tauta”.

Kas drįstų sakyti, kad mes ne
turime magikų tiesai iškraipyti. 
Na, tik žiūrėkit, b.kv. iš lieme
nės kišenėlės ištraukė kumelio 
uodegą — daug kas šaukė, bet 
mes to daugelio šauksmo negir- 
dėjo'me, o kai pirmas ir, žino
ma, daugelio vardu šūktelėjo 
b:kv., kad nereikia VLIKo — 
išgirdome visi. *

Taip pat b.kv. kaltina VLIKa, 
kad nebendradarbiauja nei su 
pavergia, nei su išeivijos tauta.

Čia tai b.kv. ištraukė iš lie
menės kišenėlės didelio zuikio 
galvą, kuri galėtų patikėti jo 
skelbiamai, tiesai, kad VLIKas 
nebendradarbiauja su lietuviais. 
Tai su kuo jis bendradarbiauja 
ar pats su savimi? Su pavergta
Lietuva bendradarbiavimas yra svėrė ant savo teisingumo’ svars- 
labai ribotas, o kad VLIKas ne
bendradarbiauja ‘ su pavergtos 
Lietuvos rusų patikėtiniais — 
tenka tuo. itk džiaugtis, nors gal 
kai kam ir nepatinka. ‘

Sunkiai atsidūsta b.kv.: “Vis 
dėlto VLIKo Institucijos nebuvo 
sugriautos”.

žinoma, b.kv. labai pasipikti
nęs, kad jo bičiuliai nepajėgė 
sugriauti VLIKo*, nors jis visa 
laiką Drauge niekino VLIKa ir 
ALTą kaip pasenusias, netinkan
čias Institucijas lietuvių politi

nei veiklai vadovauti. Nors b.kv. 
ir labai nepatenkintas, kad ne
pajėgė sunaikinti VLIKo, bet jis 
nenusimena ir save ramina: 
“Vadovai ateina ir vėl nueina, 
bet institucija pasilieka ir ji turi 
būti remiama, kol nėra sukul
ta geresnė”.

B.kv. neapkenčia lik VLIKo 
vadovybės, lxd VLIKo

Jau-

Institu
cija, jos pavadinimas jam pri
imtinas. Jis nori tik į VLIKo ve
žimą susodinti kitus muzikan
tus, o šie tuomet darys stebuk
lus lietuvių laisvės kovoj: bend
radarbiavimas Vyks su i>averg
tos Lietuvos viršininkais,
nimo Centra apgins nuo užpuo
limų, neleis, kad ten kažkoks 
invalidas su basliu užpultų ku
nigą prie altoriaus, dainuos at
siųsti iš pavergtos Lietuvos ge
riausi dainininkai, bus rodomi 
filmai, kaip Lietuva savanoriš
kai prisijungė prie Rusijos ir 
ituanistinių mokyklų vado vė
juose bus a h 

•lės Lietuve : 
nimas.

Magdelena Birutė Stankūnienė Studija (Grafika)

1 (Lesios minėjimus abejuose rū
muose, jos atstovai aplanko žy
mesnius Amerikos politikus, na, 
ir dar kasmet išleidžia po vieną 

zduotas dabartį- J^tą politinio iuiinio brošiūrėlę, 
pažangus gyve- Viskas.

Po tokio ALTos atliktų darbų
1 I __ j pasvėrime*, b.kv. padaro išvadą:

do-taigi pagai b.kv. • receptą 
VLIKa reikia tik- šiek tiek pri
laikyti, kol bus sukurta kita ge
resnė Institucija. Be to, dar . iSu iiivau ir
VLIKas ""turi šiokią tokią infor- jj<jix<ya bfcy 
macijos Įstaigą, leidžia ^cs’dac\ja 
biuletenius, tiesa, labai silpnus t Pasvėręs 
lietuvių kalba, bet stipresnius! }j k/ VCs vos
kitomis Kalbomis... VLIKas<3varstvkliu LieĮ Bendruomenės 
kiek paremia radijo programas f nuvciktlis\larbus. Ir ar jfis ži. 
Lietuvai, reikalui iškilus daro 
deinaršus, siunčia memorandu
mus, reaguoja į įvykius”. Tai ir 
viskas.

Taigi VLIKa — mūsų tautos j 
atstovybę, jos vadovus ir jų

"‘Taigi ir į jos kepurę turėtų 
leris nubyrėti”, žinoma, tai 
bai mažai, bet vis tik geriau 

ALTa turi būti
rėk oi n en-už lą

VLIKa

ne 
dė-

ir ALTą, 
užkėlė ant

not ką, gal net netikėsit — Liet. 
Bendruomenė savo atliktais dar
bais lietuvių laisvės kovai pra- 

j svėrė sudėjus kartu VLIKo ir 
s atliktus darbus. Mat,

veiktus darbus b.kv. negailestin
gai suniekinęs, apspjaudęs, pa-

tvkliu ir rado, kad VLIKa dar 
reikia šiek tiek prilaikyti, kolą 
bus sudaryta geresnė Instituci-I 
ja, t.y. Vasario 16-osios proga 
dar galima, kokį dolerį įmesti ir 
į VLIKo ištiestą “kepurę”.

Pasvėręs VLIKa, b.kv. ant sa
vo svarstyklių uždeda ALTa ir 
primerkęs vieną akį žiūri, kiek 
jos nuveikti darbai lietuvių lais
vės kpvai sveria, ir vos vos gali 
įžiūrėti, kad ši Institucija palai-, 
ko glaudžius ryšius su Kongreso} 
nariais, organizudj a

Nuėmęs nuo svarstyklių Liet. 
Bendruomenės atliktus darbus, 
surikiuoja juos, sėda ant suo- 

1 liuko ir dairosi aplink: iš abiejų 
; pusių vien Liet. Bendruomenės 
darbai ir tik vienas atlikats ge
rai, tai ""The Violation of ‘Hu
man Hights in Soviet Occupied 
Lithuania”, 
siems — į kieno 
rio 16-osios proga 
turi byicti.

Toliau b.kv. vis 
ja Liet. -Bendruomenės atliktus 
darbus. O jų tiek daug, kad net 

takys margsta ir nė vieno iš kul- 
Vasaiio j tūrinės srities. Dėl gausybės tų 

— — » — w w » v. . •VT*

Išvada aiški vi- 
kepurę Vasa- 
gausiai aukos

dar skaičiuo-

J. A KIM IN TM1 DARK. Pikautlfci b Intyzifą nuutytli
syniyMi, paimti 15 gyvenimo. Lengvas ftiliiM, gyva kalba, gražiai Ižlalm 
150 pal. Kaina C2J0.

t Dr. B. Keblus, HI STORY OF LITHUANIA. Lietuvoj irtorO 
santrauka nuo pat ienoje amžhĮ iki pokario aetę. Vidutinio formato. 142 
paL, kainuoja 13.00- _______________ .____________ _*__ i_

z Dr. Jmm K. Kančhaf VYTAUTAS TH B GIZAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruoiai, paliečiant to laiko Lietuvoj valJtybėi jos kaimynu '^torlja 
311 psL Kaina 93.00. Kletala viršeliai! $4.00.

Daujunu knyfn yra tlnkamef dovanot Jvairinndf progomla. Jm B 
Htas knygai galina įsigyti atailazJdur į Naujienų arba ztsiuntua čeki 
piniginę perlaida.

E N
Hit Beiti Halrtee Striki. Laieasęs, SL VNF33 

f

darbų aš jų nė nebandau išskai
čiuoti, bet vieną iš jų, kurio' net 
nežino mūsų visuomenė, būtinai 

! reikia paminėti, tai kad: “JAV 
Liet. B-nės vadovų dėka šian
dien lietuvis jau dažnas svarbių 
pasitarimų bei priėmimų Bal
tuose rūmuose dalyvis, ko dar 
niekad nėra buvę”.

Na, na, kur čia nėra buvę! 
Juk aš prisimenu, kai vienas ak
tyvus visuomenininkas man at
nešė, rodos, “Pasaulio lietuvį” 
ir rodė jame nuotrauką, kur inž. 
Gečys sėdi netoli JAV preziden- 
td. Toliau aiškino man: “Kokios

ST. CATHARINES, ONT
KLV Niagaros Pusiasalio sky

riaus “Ramovė” metinis susirin
kimas, įvykęs š.m. sausio 20 d. 
vienuolyno salėje, buvo gana 
sėkmingas. Nežiūrint, kad dau 
gumi ramovtnų jau pensininkai 
ir per žiemos šalčius buvo išvy 
ke Į šiltuosius kraštus, bet į su
sirinkimą atvyko virš 50 nuoš. 
narių, o pats susirinkimas įvyko 
nustatytu laiku.

Susirinkimą atidarė skyriaus 
pirm. J. šarapnickas ir susirin
kimui pirmininkauti pasiūlė sa- 
vanorj-kūrėją, “Ramovės” sky
riaus garbės narį A. Šukį, kuris 
savo ruožtu sekretoriauti pasi
kvietė J. Vyšniauską.

i Apie “Ramovės” skyriaus me
tų veiklą pranešimą padarė sky
riaus pirm. J. šarapnickas. Per 
pranešimą paaiškėjo, kad nežiū
rint didelio skyriaus nariu kie
kio ir mažos lietuvių kolonijos.

• bet valdyba, dirbdama sutarti
nai, metų bėgyje suruošė gegu
žinę, Lietuvos kariuomenės 
šventės puikų minėjimą ir “ka
lakutų” šaudymą. Iš visų paren
gimų skyrius metų bėgyje tu
rėjo gražaus pelno.

Susirinkime buvo pristatyti 
stambieji skyriaus rėmėjai, 
kaip ""Ramovės” skyriaus gar
bės narys — senosios imigraci-

Taigi pro'pagandos iš nieko—*jos lietuvis J. Radvilas iš Port 
esame turėję ir anksčiau. ; Colborne ir V. Bieliūnas iŠ 

Savo straipsnelį b.kv. užbai- Wellando.
gia gana optimistiškai: 
girdėti, vis pilnesnė darosi 
"‘kepurė”.”

likrinimo aklą rekomendavo 
priimti, kas ir vien1 alsiai buvo 
padaryta.

Renkant nau įą “Itamovės** 
skyriaus vaidybą ilgą laiką gaiš
ti nereikėjo. ITi* balsavimą <lau 
guma pasisakė už seną valdybą Į 
Kontrolės komisija, susirinki 
m ui prašant, pasiliko irgi ta pa 
Ii. Ją sudaro: J. Alonderis, P. 
Balsas ir J: Vyšniauskas.

Valdyba pareigomis pasiskirs 
tė sekančiai: J. šarapnickas 
pirm., S. Gudaitis vicepinn., 
K. Jonušas.— sekr., J. Skeivelas 

ižd., A. Šukys kultūriniams 
reikalams.

Ligonius lanko, kam patogiau, 
visi valdybos nariai, nes “Ramo
vės” skyriui priklauso narių iš 
Port
gara Falls, St. Catharines ir kt.

“Ramovės” skyriaus pirmi
ninko ir sekretoriaus adresas: 
56 Concord Ave., St. Catharines, 
Ontario, Canada, L2M 5N8.

Ramovėnas

Colbornc, Wellando, Xia-

Įgalina su viiuoraęae.
i Tad būtų jau laikas, kad ALTą 
ir VLIKą sudarančios ir remian
čios grupės - organizacijos taip 

j pat susirūpintų ir suorganizuotų 
i reikalingą paramą Naujienoms.

Su pagarba,
J. Birelis

milžiniškus, milijoninės vertės 
propagandą. Gečys padarė lietu
vių tautai!” Taip greitai net ir 
nesusivokiau, ką jum ir besąky- 
‘i. Tai gal n?t ir- nevykusiai pa
sakiau: “Aš čia nematau tos 
milijoninės vertės propagandos; 
gal žmogus didelės drąsos ir ma- 
<o supratimo atėjo pavėluotas, 
visos kėdės buvo užsėstos, tai, 
radęs, tuščią kėdę pirmoj vietoj 
ir atsisėdo šalia prezidento”.

Kaip
■ lb 1 “Ramovės” skyrius nuo pat 

jįsisteigimO ruošia gegužines V. 
{Bieliūno sodyboje ir dėl palan- 
• kių sąlygų skyrius visuomet tu- 

'• ri pelno ir tokiu būdu gali pa- 
Sausio 22 dieną, specialiuose skirti lėšų tautinei ir kultūrinei 

balsavimuose į Massachusetts veiklai, šiais metais per “Ranio- 
seimeiio atstovus, rinkimus lai-j vės” skyriaus susirinkimą buvo 
mėjo lietuvis William Glodas. į paskirta lietuviškiems reikalams 

Kandidatų buvo septyni: trys 150 dolerių, iš jų $100 Tautos 
italai, du airiai, vienas žydų kil- - Fondui.
mės ir vienas lietuvis, šiame] Susirinkimas neužsitęsė ilgai. 
16-tame distrikte daugelį metų Kontrolės komisijos aktą per- 
atstovu buvo italų 
Charles Buffone.

WORCESTER, MASS

kilmės ’ skaitė .J. Alonderis. Aktas buvo 
j išsamus. Kasininko J. Skeivelos 
! kasos knyga vedama tvarkingai,

Worcesteryje gimusiam ir au- ir Kontrolės komisija kasos pa- 
gusiam ir mokslus baigusiamI ...
kunigui Jonui Bakanui šįmet pats pasakys 
suėjo 50 kunigystės metų.

Kunigas J. Bakanas, dabar iš- nepriklausomybės 62-ją sukaktį, 
ėjęs.į pensiją, gyvena senų kuni
gų prieglaudoje, Worcesteryje. banketas Maironio parke Shres- 

Paskutiniu laiku mirė kuni- bury, Mass.
gas Vincas Puidokas, worceste- 
riečiams gerai pažįstamas, nes' 
kurį laiką buvo Vilniaus Aušros 
Vartų parapijos vikaru. Vėliau 
daug metų klebonavo Westfiel- 
do lietuvių parapijoje. Tai buvo 
linksmo būdo kunigas ir gerai 
sugyveno su įvairių pakraipų 
žmonėmis. Ypač gerai’sugyveno 
su jaunimu, vyčiais ir kitais.

* * 4=
šiais metais Vasario 16-ąją 

atžymėsimi vasario 10 d. Iškil-Į 
mingos mišios bus atlaikytos 
Vilniaus Aušros Vartų l>ažny- 
čioje. Mišias atnašaus 11 valan
dą ryto vyskupas Flanagan. Jis

atitinkamą pa
mokslą, paminėdamas Lietuvos

3 vai. popiet bus programa ir

J. Krasinskas

Naujienų Administracijai,

Siunčiu Money orderį $25 su
mai. Tai papildymas prie pre
numeratos ir paramos.

Neseniai viename Naujienų 
įžanginiame (berods, dr. Balčiū
no) buvo paaiškinta, kaip nepa
prastai yra padidėjusios laikraš
čio leidimo išlaidos ir siūlyta, 
kad kiekvienas prenumerato
rius pridėtų bent 20 dolerių. Tai 
puikus pasiūlymas. Reikėtų jį 
pakartoti. Tokia visuotina skai
tytojų parama padėtų subalan
suoti biudžetą.

Naujienos visą laiką rėmė ir 
remia ALTos ir VLIKo veiklą,

PRAŠO NAUJU ĮSTATYMŲ 
LENGVINTI ČIA DARBĄ

EASTON, Md. — Praeitą sa
vaitgali dvi (Lenas posėdžiavo 
respublikonų senatoriai, kon- 
gresmanai ir Maryland valstijos 
pareigūnai, iš viso <SO asmenų. 
Pokalbiai lietė vidaus ir užsie
niu politikos reikalus. Vietoje iš 
rezoliucijų, kurią suformulavo 
sen, Charles II. Percy ir kon
gresui anas Robert McClory (B.. 
UL), reik alaujama atstatyti 
Centrinės žinių Agentūros mo- ‘ 
rale, išleidžiant naujus Įstaty
mus, kurie padėtų išlaikyti slap
tas operacijas paslaptyje.

Iki šiol C1A turėdavo pranešti 
apie savo slaptas operacijas net 
astuoniems Kongreso komite
tams, turintiems po kelis, net 
keliolika narių. Siūloma infor
muoti tik du Kongreso komite
tus ir apriboti pranešimus 
ridentūrai.

pre-

kad 
gru-

— Vokiečiai nustatė, 
žmonės, turintieji kraujo 
pę O, rečiausiai serga ir ilgiau
siai gyvena.

— Chomeini prižadėjo klau- 
syti gydytojo ir kelias savaites 
ramiai praleisti ligoninėje.

— Kalifo'rnijoje paskutinio 
žemės drebėjimo metu buvo su
griauta daug namų. Policija ste
bisi, kad naktį toks didelis vagi- 
lių skaičius išvogė labai daug 
brangenybių.

Id yur node^ 
stuffed ub?W
Get instant relief \\w 
With BENZEDREX vW

INHALER
nasal decongestant

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 -------------------- S5.00

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:

LlJ naujienos____
I 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

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

Tel. 476-2206

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJIt^OSe G A LIK. A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKtJO IR RA i YT O JO ATSIMJMIMUI
Dr. A. J. — MINTYS IR DARBAI, 250 p«L, llečUoėini IX*

Įvyklut, JabloDsklc Ir Totoraičio iimi dienai tr 
rYpiniiM- ------------------------ -------—-------------------- ------- ------ ****

Dr. A. J. DANTYS, U prietlūnc rr^ftata Ir groti*
HrielUX M,0Q dib«r ttlt C3M

MinUtalf rlrieliidf _  tUM
Dr. A. J. — AUK1TA KULTŪRA — 11A U ROS ŽMOMtK

Kf4ionėi Re • R-irops IrpfidtUL Dtbir tik ---------------- CLM

IT XX VJ M a AJ A. V »-», 
1T« S->, HAL8TKD 8T, CHICAGO, ILL.

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

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

Minkšti viršeliai

Minkšti viršeliai

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

CekJ reikia išrašyti: 

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

Pridėti dolerį p*Jto Jilaidoma,

110.00

115.00

110.00

į, — NAUJIENOS, CHICAGO, S, ILU Tuesday, February 5, 1980
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gi JAV Lietuvių Bendruomenės laikinajame statute- pa
brėžiamas aiš’cus JAV Lietuvių Bendruomenės uždavi
nys rūpintis lietuvių kultūros ugdymu, lietuvybės pa
laikymu ir apskritai lietuvių švietimo reikalais, ALT
pasilieka dirbti politinį Lietuvai laisvinti darbą, Balfui 
šalpos sritį ir nepalieeiant kitų organizacijų ar jos- bus 
kultūrinio, politinio, ar ekonominio pobūdžio; Kadan-

As of January L 1950 pusei metų____ __________
Subscription Rates: ( trims menesiams ________

vienam mėnesiui -- 
Chicago $45.00 per year, $24 00 per ___________

six months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, J 
$22.00 per six months. $12.00 per metams —----------------- -
three months. Canada $45.00 per year; pusei metų _-----------------_
other countries $48.00 per year. j vienam mėnesiui--------------

25 cents per copy Užsieniuose:

$22.00
$15.00

gi JAV Lietuvių Bendruomenė savo statutu garantuoja 
paramą ALT veiklai, skiriant jos surinktų tautinio so-

$jlo°j lidarumo įnašų atitinkamą nuošimtį; kadangi užtikri- 
'nimas ir kitoks bendradarbiavimas bei visos mūsų vi-

$45.00
$24.00
$ 5.00

suomenės tautinės veiklos koordinavimas, todėl suva
žiavimas nuoširdžiai sveikina JAV Lietuvių Bendruome
nę ir linki jai geriausio pasisekimo veikloje ir tiki, kad

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams__________________ $45.00
pusei metų - --- ------------------- $24.00
trims mėnesiams $12.00 
vienam mėnesiui  $5.00

Kitose JAV vietose:
metams _________________ $40.00

metams_  $48.00
pusei metų,$26.00

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.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vaL ryto iki 5’ vaL popiet šeštadieniais — iki 12 vaL

Kam aukoti Vasario 16 minėjimo proga?
Nuo pat ALTos įsikūrimo 1940 m., kurią šiandien 

sudaro 13-os organizacijų atstovai, jos tikslas buvo ir 
yra JAV lietuvius atstovauti aukštuosiuose JAV val
džios sluoksniuose ir vesti neatlaidžią kovą visais fron
tais, visais galimais, įmanomais būdais ir priemonėmis 
išlaisvinti Lietuvą iš rusų bolševikų vergijos ir vėl at
statyti jos nepriklausomybę. Tam tikslui, turbūt niekas 
neabejoja, yra reikalingi pinigai. Lietuviškų organiza
cijų susitarimu, nuo pat ALTos įsikūrimo pradžios, vi
sos Vasario 16, Lietuvos nepriklausomybės minėjimo 
iškilmėse surinktos-aukos turi eiti ALTos naudai. Prieš 
kelis metus,' neatsižvelgiant susitarimo, Į tas. aukas pra
dėjo reikšti pretenzijas JAV Lietuvių Bendruomenė, i 
aiškindama, 
ji taip pat dirbanti Lietuvos laisvinimo srityje, tai ir 
jai priklausanti, Vasario 16 minėjimuose surinktų pini-

jai pavyks į kultūros, lietuvybės palaikymo ’’r švietimo 
darbus sutraukti tiek senesnius amerikiečius. Ameriko
je gimusius, tiek iš tremties atvykus;us kultūrininkus, 
jų darbe rėmėjus ir visą plačią Amerikos lietuvių vi
suomenę”.

Ši rezoliucija buvo priimta vienbalsiai' . T—■” 
mus, žymus, senosios kartos veikėjas prel. Ignas Alba 
vičius padarė šį abai reikšmingą pareiškimą:

“Esu vienintelis ALT narys LOKe. Jo vardu 
už pritarimą Bendruomenei dėkoju. LOKas irgi
yra miglose. Tik ką priimta rezolucija yra reikš-. ‘Willy”. Jis buvo užtiktas ties aktyviu dalyviu. Ir labai gera- 
mingiausias ALT sprendimas. Išeina Į gyvenimą Palanga, Lietuvos vandenų zo- laiku: jūrų kapitono Br. Krikš- 
naujas faktorius, kuris VISU 100 PROC. REMS “oje’ ^lint inkare ir Par< topaičio atsiminimų “Jūrų Ke-
ALT.”
Dėl š’os rezoliucijos pasisakė ir Lietuvos atstovą^' 

Povilas Žadeikis:
“Sveikinu, kad Bendruomenės klausimu pada

rytas teigiamas sprendimas, kuris teigiamai atsi
lieps ir į kitus klausimus lietuviškajame pasaulyje. 

.Linkiu sėkmingai darbuotis Jūsų protėvių tėvynės 
labui”.

davinėjant spiritą. Po atkaklios liais” pristatymo proga, nes tas 
kovos, trukusios visą naktį, mūsų jūrinio gyvenimo epizo- 44----- -

organizatorium B. Brazdžioniu. > ■
Turėjau dar daug kitų (tele-.

fonu) pasikalbėjimų, bet tų pa:
-ika’bėjimų, net su asmenimis 
kurių nepažįstu, kaip lygiai ir '

: — kurių čia neWilly” buvo įveiktas ir parvil-1 Susipaž nome su “Draugo” mo-- šauliu namuose
ktas į Klaipėdą. Teismas už ras . deratorium Pr. Garšva, o vyr. suminėjau, buvo tiek daug; kad

1 redaktorius Br. Kviklys nepa- net ir nemėginu-čia juos visus 
»J.'švardinti. Visai visos naujos 

oaž ntys ir susitikimas su senais, 
pažįstamais — buvo vienas ma
lonumas, kuris mano dvasią šil
dys dar ilgą laiką. Dėlto: ir pa
vadinau šias mano pastabas 
“Šilta viešnagė šaltoje Ūikogo-

tą kontrabandą nuteisė laivo1 ’ ’ “
kapitoną daną RASK, ir, matro- ’ gailėjo savo brangaus laiko (ruo 
są h etų vį KUISĮ po metus ka- šiant laikraštį spausdinimui) 
’ėjimo, o kitus 7 įgulos narius parodydamas visą spaustuvę ir 
nuteisė po pusę metų kalėjimą, teikdamas paaiškinimų kas ir 
Viršuj matyti kaip policijos lai- kuriame skyriuje daroma.

Paimta iš ALTos valdybos ilgamečio pirm. Leo- vas “Partizanas” velka į nuos-i’ 
nardo šimučio parašytos knygos “Amerikos Lietu- i tą “Willy”; kairėje — jūros 
vių Taryba”, 30 metų Lietuvos Laisvės Kovoje 1940 aPaauX^UVlinin^as kapt' TA' 
—1970, 1971 metai, pusi. 147-8.
Šiandien jau turime 1980 metus ir 40 metų nuo

>s Lietuvos laisvinimo

MAŠAUSKAS, sėkmingai va
dovavęs ‘Villio’ parėmimui; apa 

j čioj — pagautasis kontrabandi
ninkų kapitonas RASK pasako
ja savo Įspūdžius mūsų bendra 

Tiek .“Jū- 
b1! dalis. • jr nepavargtų kovoje dėl Lietuvos laisvės, ir nepriklau- 1939 balandžio mėn. lai-

Pažiūrėkime kaip skamba ir ką sako tas susitari- somybės, ypač turint prieš aki ‘ ‘
mas. Bolševikai taip pat. susitarimų nesilaiko.. • įvykius Afganistane, kurie gali turėti įtakos ir mūsų 

Kiekvienas gerai ir atydžiai Įsiskaitykite,, kad- tą naudai Lietuvos laisvinimo eigoje.
susitarimą suprastumėte. j A. Pteškys

kad-'jokių susitarimų nebuvę ir kadangi ! ALTos sėkmingos ir garbingo:
pradžios.

Visi gausiai aukokime ALTai, kad ji nesusilpnėtų L ^arbiui bakčnui”.

“1951 metais- dar buvo-aktualus ir. Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės organizavimo klausimas. Buvo Įvyk
dyti 1950 metų ALT suvažiavimo New Yorke (lapkri
čio 17—18 d.). Bendruomenės organizavimo reikalais 
visi pageidavimai ir reikalavimai, todėl šių metų suva
žiavimas (lapkričio 16‘— 18 d., New Yorke) jau galėjo 
priimti tokia turinio rezoliuciją r

“Suvažiavimas išklhusęs Vykdomojo komiteto pra
nešimo ir ALT'sudarančių grupių bei'organizacijų pa. 
reiškimų JAV Lietuvių Bendruomenės klausimu, jOS aykštas pareigūnas Balčiu 
konsta tuojar I

JAV Lietuvių Bendruomenės organizavimas jau 
yra išėjęs iš ALT kompetencijos ir pradėjęs'- eėtii savai
mingu keliu; kadangi paskirtos Studijų; komisijos^. ALT? 
Vykdomojo komiteto ir Illinois Lietuvių; Tremtinių Bem- 
druomenės valdybos susitarimu buvo* Įsteigtas Laikina-' 
sis Organizacinis Komitetas (LOKas),kuris paruošė lai
kinąjį statutą, nustatantį tikslus ir santykius "suLALT, smuikmenų, kurių, 
BALFu ir kitomis vietinėmis organizacijomis;

J. KUČINSKAS

NAUJI METAI ATLANTE
(Tęsinys)

Pats prašmatniausias priemiestis y ra. prie Di
dier kelio, kur stambūs žemvaldžiai ar aukšti val
dininkai gyvena. Jų dideli namai apsupti gyva
tvorėmis bei žydinčiomis gėlėmis. Kiti.dar ir aukš
ta metaline tvora apsupti, čia taip pat gyvena 
vyskupas ir krašto Prefektas (valdytojas). Ne
toliese yra didžiulis hotelis- su maudymosi- basei
nais ir teniso aikštėmis.

Ant galo patenkam į patį neturtingiausią ra
joną. Jis yra didelė*priešingybė visa tam,.ką anks
čiau buvom matę. Trobelės mažytės, išsimėtę be 
tvarkos prie kelio, švaros nedaug, o skm*do pa
kankamai. Tokių skurdžių čia gyvena 25;000. Tai
gi turto diskriminacija saloje yra gana didelė.

Palikę miestą, važiuojam Į salos gilumą. Mūsų 
kelias yra vingiuotas ir pamažu kyląs vis aukštyn 
ir aukštyn Į kalną. Iš kalno viršūnės vaizdas į At
lantą yra pasakiškas — ten apačioje matosi skaid
riai mėlynas vanduo, kurio paviršiuje plūduriuoja 
baltos burės, o iš po vandens kyšo didžiulių ak
menų viršūnės. Visa tai labai primena Capri salą. 
Antroj kelio pusėj matosi gražios Kalvarijų kop
lytėlės su k ryži us keliais, lipančiais vis aukš
tyn Į kalną.

, Nustebau pamatęs redakcijo
je rašytoją A. Baroną. Buvo' . 
mat pirmadienis, o jis šeštadie- I
nį turėjo būti Los Angeles, kur 
Lietuvos Dukterų draugijos kvie 
čiamas turėjo savo humoru 
kiek palinksminti mūsų publiką 
jų rengiamame baliuje. Pasiro
do —: į Los Angeles nevykęs, 
'nes paaiškėję, kad bilietas (lėk
tuvu) labai brangiai kainuoja 
ir tokiai draugijai būtų perdi-

doje.
Visai sutinku, kad' dabar* či- 

k-agiškio Balčiūno mam patiekta žvejės išlaidos, tai viena, o ant- 
infoimacija (apie jo vadovavi-i i*a — apsižiūrėjęs, kad čia (rė
mą laivo, “WiUy.” apšaudymui); 
yra- teisinga^ nes: kpt. Tama- 
šauskas, “Partizano” laivo va
das’neabejotinai; buvo užimtas nom vargiai buvo beįmanomas. 
“fulL tirne^’ vairinėje;— sekant Be abejo priežastis (nevykti) 
laivo?, kursą ir tolį nuo kranto;! labai įtikinanti, bet vistiek rei- 

:ta-ip, kad šaudymui nuo denio- ketų A. Baronui mūsų padangė- 
'turėjo- vadovauti kas kitas, ku- | je kada nors pasirodyti — savo 
riuo, kaip dabar paaiškėjo.-—bu-| humoru praskaidrinti kartais 
vo> mano: labai malonus prisi- gana tirštus “politikos” dūme- 
mihimais pašnekovas; 
čiūnas..

Teatleis mam “Naujienų.” skaii. šalč'a taip- pat ir laiko bei-šefe-1 
nas, kuris man priminė-įvykį, i lėtas ii*-parvilktas į-Klaipėdos: tytogas,kad.ilgokai, stabtelėjau J ritp stokos — negalėjau nuvyk- 
kurio viena nuotrauka įdėta: -ins+ą. Tai ivyko 1936> rm. balam ties; mano: pokalbiu su Balčiūnu: “Nauiienų” redakcijon, tai 

’ ’ . ' : :nėm Tu metų-gegužės mėm. (bežinau net-jo . vardo)į. bet , taL bent telefonu ilgiau pakalbėjau
____ Ik. s r • _____________ ___________________________ _ i i-

šių dienų pasaulinius

VI. Bakurras

i

S

šilta viešnagė šaltoje Čikagoje

Užkalbino mane ir Klaipėdo-I 
je buvęs- mūsų Pasienio Polici-

ž'naiau, ypačiai tu,, kad laivo 
“Willy”' apšaudymui; nuo- “Par- 
•izarro'’’vadovavo Balčiūnas;, ko 
^°sekoie= “Wily’3 buvo*, nuga?-

dakicijoje) turįs labai daug ir 
skubaus darbo, tai išvykimas 
kokiom trim ar keturiom die-

Bal- liūs-..
Dėl toi;mo kelio- ir. didelio i

” redakcijon, tai 
aunet Br. Krikštopaičio atsimini-;

muose .‘Jūrų Kelia’s”. Nuotrau- hirnalb “Jūra” (tada*-St Vaino-= jau mano? silpnybė;, ypačiai.. at-‘ su redaktorium M. Gudeliu. 
ka vaizduoja mane besikalbantį 
su d;delio kontrabandinio laivo 
“Willy” kapitonu (Danijos pi
liečiu) PASK. Balčiūnas primi
nė daug tos jūrinės dramos 

tada 
kadan- “Vakaruose” aprašydamas, ne-

"o redaguojamo) Nr. 5iyra< sut-j sitžlrirriais---- kaii susitinku. (po>
dėta net trys; nuotraukos^ swi daug, metų)/ su. žmonėmis, kurie; 
tekiu jųi paaiškinimu;- praU prisimena-, jūrinius įvykius kur 
-ri’a mėnesį mūsų pasienio por riuose, nors ir stebėtoju, nuct 
’le';os laivas “Pa-’tižam’s” grįžo kranto.- buvam ir aš. Dėlto, ypa^ 
viehą. rytą: vilkdamas didelį; čiai> malonus, pokalbis, būva su 
grobį, kontrabandininkų: laivą.; Balčiūnu,, tos,, jūrinės, dramos jcc valandėlės. “Lietuvos Aidai'

Hgesnį pasikalbėjimą saulių 
.namuose, o kitą dieną dar ir 
(telefonu turėjau su “Margu- 
■čio” radiio valandėlės vedėju 
įPETR-UcIU, taip pat turėjau pro 
^os susipaž’nti ir su kitos radi- T?

Kažkas kažkur yrą pasakęs, 
kad pirmus senėjimo pažymiu 
galima laikyti tada, kai pradeda 
jausti nenorą keliautu Mėginu 
“kariauti” su senatve ir pagal, 
tą posakį dar atrodo nepasenau, 
nes noras keliauti netik nema
žėja, priešingai, kad ir pavz. da
bar po viešnagės Čikagoje, gy
venu labai šiltais- prisiminimai 
ir laukiu kol (pavasariop) vėl. 
galėsiu ten grįžti ir aplankytu 
tiek daug gerų pažįstamų’ ir bu- ’ 
vusių nepažįstamų, su. jais H-’ 
<ūau išsikalbėti, pasidalinti se
nais ir naujais prisiminimais. -

Kai ilgesnį laiką užsidarai tik- 
savo kolonijos lietuviškoje ap- 
1;nkoie, atrodo, kad visas pasau
lis ir tes’’suka tik apie, tavo 
miestą.- Bet kai pakeliauji, pa
latai svetimas vietas ir žmo
nes, ypačiai kai pa+enki į tokią 
■’aukią, lietuviškai š’ltą, savų, 
žmonių minią — pajaunėji, o 
1ietuv;ški horizontai prasiplečia 
toli už parapijinių rbų. Ir tai

’ab°i sveika ir kaip žmogui 
ir kaip Tehiviui.

(Bus daugiau)-

— Prancūzai pas^st-^ė- "a’’ 
^arc nar'aivį ir —
laivyno.

Mūsų kelionės tikslas yra St. P’ere miestelis,, 
kuris kadaise buvo vienas iš didesnių miestų' šio j 
saloj. Kelias geras, bet vingiuotas, einąs-per'kal
nus ir slėnius. Vaizdai Į Atlantą visur labai gra
žūs. Privažiuojam mažą žvejų kaimeli,, kuriame 
gyvenat apie- 800 dūšių: Čia kelias žymiai susiau
rėja ir yra išvestas tarp dviejų stačių uolų. Žvejų 
trobelės nedidelės, nelabai tvarkingos, o aplinkui 
jas daug tinklų yra padžiauta. Vandenyje matosi 
nedideli laiveliai. Prabangos čia nėra, bet ir di
desnio skurdo nesimato. Atrodo, kad kaimelio gy
ventojai mažais dalykais pasitenkinaz Jie norrt’k 
ramybės ir kasdieninės duonos.

Kitas, vertas paminėti žvejų kaimelis, atras
tas pakeliui, yra Carbet, kur gyvena 1,300 gyven
tojų. Jis žymus tuo, kad čia pirmukart į tą salą 
išsikėlė Kr. Kolumbas 1502 metais. Kaimelis išsi
tiesęs 1.2 mylios abiejose kelio pusėse. Prie šio 
kaimo yra gražus vienos mylios ilgio paplūdimys, 
apaugęs vešliomis palmėmis. Smėlio spalva yra 
tamsiai pilka nuo pelenų, kuriais visa apylinkė 
buvo užpilta išsiveržusio ugnikalnio.

Perlindę per neilgą tunelį, priartėjom prie St. 
Pierre miestelio, kuriame dabar gyvena 5,000 gy
ventojų. Į miestelį įvažiuoti negalim, nes kelias 
Ihbai -siauras, o priekyje, giliame kanalizacijos 
griovyje (čia kanalizacijos grioviai atviri) yra 
įvirtus mašina. Sunkvežimis ir 3 vyrai bando ją

ištraukti. Dirba; iš> lėto,, pasitardami*, pasidairy
dami; AT^do; kad; ugi vienas- iš: jų* neturi; rinkamo 
plano; kaip'tą mašiną iškelti. Mes^sustoję.laukiam. 
Praėjo gal' pusvalandis, o mašina vis dar griovyje: 
Kai’kuriems mūsų, keleiviams pritrūko kantrybės, 
jie išlipo iš mašinos ir nuėję, suorganizavo maši
nos ištraukimą. Gal’už kokių 5 minučių apvirtus 
mašina buvo jau ant kelio ir mes Įvažiavom Į 
m'estelL

Miestelis nieku ypatingu nepasižymi, bet jo 
nraeiris yra labai liūdna; Seniau jis buvo žymiau- 
■'ms salos miestas su 40,000 gyventojų ir buvo lai
komas Antillų perlu. Jis yra prisiglaudęs PeTėe 
kalno papėdėj. Tačiau* 1902 m. pats miestas ir vi- 
^a jo garbė staiga pranyko. Tų metų balandžio 
mėn. pabaigoj, ramusis Pelėe kalnas atgijo ir pra
dėjo rodyti savo pyktį — murmėti, sproginėti, 
sviesti į viršų kibirkštis ir garus, sumaišytus su 
pelena;s. Gegužės mėn. 5 d*, tais pačiais metais di
delis kiekis dumblo išsiveržė iš jo daubos ir pa
skandino cukraus fabriką su 25 darbininkais. Ge
gužės mėn. 7 d. atvykęs gubernatorius nuramino 
gyventojus, kad pavojus jau praėjęs ir patarė vi
siems dalyvauti rinkimuose’, kurie vyko tą dieną. 
TaSau gubernatorius skaudžiai apsiriko — gegu
žės mėn. 8 d. visas miestas buvo prarytas ugnies 
debesio. Vulkanas sprbgo, kalnas skilo pusiau ir 
didžiulė ugnies-masė nuriedėjo žemyn ir apgau
bė visą miestą.

, Kodėl tas kalnas sprovo? Pradai”- • '
mu’veikti jo v’duje ~usi1’^"",A-----
kis dujų, jų.spaudimas, pasidarė milžinLk..., ki; 
na? jty neišlaikė* ir-sprogo. Išsiliuosavę dirio? degė 
ir pasiekė ;k‘ Q.600° F„ Kelios sriav^šs — 
gimo, tik dulkių debesys matėsi'virš'buvusio mies 
to. Visas miestas ir jo gyventojai buvo palaidot1’. 
Niekas neišliko, gyvas. Tik vienas kalinys, kuris 
vakare, už girtuokliavimą t triukšmo kėlimą, bu
vo Įmestas, giliai į požemio kalėjimą, savo gyvybę 
išsaugojo;. «Į°' rankos gerokai apdegė ir jų nuo
traukas matėme muziejuje. Tai buvo Augustas 
Cyparis, kuris vėl au dirbo cirke ir- buvo* didelio 
susidomėjimo centre.

Miestelyje yra muziejus; kuriame sukrauta 
daug medžiagos, liečiančios tą nelaimę. Ten išsta
tyta susiraitę st klai, apdegusi duonai, kavos pu
pelės, karščio suvirintos vinys, elektros lemputės, 
daug nuotraukų buvusių pastatų ir išlikusio gyvo 
kalinio, ugnikalnio pelenų, lavos gabalėlių, su- 
gruzdinto cemento blbksų ir daugybė kitų ekspo
natų. Iš muziejaus terasos, labai gražus vaizdas 
Į vandenyną. Ten pat yra paminklas Amerikos 
konsului, kuris čia buvo ugnikalnio palaidotas. 
Yra griuvėsiai seno teatro, kurio būta gana praš
matnaus. Kiek toliau yra kalėjimo celė, kurioje 
minėtas kalinys išliko gyvas. _ .

(Bus daugiau) '
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

kiekvieną dieną būtini krikščioniui

*. KOKIA YRA TAVO RELIGIJA?
Religiniai įvairių bažnyčių lankytojai vadina save Katalikais, 

Liuteronais, Baptistais ir tam panašiai. Bet klausimas: Ar tavo 
religija atskyrė tave nuo šio pasaulio ir pašventino Dievui? Ar ji 
pasiekė tavo širdį ir ar ji valdo visą tavo gyvenimą? Ar ji padarė 
gereszų ir šventesnį tavo pasielgimą? Ar pasirodė tavyje geresni 
darbai, Dievo garbei ir žmogaus naudai? Ap. Jokūbas 1:27 sako, 
kad tikra ir rangiškam Tėvui patinkanti religija yra “šelpti naš
laičius ir našles jų sielvarte ir sergėti save nesuterštą šiuo pasau
liu”. Tikra religija reikalauja ne v^en eiti į bažnyčią sekmadie
niais, bet kasdien būti Jėzaus Kristaus pasekėju, jo mokytiniu, 
klausančiu ir darančiu ką jis, Didysis Mokytojas, įsako. Jėzus yra 
pasakęs: “Jei jūs mane mylite, laikykite mano įsakymus. Kas 
tun mano įsakymų ir juos laiko (vykdo), tas mane myli. O kas 
mane myli, bus mano Tėvo mylimas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsi
reikšiu” — Jono 14:15,21.

Restauruota Traku pLIis

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

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE

/ AV. RASTO 1 YRINĖTOJAi
J. Muzikam, W5 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS 
MKU4ERIJA IR MOTERŲ DGO3 

GINEKOLOGINE CHIRURGUA

6449 So. Pulaski Rd. (Crawforo 
Medical Building) Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu.

Jei neatsiliepia, skambinti 874-8004

DR. PAUL V. DARGI!- 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WarKhester Community klinikos 
Medicinos direktorius 

i933 5. Manboim Rd., Westchester, IL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadienį 8—3 vai 
TeL: 562-2727 arba 562-272S

TEl-------BE 3-58*3

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 WMt 103rd StreM 
Valandos pagal susitariu:*.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W 71 St. TeL 737-5144

Tikrina aki*. Pritaiko "kinin? ir
“contact lenses’* 

VaL aaai susitarimą, uždaryta treč

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST C3rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet

Ofiao Mef.: 776'U0 
Razidendlos talef.: 644-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

praktika, to* MOTEihJ ite 
OUmj 2452 WEST 5>fa rrMF 

Tel P5I 1-1225
JFISO VAL: pina, antrtd. eračiaa. 
’t penkt. 2-4 ir 8-8 vai. rak fcjtadlr- 
vaii 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal auaftariioa-

QRTHOP53)A>PROTEZISTA£ 
Aparatai - Protezai. Wed. ban
dažai. Speciali pecaiba tolema 
(Areh Support*) ir t t

2850 W«f 63rd SK Cbte*f*. VL
PRespect 8-5884

DR. G K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir slaoum- 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ

St. Petersburg, Fla. 3371 (
Tel. (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
TEMA KAINA

T»l. WA 5-4OM

, Apdrtutfw perkriuttywiai
U Jvtlriy 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 1754882 erU 374-5??*

SUSIRINKU! i.

Joniškiečiy Labdarybės ir Kultūrom 
klubo susirinkamas įvyKs antradienį, 
vasario 5 d., 1 vai. popiet Vyčių saie- 
je, 2455 W. 47th Street. isaxiai pra
šomi acsilankyu, nes bus aaug svar
bių reikalų aptarti. Po susiuniimo 
bus vaišės. A. Kaiys

Našliu, Našliukiy ir Pavienių kluba^ 
vasario men. 8 d. 7 vai. vak. vyčių 
salėje, 2455 W. 47th Si , tuies nariu 
susirinkimą, į kurį yra Kviečiami kra
bo nariai ir prijaučiantieji. Bus pra
nešimas klubo Kevizjos ko^usijos h 
aptariami svarbūs Kluco reiKaiai. to 
susirinkimo — vaišės.

V. Cinką, rast.

Lietuvių Brighton Parko Moterų 
klubo metinis narių s^i.inkimas 
įvyks ketvirtadieni, vas. 7 d.. 1 va*, 
popiet Anelės salėje, 4530 S. Talma... 
Narės prašomos atsilankyti, nes y-a 
daug svarbių reikalų aptarti ir jau 
laikas užsimokėti duokles Po sus/rin 
kimo bus ir vaišės.

E. Srrungys, rast.

— Žemėje praeitų metų pa 
baigoje gyveno 4,330 miiijcn 
žmonių. 1978 m. pabaigoje 
buvo tik 4,250 milijonų.

tc-

— Japonai skelbia, kad gene
rolas Douglas MacArthur, gimęs 
prieš 100 metų, buvo didžiau
sias karys, kurį Amerika 
kada yra turėjusi.

bet

GRAŽIAI PALAIDOJO FRANK ZAVISTA
Carl Haginsick. Jis, pažinęs ve
lionį, tapo ne tik šv. Rašto’ Ty
rinėtoju, bet ir artimu Zavistu 
draugu. Jis papasakojo, kaip jis 
Vokietijoje, didelėje angliškų 
knpgų krūvoje, rado vieną lietu
višką šv. Raštą. Jis juo labai su- ‘ 
sidomėjo. Abu buvo tų pačių ■ 
skelbiamų minčių šalininkai. Jis 1 
pasakė gražiausią kalbą. * ' 

Laidotuves tvarkė sūnus Al-' 
girdas Zavista, kuris vadovauja 
Ceneral Electric bendrovės pri
laikomos gamybos labcYatorijai, 
esančiai Kentucky valstijoje, 
Louisville mieste. Kartu buvo 
atvykusi ir jo šeima. Laidotuvė
se dalyvavo ir velionio žmona 
Marija Zavistienė, kuri praeitų 
metų vasarą praleido ligoninėje, 
bet pajėgė atsigauti ir padėkoti 
visiems už atvykimą į laidotu
ves. Artimiausias velionres drau
gas buvo J. Gramontas..

Ketvirtadieni, sausio 31 diena, 
Zavisto’ karstas buvo nuvežtas 
į Lietuvių Tautines kapines ir 
palaidotas Zavistų 'sklype. Į ka
pines velionį palydėjo 15 pilnų 
automobilių. Keli atvyko 
Į kapines.

Vėliau sūnus pakvietė 
Frank Zavisto draugus,
sius koplyčioje ir kapinėse, 
kandžiauti Golden Coast resto
rane. Reporteris

Šių metų sausio 2< d Chris tuvių bėda buvusi — biblija, 
mer ligoninėje mirė čika- šventas raštas. Lietuviai švento 

g’ečiams plačiai žinomas teisin- rašto tikrai nesuprato. Jis pats 
gas p^tik’mas ir nuoširdus lie-1 pradėjo tyrinėti šventą raštą ir 
‘ IK’I "• A i 4 . . « : * tY * _ C Suvis. Amerikon jis atvažiavo 
dar prieš Pirmąjį Pasaulinį ka
rų ir čia išgyveno, daugiausia 
Chlcarop vej’k visą s°vo gyve- 
n’ma

jį a:škinti. Jis suorganizavę 
šv. Rašto Tyrinėtojų grupė ir jį 
a'škino.

Pradžioje lis dirbo su Moc
kum, bot vėliau pats tapo aiš-J's buvo žinom?s ų? visoje •

mis i e bei Lietuvoje, nes jis ’kintoju ir šv. Rnš4c' tyrinėtoju, 
dalyvavo Teisybės ieškotojų Jani pavyko sudaryti šv. Rašto 
draugi’c‘e ir organizuodavo tos Tyrinėtojų grupes kituose mies- 

1 vau gros nar’u kon'e’encras. tuose.
m a eko na

Amerikon Pranas Zovis^niavi-
7 T iavo ^912 metais. Jis
. okupuotoje Lie-

\ Ja sūniškic parapijoje, i 
5?’ .e ės kai e, kur tėvai turėjo 

a vo d'dslė, todėl j‘s 
:’Į ' .cti ir lūmės n -

ėję-

Amerikoje. Jis apsigy-.se 
hieagos 18-cje apyhn- 
> jis tuojau surado dar- 

kė į visuomenini lie- 
rveninir. Amerikiečiams 
cku ištarti jo ilgą pavar-

tuvių
”V)

dę padarydavo klaidą, tai jis; 
'andamas Amerikos piliečiu, sa
vo Pavarde sutrumpino. Jis pa- 
d”ad no Frank Zavist, o lietu 
viai 
vėl jau prigijo 
trnm^ininias ir- 
Frank Zavist. *

*ank Zavis*
lo Pranu Zavista, bet 

angliškas su- 
jis pasiliko

J

— Japonijoje 3,663 pėdų kal
ne išsiveržęs ugnikalnis Sukura- 
jima, mesdamas kartšą lava su 
akmenimis, užgavo du japonų 
transpc’rto lėktuvus 13.0 X) pėdų 
aukštumoje. Lėktuvai laimingai 
nusileido.

—: Santa Fe, N.M., kalėjimą 
sudegino patys kaliniai. R Ru
sėse užmušti 27 kaliniai. Apie 
40 kalinių teko vežti į ligonines, 
jie buvo sužeisti.

Gyvendamas 1.8-tos gatvės 
apyL^nkė^e, i’.s įsitraukė į tuo 
m ’tu Naujienų organizavimą. 
1914 metais suorganizuotą laik- 
rsšH jis pardavinėjo ir platino.

Kaip diuge.’s to meto lietu
vių, taip ir Pranas susižavėjo la
bi! ryvu F.e’uvių socialistiniu 
irdĄ:in:u. J’s žinojo, k-d caro 
valdomoje Lietuvoje jie kovoje 
už L e:uvcs -rcpriklaus^myb; 
j’s susidėmėjo jais. Jis priklau
sė buvusiai Dridgeporte socia
listų grupei. BeA jis už kelių me
tų įsitikino, kad didžiausioji lie-

Put Soup In Your Menu
-------------------------------- by Martha Logan —. —

dinner on a nippy day. 
crusty bread and 
nutritious med

A Tiearty soup makes a 
Add a tray of relishes, garlic-pa 
baked apples and you have a 
that is easy to prepare.

Depending upon your life style and using the handy pack
aged homemade soup starter, the soup can be simmered on the 
range or in a slow electric cooker. For quick preparation, cook 
It in the pressure cooker. For a little extra zing, add a half cud 
af red wine.

Reef Vegetable Soup
Yield: 2 quarts soup

1 package Beef Vegetable 1 pound beef stew meat 
Homemade Soup Starter 8 cups water

Three Ways To Cook
7op of range: Brown the beef well. Add the water. Add the 

itock and vegetables. Bring to a boil. Cover andjntduce^he 
heat to a simmer. Cook for 90 minutes.

Slow cooker: Brown beef. Combine beef with stock and 
vegetables and water in slow cooker. Cook on HIGH for 6 
hours or on LOW* for 12 hours.

Pressure cooker: Brown meat in a 4 to 6 quart pressure 
cooker. Add 7 cups water! Stir in stock and vegetables. Close 
cover and position pressure regulator for 15 pounds pressure. 
Cook slowly for 30 minutes after regulator begins to operate. 
Remove from heat and place cooker under running water to 
reduce pressure- —————— ■„— -- —

well-balanced

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

L605-07 SO. HERMITAGE AXTsNUE
TeL 927'1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523'0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SU

gabia lie- 
Susipaži- 

u snkiuo- 
šeima r

Jis važinėjo į Detroitą. 
P't^bu^^hn ir dar 

kitus miestus Šv. Rašto Tyrinė
tojų grupėms organizuoti. Jis 
spausdino xuo klausimu parašy
tas knygas ir brošiūrėles.

’ š* oniolf’-toje apyl 
si?°ž‘ro su atvykusia 
t u vai te Marija Užaite.
- j sek^ead enių

apsivedė, išaugino
visą gyvenimo, kari u praleido 
pavyzdingai. Jiedu ’išaugino duk
rą Suzaną, ištekėjusią už Peters, 
ir sūnų Algirdą.^ Duktė mirė, o 
sūnus gyvena ir augina savo 
šeima.

Antrojo Pasaulinio karo pa
baigoje, kai*buvo-renkamos kny
gos kareiviams ir tremtiniams, 
Pranas Zavista atidavė jiems 
ryšuli Biblijos Tyrinėtojų išleis
tu

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

tiesiai

visus 
buvu-

už-

knygų.

epono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

Sofi ja Gliatmanienė, Suvalki-. 
ios dvarininko Šiukštos iš Bud- į 
viečo varo duktė, tebegyveno 
lietuviškojo dvaro tradicijomis, 
atmieštomis Gubernijos ir Šiau 
lių oru ir nelabai domėjosi, kas ' 
naujo aplinkui darėsi. Mano ' 
mokinys Juliukas bet kuriuo at 
sit;kimu buvo reikalingas pava
džio. Gabus, temperamentingas j 
buvo visuomet pasiruošęs išsi- • 
nerti iš savojo kailio; bet kieta 
tėvo ranka, gal ir mano jam au | 
toritetas buvo pakankami, kad 
pamoku reikalas visuomet būtų • 
tvarkoje, ir man didesnio rūpės 
čio nesudarė- į

Nuotaikos Gliatmanu seimo- ' c 
je buvo ramiai miesčioniškos; 
intelektualinio gyvenimo intere-

sai tik retai išsiplėsdavo už Gu
bernijos, daugiausia už Šiaulių 
miesto ribų. Rezervuoti santy
kiai su Janavičiais jas dar la
biau siaurino pačioje Guberni
joje. Dėl to ir mano santykiaiJ J z f . isu Janavičių šeima apsiribojo, 
susitikimais ir pasikalbėjimais • 
gatvėje. Negalėjau pretenduoti 
i artimesnius santykiui dėl žy
maus amžių skirtumo.

(Bus daugiau)

FIGHT HEART DISEASE

M 

<hvi mA«r fUNo

P SOME CHICAGO V.OTCR CLUB YiPS ON

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE J 
following distances...

you'll run into trouble if 
there's a suoden stop while 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY—

IF YOU DRIVE at the 
SPEED ST y IN

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagas
Lietuviu

Laidotuvię
Direktorių

AMBULANSO
PATARNAVIMAS

TURtME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
* 3307 So. LITUAN1CA AVĖ. TeL: YArds 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. TeL: YArds 7-1138-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

RADIJO JfIMOS VALANOO? 
t'Mrt'M. H WQPA

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

VadėĮa Aldona Davkv* 
Talef.t HBarieck 4-7413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. 60629___

TeL YArds 7-1911

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 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE* Use only as 
directed. The medically proven 
creme for TTWW’tTranEra

5 — NAUJIENOS, CHICAGO, &, ILL. I uc <1 jv. [ ebrnn-x fSn



BENDRUOMENĖS REIKALAI
LAIŠKAI NAUJIENŲ REDAKTORIUI

Gerbiamas p. Redaktoriau:
Pasaulio Lietuvių Dienų Kont

rolės Komisijos pavestas šiuo 
siunčiu PLD Kontrolės Komisi
jos Akto kopiją ir K. Komisijos 
Pas’sakymą su prašymu, kad jie 
abu būtų atspausdinti Jūsų re
daguojamame lietuviškame laik 
raštyje kiek galint ankstyvesnė
je laidoje.

Jau prieš kiek laiko tas KK 
Aktas buvo pasiųstas Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy-

bai, bet PLB vadovybei to Ak
to neskelbiant lietuv'škoje spau 
doje, Kontrolės Komisija laiko 
sau pareigą per spaudą lietu- 
v’škąją visuomenę supažindinti 
su tuo KK Aktu bei KK Pasi
sakymu.

Pagarbiai Jūsų,

Vytautas Banehs 
PLD Kontrolės Komisijos 

Pirmininkas

Priedas VKB/see

Pasaulio Liet. Dienų Kontrolės Komisijos 
PASISAKYMAS

cages umverdteto Medicines 
centre. . - -

— Dėkui Augustui Ramanaus 
kui, New Haven, Conn-, už anks 
tyvą prenumeratos pratęsimą ir 
už $5 auką, 

i _

— Patricija Sireuičiūtė 
Kathleen Antikauskaitė 
Lourdes aukšt. mokyklos

i bės mokinių sąrašuose.

Namai, tami — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, tema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

• ir 
t

yra
gai\

Ryšium su Pasaulio Lietuvių dėmesį, kad PLD organizaciniai
nuostatai nepramato ir neduoda . 
PLB Valdybai jokios teisės pa-! 
sieleti savarankiškai ir perduo- Į 
ti PLD K Komisijos Aktą bei; 
kitus dokumentus PLB Kontro- ; 
lės Komisijai peržiūrėti.

6. Remiantis PLD organizaci- ' 
niais nuostatais, tą teisę turėtų 
tik PLB Garbės Teismas tuo 
atveju, jei paliestosios pusės į 
jį kreiptųsi laukdamas G. Teis-} 
mo sprendimo.

7. PLD K. Komisija apgailės-1 
tauja, kad PLB Valdyba tuo rei • 
kalu neparodė reikiamo objektyĮ 
vumo. Taip pat K. Komisiją ste
bina faktas, kad PLB Valdybos 
pirmininkas nerado reikalo net

,į K. Komisijos siųstus raštus lt.
atsakyti. Todėl, būtų tikrai ap-j — Ilona ir Dalitis Brūzdžia-1 ką: “Sveikinu Naujienas ir Mai 
gailėtina ir liūdna, jei mūsų’ niai, Los Angeles, Cal., tarp ki- 1,1 rrA”” c;—-nt— 

PLB vadovybę užvaldytų ne
pamatuota arogancija, kitų pa-.i 
dalinių bei narių atžvilgiu. Į

8. PLD K. Komisija laiko, kad i j F“'- A¥J-
lietuviškos visuomenės suauko-! vedamą skyrių apie meną”. Dė
tų finansų administravimas yra I kui- 1 ir D- Brazdžioniai yra 
labai jautrus reikalas ir todėl' nauiį mūs,4 skaitytojai ir rėmė- 
yra suprantama, kad bent ko- ■ Ryškiame padėka ir pagar- 
kia piniginė atskaitomybė turi! ^a i1! bičiuliams.
būti vedama tvarkingai ir nuo- _ Dėkui Delfinai ir dail. Jo- 
sekliaHr i tai atkreipiame PLD; nuį Tričiams iš Marquette Par- 

; ko už ankstybą prenumeratą pra 
tęsimą ir už $25 auką. Taip pat 
dėkui. tos apylinkės tautietei, 
užsisakiusiai Naujienas trečda
liui metų ir įteikusiai penkinę, 
už kalendorių, bet pavardės 
prašiusiai neskelbti.

— Antanas Padvek, Fairview 
Heights, 11., atsiuntė tokį :laiš-

Bendruomenės Valdybos pat
virtinta ir spaudoje paskelbta 
(žiūr. 1980 m. sausio mėn. 25 
d. Darbininką) Pasaulio Lietu
vių Dienų apyskaitų suvestine, 
Pasaulio Lietuvių Kontrolės 
Komisija šiuo atkreipia lietu
viškos visuomenės dėmesį se
kančiai:

1. PLD K Komisija, tikrinda
ma PL Dienų finansinį stovį ir 
turėtas atskaitymybės knygas 
ir pateisinamuosius dokumen
tus, vadovavosi PL Wienų Or
ganizacinio Komiteto organiza
ciniais nuostatais, kurie buvo 
PLD Org.-nio Komiteto vado
vų sutarti ir pasirašyti.

2. PLD Organizacinio Komi
teto sudarytoji apyskaitų suves
tinė buvo PLD K Komisijos ne
patikrinta ir pastebimai skiriasi 
nuo PLD Org.-nio Komiteto pa
samdytos Nayman, Resnick, 
Layton & Wice charterd accoun 
tants firmos Toronte sudarytos 
apystaitos, kuri buvo PLD Org. 
Komiteto priimta 1979 m. birže
lio mėn. 2 d.

3. Pastebime, kad PLD Org. 
Komiteto paskelbtoji PLD apys 
kaitų suvestinė stokoja pagrin- 
ninių pajamų ir išlaidų paaiš
kinamųjų išnašų ir savo duoto
mis bendrinėmis sumomis yra 
daug mažesnė negu PLD Org. 
Komiteto pasamdytos firmos su 
daryta ir jų priimta PLD apys
kaita.

4. PLD K Komisija, sudary
dama savo Aktą, stengėsi palai
kyti ryšį su PLD Org. Komite
tu ir pastebėtus sąskaitybinius 
bei buhalterinius nesklandumus 
tinkamai išsiaiškinti. Tuo tiks
lu turėta du pasitarimo posė
džiai su PLD Org. Komitetu. 
Apgailestautina, kad tie pasita
rimai nedavė lauktu rezultatu. 
Priešingai, kai kurie PLD Org. 
Komiteto nariai parodė arogan 
cirų nusiteikimą K. Komisijos 
narių atžvilgiu. Gi užgauliojan- 
tieji ir K Komisijos narius įžei
džiantys Org. Komiteto pasisa
kymai padarė bent kokį koope- 
ravimą nebeįmanomu.

5. PLD K Komisija atkreipia 
PLB Valdybos ir p. pirmininko

1— I ——

MARDI GRAS — UŽGAVĖNIŲ KARNAVALAS įvyks š.m. 
vasario mėn. 9 d. Jaunime/ Centro patalpose. Vakaras ren
giamas 112-kos organizacijų su įdomiomis programomis bei 
įvairaus maisto virtuvėmis. Groja “VYTIS” ir B. PAKŠTO 
orkestrai. Skiriamos 5-kios piniginės premijos bei organiza
cijų dovanos geriausioms kaukėms bei kostiumams. Kaukių 
parado pradžia 10 vai. ryto didžio'joje salėje. Kviečiami visi 
į šį didžiausią parengimą. Informacijas teikia V. Markevi

čius — tel. 737-5750.

ta taip rašo: “Siunčiame meti
nę prenumeratą ir taip pat pri
dedame $20 auką paremti laik
raščiui, ypač dail. M. šileikio

Org. Komiteto dėmesį.
9. PLD K Komisija pageidau

ja, kad PLB vadovybė gerai iš
studijuotų susidariusią padėtį 
ir greitu laiku surastų tinkamus 
kelius tą padėtį išaiškinti' mūsų 
visuomenei, idant did esnės. 
apinmties mūsų renginiai atei
tyje būtų sklandus visumoje.

Vytautas Banelis
PLD Kontrolės Komisijos 1_

k Pirmininkas | TT"

MARU A NORE

1

— J. Krasinskas, Worcester, 
Mass., lietuviškos veiklos vete- 
ranas ir spaudos bendradarbis, 
gavęs kalendorių, atsiuntė $5 £ 
auką. Savanoris — kūrėjas Ma- T 
tas Klikna iš šiaurinės Čikagos Į į 
atsiuntė $3. Dėkui už aukas ir C 
už gerus linkėjimus-

MACHINE SHOP
Prefmotion has created Openings for 

TOOL AND CUTTER GRINDER.
Crafts may have a position for you.

A complete and fully paid benefit package:
Eleven holidays, vacation, savings plan & pension.

THE CRAFTS CO.
■ 9440 Ainslie St, Schiller Pk., ID.

678-0650
E. O. E.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
/ei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S- Western Ave., Chicago,'TU. 60643 

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavim** utsnkant lėktuvų, traukiniu, laivų kelio

nių (cruises), vienbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones J Lietuvą ir kitus k/aftus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
madjas visais kelionių reikalais.

♦ Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisu rezervuoti vietas 
B anksto — prieš 45-60 dienų.

— Vitas Briedis, William Kir 
kolis, Vitas Liškūnas, Vytenis 
Markev.čius ir Jonas Ruikis i: i 
St. Rita aukšt. mokyklos gavo 
Illinois valstijos konkursinei: 
stipendijas.

— Judita B. Sedaitytė iš Mar 
quette Parko baigė Chicago:: 
universitetą bakalaurės laips 
niu.

— Irenos Smieliauskienės vat 
dovaujamas tautinis ansambli; 
“Grandis” vaidins “Lietuviškai; 
vestuves’’ vasario 17 d. 3 vai, 
popiet Centrinės bibliotekos Kul 
tūros centre, 78 E. Washington 
St. Programas vestuvinių pa 
pročių temomis pradėjo lenką 
vasario 2 d. Izraelitų vestuvr 
niai papročiai bus rodomi vasa
rio 10, italų — vasario 24, švedt 
— kovo 1. Programas remia 
Tautinių Kultūrų Globos tary
ba, kuriai pirmininkauja Stan
ley Balzekas. Programų koordi
natorė Ellen Livcinas. Lietuvis 
kų vestuvių parodėlę organi 
zuoja Balzeko Lietuvių Kultu-, 
ros muziejus.

— Danutės V enclauskaitės 
ruošiamas, tradicinis pobūvis — 
vakarienė Lietuvos Nepriklau
somybės šventei paminėti, kaip j 
kasmet, ir šiemet įvyks vasario 
16 d., šeštadienį, nuo 6 vai. vak. 
Lietuvių klube 48 Green Str. 
Waterbury, Conn.

i

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS

FETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, ID. TeL Virginia 7-774'

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRĄ

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. L^ng 
vos 
ois,

pirkimo sąlygos, labai geras 
reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

?ng-1 
biz-l

ELECTROS JRFNGIMAI, 
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
1951 W. 63rd St. TeL 436-7878,

839-1784 arba 839-5568.

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

; Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ?

523-8775

kį su Tėvu. Siunčiu $45 už Nau
jienų metinę prenumeratą $40, 
o penkinę skiriu Maiklui ir Tė
vui, kad Maikiš nusipirktų nau
ją paišelį, gi Tėvui reikia naujo 
lopo, nes senas jau sudilo. Lin
kiu daug sėkmės jūsų nenuils
tamame darbe”. Dėkui už laiš
ką ir už auką.

— Jonas Jakubonis iš Marqu
ette Parko, lietuviškos veiklos 
veteranas ir Lietuvių Tautinių 
kapinių Direktorių. Tarybos pir
mininkas, pratęsdamas prenu
meratą, savo gerus linkėjimus 
atlydėjo $40 auka. . Dėkui-

— Panelė Natalija iE. Shaidis 
iš Marquette Parko baigė me
dicinos slaugių kursą bakalau
rės laipsniu Northern Illinois 
universitete. Ji gavo darbą Chi-, Marijos aukšt. mokyklos audito

■ ■ ' ~ ' ii rijoje. Ponios praošmos pasi
„ ■puošti tautiniais rūbais.

Vn ii/Įfi-n j^Ąin jri’J^rFi [ Marquette Parke
Į LIETUVĄ ų f apylinkės valdyba

(Pr.)

S 
I 

Pajamos skiriamos jaunime į 
lietuviškojo ugdymo darbams 
paremti. Visi maloniai kviečia-, 
mi atsilankyti.

— Vasario 16-osios minėjimą* 
šįmet įvyks vasario 10 dieną f 
10 vai. ryto pakeliamos vėliavos J 
prie lietuvių parapijos bažny 
čios Marquette Parke. Prašome 
narius ir lietuvišką visuomene 
gausiai dalyvauti vėliavos pake 
limo iškilmėse ir vėliau parapi 
jos bažnyčioje iškilmingose pa 
maldose. 2 vai. prašome nariu* 
dalyvauti akademinėje dalyje

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY 

vairi apdrauda —INSURANCE 
JUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

TeL 767-0600.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN
Namai, žemė — Už miesto ribų

3EAUTIFUL BASS LAKE, INDIANA, 
'ear round 6 room house. Full base- 
nent, fireplace, all appliances. Cen- 
ral air. 2 car garage. 100’ lake front 
X 300’, plus 4 room guest house or 
ncome at S200 a week. Mid 80’s.

Call (219) 772-5426

PERSONAL
Asmenų ieško

2608 West 5Sth St, Chicago, HL 60623 > TeL WA 5-2787

MAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ
S. Westen 
kviečiamos 
Valdyba
Astrologių

MANO PAIEŠKOJIMAS
Su malonumu norėčiau susi- 

?ažinti gyvenimui draugą, nes 
/ienai gyvenimas labai nuobo- O v
lūs, be tikslo. Suinteresuotieji 
>rašau atsiliepti. Lauksiu malo
naus laiškučio ir už tai būsiu 
:ėkinga. Prašau rašyti:

>į Naujienos, Box 237
‘ 1739 So.'Halsted St.

Chicago, IL 60608

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, IH 60629. — TeL WA 5-2737

— SLA 134-tos Moterų kuo 
pos susirinkimas Įvyks šeštadie 
nį, vasario 9 d., 12 vai. Chicagc 
Savings salėje, 6201 
Avė. Visos narės 
dalyvauti.

— Horoscopes or
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 Mcmbe 
American Federation of Astro 
lefgers. (Pr.)

PASSBOOK
SAVINGS

OUR SAVINGS
CERTIFICATES 

EARM UP TO

see us for
AMŽINOSIOS GYVYBĖS

VANDUO z

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

Siuntiniai į Lietuvą Į 
ir kitus kraštus i

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

—■ —-

M. Ž I M JC U S

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Tepelis, Agent 
32081/2 W. 95th St 
Everg. Park, 111, 
60642, - 424-8654

State Tarm Fire and Casualty Company

financing

AT OUR LOW RATS

Mutual Federal 
ings and Loan

222 WEST COMAX ROAD
Pnn Pr^$^

CHICAGO, ILLINOIS

Aooea Vlrghia 7*7747
Thur. 9-8 Sat# 9*1

Jėzus tarė: “Kiekvienas, įcuri! 
gerta šito vandens, vėl trokš. Be 
kas gers vandens, kurio aš jau 
duosiu, pasidarys jame šaltini; 
vandens, trykštančio amžinarr 
gyvenimui”. Jono 4:13,14.

Kviečiame visus pasiklausyt 
šios ypatingos radijo programo' 
šiandien 8:45 vai. vakare bang; 
1490 AM per “Lietuvos Aidus”

Ta pačia banga, per Sophie 
Rarcus radiją penktadienį 4:2; 
vai. popiet išgirsite ‘,Gerąjį 
Naujieną Lietuviams”.

Parašykite mums pareikalau
damas knygelės: “Kaip atgimt' 
iš naujo”. Prisiusime dovanai 
Lithuanian Ministries, P.O. Box 
321, Oak Lawn, III. 60454.

1 --------------------------------------

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

□adėti teisininko Prano šulo 
įruošta, — teisėjo Alphonst 
Veils peržiūrėta. ‘‘Sūduvos’ 
leista knyga su legališkomi* 
ūmomis.

Knyga su formomis gaun? 
ta Naujienų administracijoje 
739 South Halsted St, Chica 

.■oį’TLL. 60608. Kaina $3.00, 
Pašto išlaidoms pridėti 90c.

♦ft i. ■

—’Ryšium su popiežiaus Jono 
’auliaus II vizitu Amerikoje 
Draugas” atspausdino ir plati- 
a spalvotą popiežiaus nuotrau- 
ą su lietuviškais sveikinimais, 

iie pasakyti 1979 m. spalio 5 d. 
Grant Parke. Viename iš kebl
ių atspausdinta: “Branginkite 
ilnios tautos tradicijas”, o tu- 
>jo būti: “Branginkite tautos 
ilnias tradicijas”. Galėjo su
lysti tas, kuris jam patiekė. 
Pasaulio Lietuvis” atspausdino 
isingai. K. Vytenis

SEBTOiG CHICAGO AND SUBUBBS SINCE 1905
— Irano diplomatai ir agen

tai būriais važiuoja namo ir pik 
tinasi savo vyriausybe, sulaikiu
sia JAV diplomatus Teherane.

— Dabartinė Bonds vyriausy- 
> nekreipia jokio dėmesio į 
merikos vokiečius. Priešingai, 
adai kreipė daug dėmesio ir 
ska ilgiems metams sugadina

•' .. 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, DI. 60629

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

EXPER. WAITRESS WANTED
FULL TIME — A.M. SHIFT 

3236 S. Halsted St.
Tel. 326-2724

S welling 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 or these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Pre paralion No 
prescription is needed. Prepa
ration H- Ointment and sup
positories. Use only as directed.
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