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S DO KOMUNISTU
“KOMUNISTAS” KRITIKUOJA KOMU

NISTINE LIETUVOS ISTORIJA
1978 m. Vilniuje buvo išleista Jos redakcinė kolegija: B. Vait- 

Istorija Litovskoj SSR. Pd pus- kevičius (atsak. redaktorius), 
antrų metų šią stambią knygą 
kompartijos ideologiniame ofi
cioze,- Komuniste (1980 m. sau
sis., labai kritiškai peržvelgia 
net trys recenzentai —- prof. B. 
Dundulis, doc. J. Dobrovolskas 
ir doc. A. Rakūnas.

Recenzentai neužsįnteną apie 
knygos pavadinimo absurdišku
mą: “Lietuvos SSR” termino’ už
kersimą visai Lietuvos istorijai. 
Tokių nesąmonių nerasi sateliti
nėse Rytų Europos šalyse, kur 
leidžiamos “Lenkijos”, “Vengri
jos”, etc., o ne “Liaudies Lenki
jos” ar “Socialistinės Vengrijos-

V. Merkys, K. Navickas, V. Pa
šuto (nišas), K. Surblys, M. Ju
čas. Pasak Komunisto recenzen
tų, “nėra abejonės,' jog šis vei
kalas daug padės idėjiniam in- 
ternacionalistiniam t a r y binių 
žmonių auklėjimui”. (Elta)

BAIGĖ DINGUSIŲ 
ŽMONIŲ IEŠKOJIMĄ

VANCOUVER, Wash. — Ge
gužės 18 dieną prasiveržęs Šv. 
Elenos ugnikalnis padarė kalnų 
gyventojams didelius nuostolius. 
Iki šio meto'pavyko rasti 23 la
vonus, dažniausiai žuvusius dėl 
atsiradusių dujų ir labai karšto 
vėjo,-bet—dar daugelio! žmonių 
likimas nežinomas. Žmonių ieš
kojo lėktuvais, malūnsparniais, 
automobiliais ir pėsti, bet dar 
nežinomas apie 60 žmonių liki
mas. Pavyko išgelbėti 123 žmo
nes.

respublikos” istorijos. Tačiau- re
cenzentai atidengia daug- kitų 
knygos trukumų., Lietuvos Di- 
džio'sios Kunigaikštystės susida
rymas, “labai reikšmingas įvy
kis lietuvių tautos 'ir j<5s kai
mynų istorijoje”,’ esąs “per blan
kiai aptartas”. •’ ’

Knygoje “reikiamo dėmesio” į Apskaičiuojama, kad prasiver- 
r žęs -ugnikalnis ųpadąrė'kelis -bili
jonus dolerių nuostolių. Labiau
siai nukentėjo aplinkui kalną 
augusieji miškai. Buvęs Eik eže
ras visas užverstas išverstų me-

JALALABADE KOVOS TĘSĖSI 8 VA 
LANDAS. NUŠOVĖ 30 KOMUNISTŲ

RUSAI NEPAJĖGIA KONTROLIUOTI KHYBER 
KALNŲ KELIO; PADEGTI TANKAI

ISLAMABADAS, Pakistanas.' 
I — Islamabadą pasiekusios ži- 
' nios tvirtina, kad Jalalabade sek- 
' madienį astuonias valandas ėjo l 
kovos tarp afganistaniečių ir ko- j 
munistų primestos Jalalabado

• savivaldybės bei suorganizuotos 
j komunistų partijos narių.

Kovoms vadovavo maištinin- 
■ kai musulmonai, pirmiausia pa
jėgę padegti dešimt Sovietų tąn- 

: kų, šliaužusių sustiprinti Sovie-’ 
Į tų karo jėgas ne tik Jalalabade,,, 
1 bet visoj Khyber kalnų kelio’ sri- ; 
j tyje. Khyber kalnų srityje susi- Į 
'rėminiai tarp afganistaniečių,ir ' 
. Sovietų karo jėgų jau ėjo baląn- '

POPIEŽIUS JONAS PAU
LIUS II LANKOSI 

PRANCŪZIJOJE

PARYŽIUS. — Neseniai par
vykęs iš kelionės Afrikoje, po
piežius Jonas Paulius II lankosi 
Prancūzijoje. Sekmadieni jis 
laikė mišias Le Burget aerodro
me. Nežiūrint vėjo, lietaus ir 
šalto oro', iškilmingose apeigose 

! dalyvavo apie pusė milijono .ti
kinčiųjų. Savo pamoksle popie
žius Jonas Paulius II iškėlė žmo
nijos klystkelius moderniajame 
pasaulyje, ragindamas vadovau
tis Kristaus mokslo pagrindais.

“ Savo pamoksle, jis prisiminė 
pagrindines žmogaus teises, ku
rias paneigia diktatūros, kur

džio' ir gegužės mėnesiais. Ba-j 
pandžio mėn. pabaigoje kovosi 
I tarp vietos gyventojų ir rusų tę
sėsi net 36 valandas. Tuo tarpu

I gegužės pabaigoje ir vėl įvyko žmo'gus yra paverčiamas valsty 
kruvini susirėmimai, šį kart,

hesusRaukė. “lietuvių tautos, ilga-, 
amžė didvyriška kova (XIII - 
XV a.) prieš kryžiuočių agresiją 
į rytus”. (Recenzentai neužsime
na apie ilgaamžę kovą prieš nišų 
agresiją į vakarus. -r.) • Knygos 
autoriams “reikėjo fpažymėti, 
jog vięneri įkikarinial tarybiniai jr po -’dyiejų savaičių nutraiiiįią’7 
metai buvo-Įier: trumpas laikas sav0 darbą, nes ner^anoma^^fcą^ 
tam, kad būtų įveikta būržųazi-, j^ors po tiek laiko’ galėjo Ųk- 
nės ideologij os’ 'įtajia, sęnjfe tra- ti gyvas tokiose sąlygos^ ■ į 
dicijos... Neatsižvelgiant Ą šias .. • _ ;
aplinkybes, sunku suprasti _Tė- į vIDURVAKARIŲ AMERIKOJE 
vynės karo laikotarpį. ( J Būržua- 
zinės-nacionalistinės' klerikalinės 
ideologijos neigiami- padariniai 
Lietuvos liaudžiai: ryškiai .atsi
skleidė hitlerinės okūpacij.os Bei 
pokario klasių kovos sąlygomis”.

Ypač įdomus priekafštis kny
gas autoriams,.'kad-' jie.neFvienu 
kritišku žodeliu nepalydėjo ma- 
sinių išvežimų aprašymo. Tas 
priekaištas, aišku, • išreikštas 
marksistiniu - leninistiniu žar
gonu: ; . ; ■

“čia aptartas taip pat reakci
nių'elementų iškėlimas iš Lietu
vos ribų karo išvakarėse. Tačiau, 
mūsų nuomone, reikėjo parodyti 
klaidas ir socialinio teisėtumo 

'’pažeidimus šios priemonės me- nadų straubliai, bet žinių apie 
tu. Dėl trumpo laiko respublikos i padarytus nuostolius dar ne
partinė organizacija nesugebėjo'Į gauta.
reikiamai išaiškinti, kaip ir ko- Pirmadienį priešpiet vėl buvo 

paskelbti eilėje vietovių torna
do pavojai. Į

Rusai, bėgdami iš Lietuvos, nųžudė Panevėžio gydytoju%. Paveiks!e mato- 
mė vieno gydytojo zihč'nąU'atpažinusią sušaudytą josios vyrą.

BIRŽELIO TRAGEDIJA MINĖS MAR

vyhės karo laikotarpį. G Būržua-

reikiamai išaiškinti, kaip ir ko
dėl buvo vykdomas iškėlimas. 
Visa tai tam tikru mastu padėjo 
priešams dezorientuoti kai ku
riuos gyventojų sluoksnius”.

Nei žodžio apie masines de
portacijas po karo...

Tokia Lietuvos “istorija” pri
statyta rusiškai kalbantiems 
Sovietų Sąjungas skaitytojams.

džių ę^stąis, -
Ieškotojai apėj o visą|f^bjią, 

ir po - dviejų savaįęjų nutratd^f

SIAUTĖ DIDELĖS ^AUDROS
- - —' r* ' -..

Visą savaitgalį JAV Vidurva- 
kariuęfee/siautė, smarkūs vėjai, 
uraganai ir .liūtys, padarydami 
daug nuostolių ir šužeisdami aš
tuonis asmenis. Daugelyje vietų 
nutraukti elektros bei telefono 
laidai, apgriautos daržinės, su- 
griauta namų bei garažų. f~

Audros ir liūtys buvo taip pat 
Texas, Kansas, Oklahoma ir ki
tose valstijose. Prie Hartford, 
Ohio, į pažemę nusileidęs torna
do straublys sugriovė namą ir 
sužeidė penkis asmenis. Ties Elk
hart ir South Bend, Indiana, taip 
pat buvo nusileidę pažemėn to'r-

KĄLBĖS KONSULE DAUŽVARDIENĖ, VYSK. BRIZGYS, ‘ 
F’AtJOS PIRMININKAS DR. KAZYS (ŠIDLAUSKAS

■į CHICAGO. Ill. — šiais metais Chicagos lietuviai paminės 
tragiškus Birželio įvykius birželio 15 dieną Marquette Parko 
lietuvių parapijos salėje. Chicagos Lietuvių Taryba iškilmes 
pradės 10 vai. ryto vėliavų iškėlimu, o 10:30 vai. ryto Mar
quette Parko parapijos bažnyčioje pradės pamaldas. Maldos 
vyks ir. liuteronų bažnyčioje.

Lygiai 12 vai. Chicagos Lietuvių Tarybos pirmininkė E. 
Mikužiūtė pradės minėjimą. Bus prisiminta kaip vyko' lietuvių 
medžioklė ir išvežimas į Sibirą, ir Lietuvos pavergimo 40 nie- 

: tų sukaktis.
Minėjime kalbės Lietuvos generalinė konsule Juzė Dauž- 

"vardienė, vyskupas Vincas Brizgys ii‘ ALTos pirm in inkas- 
dr. Kazys Šidlauskas.

Chicagos Lietuvių Taryba kviečia visas Amerikos lietu
vių organizacijas dalyvauti Birželio tragedijos ir Lietuvos 
pavergimo 40 metų sukakties minėjime.

Chicagos Lietuvių Taryba

PREMJERAS BEGINĄS LAIKINAI PAĖMĖ 
KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA

IŠBANDĖ NAIKINTUVUS
X 4 ’■ • 4 .įjf-

Laivyno pilotai išbandė pir- 
muosius F-18 Hornet naikintu-

! vus ir rado juos tinkamais. Lai
vynas ir Marinų korpusas pla
nuoja užsakyti iš McDonnell n: t 
Douglas bendrovės 1,377 Hornet 
naikintuvus, o Kanada jau už
sakė 130. Lėktuvai yra aprūpinti 
kompiuteriais ir kitais moder
niais įrengimais.

IZRAELIO MINISTERIŲ KABINETO KRIZĖ 
j DAR TEBESITĘSIA

, JERUZALĖ. — Pąskyrimas 
Yitzhak -Shamir laikinai eiti 
krašto apsaugos ministerio pa
reigas dar padidino Izraelio mi- 
nisterių kabineto krizę ir paken
kė koalicijai. Prisš jį pasisakė 

valdančios Likud partijos
vadovybė. Išvengimui kabineto 
krizės premjeras Menachem Be
gin laikinai perėmė krašto ap
saugos ministerio pareigas. Vi
sas ministerių kabinetas tam 

‘pritarė, o parlamentas suteikė
— Moterys galės savo plaukus .jam teisę perorganizuoti kabi-

KALENDORĖLIS

Birželio 3: Oliva, Karolis, Die- 
valta, Javinė, Tautkantas.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:19.

Oras debesuotas, lis.

puošti natūralia pelenų — ash 
blonde
Wash., grožio salionas pilstd 
Mt St. Helens vulkano pelenus 
į kosmetikos bonkutes ir parda
vinėja norinčioms turėki natūra
lių pelenų spalvos plaukus.

spalva. Spokane,

niomis net pačiame kabinete 
ginčai tarp premjero ir agrikul
tūros ministerid Ariel Sharon 
pasibaigė pakelto balso šūkavi
mais. Ministeris Sharon, kaip ir 
Ezer NVeizmanas, buvo generolu 
ir yra laikomas rimčiausiu kan
didatu būti krašto pasaugos mi- 
nisteriu, o ne buvęs žinių rinki
mo tarnyboje Shamir ar kas 
nors kitas.

Buvęs krašto apsaugos minis
teris Ezer NVeizmanas, kalbėda
mas apie atsistatydinimo prie
žastis, pareiškė per ABC-TVnetą. Krašto apsaugos ministe

rio pavaduotojas Mordecai Zip- i Klausimų ir atsakymų progra- 
pori atliks kasdienines arba ru
tinos pareigas ministerijoje.

Premjeras Begin tik laikinai 
atidėjo kabineto krizę, bet jos 
nepanaikino. Jeruzalės radijo ži-

CHUN DOO HWAN
GALINGAS GENEROLAS

SEOUL, P. Korėja. — Gene
rolas Chun Roo Hvvan dabarti
niu metu yra pats galingiausias 
Pietų Korėjos generolas. Jis yra 
vyriausias krašto saugumo — 
žvalgybos— viršininkas ir 25 na
rių tarybos pirmininkas, kuri 
tikrovėje valdo visą kraštą. Ge
nerolas Hvvan yra 48 metų am
žiaus karys. Praeitą šeštadienį 
įsteigus 25 narių tarybą, genero
las Hvvan atsistatydino iš Korė
jos centrinės žvalgybos viršinin
ko pareigų. Tas pareigas jis ėjo 
nuo Kini Jae Kyu arešto. Kyu 
gegužės 27 dieną buvo pakartas 
už buvusio prezidento nušovimą, bombų.—skaičių.

kruvini susirėmimai, šį kartą bei tarnaujančiu objektu. Popie- 
* grupė kovotojų pastojo kelią So- žraus mišias ir pamokslą sekė 
vietų tankams. Rankinėmis gta- per televizija milijonai prancū- 
natoniis afganistaniečiai padegė zų ir užsieniečių. Pamaldos bu- 

' net 10 Sovietų tankų. ,vo transliuojamos dešimtyje
' Į Sustabdžius Sovietų tankus, valstybių.

besilaužiančius į Jalalabadą, pa-Į Sekmadienį popiežius matėsi 
j čiame mieste buvusieji maišti- su 650.000 Prancūzijos žydų va- 
nhikai pradėjo pulti miestoi-pa— du rabinu Jacob .Kaplanu. .Jis 
reigūnus^Sovietų karo jėgų pa- kvietė popiežių Joną Paulių TI 
statytus. Pirmiausia buvo suras- aplankyti Izraelį. Tuo reikalu 
tas miesto meras, atvarytas Į laukiama formalaus kvietimd ir 
miesto centrą ir ten pat sušau- Vatikano pranešimo.
dytas. Vėliau buvo sugaudyti, 
visi Jalalabade veikusieji komu-; 
nistų pareigūnai. «Jie taip pat; 
partizanų buvo teisti ir miesto' 
aikštėje sušaudyti.

R. CLARK IŠSKRIDO U 
- TEHERANAN

WASHINGTON, D.C.— Ram- 
;sey Clark, buvęs JAV generali-

Jalalabade buvo Sovietų karo is prokuroras, praeitą sekmadie- 
jėgų, bet jos nedrįso įsiveržti i nį išskrido į Londoną, iš kur 
miestą be artėjančių sustiprini-. pirmadienį turėjo pasiekti Iraną, 
mų. Pakeliuje apšaudytiems tan- Buvęs prokuroras išvyko ne 
kam atėjo pagalbon Sovietų ma-’vienas. Kartu su juo išskrido 
lūnspamiai. Jie paleido dido’ką dar devyni įvairių organizacijų 

bet kalnucse' atstovai, norintieji išgirsti ira-
esančių maištininkų jie nepasie-'niečių metamus kaltinimus JAV 
kė. Vietos gyventojai geriau ži-; vyriausybei. Jeigu kaltinimai 
no kalnų kelius. Sovietų karinė: nepagrįsti ,tai advokatai bandys 
vadovybėj kalnus nebando lipti.’; vietoje kaltinimus paneigti. Įvri- 
nes tai esąs pavojingas kelias.’.rių organizacijų atstovai buvo 
Rusai neturi jėgos kalnų keliams' pakviesti dalyvauti ko'nferenei- 
užimti ir juos ginti. Įjoję ir jie kvietimą priėmė, nes

Iš Pešavaro ateinančios žinios'matė progą savo dalyvavimu 
išleisti į įaisvę. Policija ir sargai • saj{0, K|1vber kalnų srityje'kiek sumažinti dabartinę įtam- 

visą laiką einanti kova tarp So-Jpą tarp JAV ir Irano.
vietų karo jėgų ir maištininkų, j Prezidentas Carteris balandžio 
Sovietų karo jėgos pasitraukė iš . mėnesį yra uždraudęs Ramsey 
kalnų šiaurės Afganistane, ryti 
nėję dalyje, o dabar rusai ne 
nebando vėl užimti, gal nesijaus 
darni reikiamai bajėgūs.

KUBIEČIAI MAIŠTAUJA
CHAFFEE STOVYKLOJE

FORT CJIAFFEE, Ark.—Fort 
Chaffee stovykloje apie 1,600 
kubiečių pakėlė maištą, reika
laudami galimai greičiau juos

.* jiems aiškino, kad pirma p ivalo 
būti nustatyta jų asmenybė ir 
surastos darbo sąlygos, bet jie 
nekreipė dėmesio į aiškinimus ir 
pradėjo' kovą su stovyklą saugo-. 
jusia policija. Pradžioje jie no
rėjo užvaldyti visą stovyklą, o 
vėliau norėjo prasiveržti pro 
vartus. Gubernatorius iškvietė j 
daugiau nacionalinės gvardijos n'° D'ų pranešdamas apie sek- 
karių, pasiruošusių vartoti jėgą, madienį vykusias kovas Jalala- 
ir už kelių valandų pavyko Uade, pabrėžia, kad maištininkai 
maištaujančius suvaldyti.

Jauni kubiečiai, negalėdami

(’.larkui ir kitiems vykti į Tehe- 
raną, bet jie nepaklausė prezi- 

■ dento. Sekmadienį kiekvieną 
! Įspėjo ir Valstybės departamen- 

. , . . .......................‘tas, bet jie nutarė nekreipti dė-Islamabado radijas, p rma ne-> . . ..................mesio i siuos įspėjimus.

PATARIA SUMAŽINTI 
VARTOJIMĄ

Harvardo universiteto tyrinė
tų karo jėgas, negauna jokių'tojai paskelbė, kad geriausias 

prasiveržti laukan, pradėjo nai- j- p^kistano. Pakistano būdas kovoti prieš degalų kainų

vartojo savo ginklus. Afganista
niečiai, kovojantieji prieš Sovie-j

mą, kad 1.2 milijono arabų, gy
venančių Jo’rdano upės vakarų 
pakrantėse ir Gazos srityje, tu
rėtų nedelsiant gauti autonomi
nes teises. Jis taip pat kritikavo

kinti valstybės turtą, deginti ba
rakus ir kietaip nerimą kelti. Di
doka kubiečių dalis maište neda
lyvavo'. Muštynių metu buvo su
žeisti 23 kubiečiai ir keli poli
cininkai.

pasienio? sargai atidžiai saugo kilimą yra sumažinti 20-25% 
pasienį ir neleidžia niekam per- vartojimą. Arabų ekonomistai 
žengti sienos su ginklais. Pra- skelbia, kad Saudi Arabija pa
nešimai sako, kad maištininkai • kels $4 už eksportuojamą naf- 
dažniausiai vartoja Rusijoje ga-(tos statinaitę.
mintus ginklus. ■

j Sovietų karo jėgos bandė už- džio mėnesio pasianyje nebMvo
premjero Begino politiką šiose imti visą Afganistano pasienį rimtų susirėmimų su vielos gy- 
okupuotose teritorijose, svar-, Khyber tarpeklio srityje, bei ventojais, bet musulmonai nuo 
biausia, už naujų kolonijų stei-' pralaimėjimas Jalalabade davė to laiko jau pradeda rimčiau rū
gimą. 'jiems smarkų smūgį. Iki balan- sams priešintis.

I • "4 ■ ■ *



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
■ . < '■»* ■ * *_ F - =-. - *■ ’ --

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

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

PROSTATOS REIKALAI
Prostatos negerumai dažnai kamuoja vyrus, 
tat gilinkimės į jos reikalus, tada geriau tal
kinsime gydytojui ja tvarkant.

(Mediciniškas raginimas)
Prostatas uždegimas vadinasi 

prostatitis. Kartais protą tos liau
koje susirenka pūlių. Jie ten gali 
atsirasti po sužeidimo, dėl tri
perį sukeliančių bakterijų įsi vei
simo; dėl džiovos bacilų prosta- 
ton patekimo ir dėl kūne esan
čių (per kraują ir per šlapimo 
takus bei iš aplinkinių audinių) 
pūlius sukeliančių bakterij ų 
prostaton įsiveržimo.

Prostata yra apsupta tampria 
kapsule. Todėl, kai uždegimas 
sukelia prostatos padidėjimą, j* 
darosi labai skausminga. Paga 
liau prostatos pūlinys praplėsi? 
kapsulę ir trūksta prostatinė vo
tis (dažniausiai) į išorinį. — i? 
pūslės einantį — šlapimo kanai? 
(urethra). Mat, link to kanale 
randasi mažiausias pasipriešini 
mas, todėl prostatos pūlinys i’ 
prasiveržia mažiausio pasiprie 
šinimo kryptimi. Kartais toji 
prostatos votis prasiveržia į išei 
namąją žarną (rectum). Dar re 
ciau tos prostatos voties atsida 
rymas esti į šakumo (perineum) 
sritį.

Net ir be uždegimo pas pagy 
venusius vyrus prostata gali pa
didėti ir pasiduoti į šlapimo* pūs 
lės vadų. Tais atvejais gali susi 
trukdyti šlapinimasis. Toks šia 
pinio susilaikymas dėl padidė 
j tįsios prostatos pensininkam' 
pasitaiko kas penktam sulaukti 
šiam 60 metų amžiaus (20%) 
Kartais prostatos šoninės dalys 
(lateral lobes) padidėja. Tad 
net labai padidėjusi prostate 
neužspaudžia šlapimo latako; ta? 
to latako užspaudimas atsirandi 
prostatos vidurinei daliai padi- 
dėjuS”Tos dalies net mažas pa 
didėjimas gali sulaikyti šlapinu 
tekėjimą. Tada ta vidurinio j: 
prostatos dalis (middle lobes 
uždaro iš pūslės einantį šlapime 
kanalą taip, kaip vožtuvas. Ta

da kuo stipriau vyras stengiasi 
šlapimą išstumti, tuo stipriau 
jis taip besistengdamas uždaro 
minėto kanalo angą iš šlapime 
pūslės pusės. Tada susidarė 
pūslės sienelėje išvarža — įdu
bimas (pouch is formed). Iš tos 
išvaržos — kišenėlės negali visiš 
kai visas šlapimas išsituštinti 
Šlapinąs ilgai pūslėje užsilikę? 
keičiasi, amoniako atsiranda ii 
taip gaunasi šlapimo pūslės už
degimas — cystitis.

Medicina nežino, dėl ko 
prostata padidėja pas 

pensininkus

Moksliniai pagrįsto prostatos 
>adidėjimo medicina neturi. 
Taip ir iki šiol yra nežinoma 
eodėl prostata padidėja geroka, 
netu vvrui sulaukus. Todėl *

dekvieno šioje srityje patyrimą 
mkim= dėmesin, idant geriau 
šiai galėtume patarnauti kiek
vienam pro'štatikui.

Dr. Herbert R. Kenyon paraše 
knygą apie prostatą (The Pros 
ėate Gland). Jis joje tvirtina, 
kad beveik visi prostatinia. 
(functional) sutrikimai turi ry 
šio su vyro lytiška veikla. Ta: 
gydytojas tvirtina, kad vyras 
pensininko amžiaus sulaukęs 
lengviau galėtų išvengti prosta 
os padidėjimo, jei jis anksty 
came savo gyvenime apsispręs 
ų koks yra normalus lyties rei 
valuose aktyvumas. Minėta: 
prostatos padidėjimas vis labiau 
ima kamuoti vyrus, sulaukusiu: 
50 metų amžiaus.

Kiti gydytojai, dirbą Kalifor 
nijos universitete (Willard E 
^Goodwin ir-Borraid"C.’ 
mediniškoje spaudoje tvirtina 
kad kokia nors bakterija, suke
lianti koki nors uždegimą šlapi
mo takuose, gali turėti itako: 
i prostatos padidėjimą. Jiedu

tvirtina, kad chroniškas prosta- 
j tds uždegimas, atsiradęs dėl už
degimo šlapimo takų, gali sukel

ti prostatos padidėjimą irkitas 
■ lyties ir šlapimo organų negero

ves. Taigi, tiedu gydytojai tvir
tina, kad prostatos negerovės 
gaunasi dėl kokio nors uždegi
mo (infekcijos), o ne tiek dėl 
lytinės veiklos netvarkingumo. 
Vienok ir tiedu gydytojai dalei- 
džia, kad kartais prostatos ne
gerumai atsiranda dėl neregu- 
.laruiuo lytiškos veiklos bei dėl 
ilgalaikio ir pasikartojančio ly
tiško netvarkingumo (frustra
tion).

Kreiptinas dėmesys ir į .rečią 
nuomonę, dėl ko prostata padi
dėja ir su tuo gaunasi kiti šla
pimo takuose ir lyties organuo
se negerumai. Šita nuomonė 
mums visiems vyrams yra labai 
svarbi, nes tvirtinama, jog ne
tvarkinga mityba sukelia pensi
ninkams ir dar tokio amžiaus 
nesulaukusiems vyrams prosta
tos padidėjimą (net jau 40 metų 
sulaukusieji vyrai gali šiokių to
kių nesklandumų turėti su pros
tata). Kai mityba sumenkstanti, 
tada visos kitos priežastys (įskai
tant ir bakterinį uždegimą) 
lengvai gali iššaukti prostatą 
Menka mityba susilpnina žmo
gaus apsiginamąsias jėgas. Ta
da, kaip aname posakyje, ant 
palinkusio karklo ima visos ož- 
kos lipti. Atstatyk tu, vyre, į . 
aormą savo mitybą ir daugelį tų 
ožkų tu neregėsi savame gyve- 
lime. Todėl nuo dabar kiekvie
nas iš mūsų imkime kreipti dė
mesį į savo valgio ir gėrimo tin
kamumą, nes prostatos negero
vės yra labai svarbios kiekvie
no vyro gyvenime. Tų negerovių 
didžia dalimi išvengsime, kai 
rinkamai pradėsime savo kūną 
maitinti sveku maistu ir lokiu 
pat gėrimu.

Pirmieji prostatos 
negerovės ženklai

Kiekvienu atveju prostatos ne
gerumas yra rimta liga, todėi 
juokauti ir šioje srityje apsileis- 
i yra nedovanotinas-.vyro elge
sys. Visi vyrai pradėkime gal
voti, tai tik tada mes imsimės 
veiklos savo prostatos negeroves
Tvarkant—Gtma—mums- - gyventv 
aedasimaitinant, ar persimaiti-
nant bei įvairiopai persigeriant 
Toks vyro gyvenimas sukelia 
laugygę jam pačiam negerovių, 
.skaitant ir prostatos blogybes.

NAUJIENOS š. m. SPALIO 28 - LAPŪIČIO 11 
oienomis ruošia essKursiją lėktuvais______

ir autobusais Į
• PORTUGALIJĄ (Lisabona, 3 dienos)
• ISPANIJĄ (Sevilija, 3 dienos)
• MAROKĄ (Algeciras, Casablanca, Meknes,
_ _ __ Tangeras, 4dienos) _ _ _ _ _ _ _ _ _ L.
• ISPANIJĄ (Malaga, Granada, Madridas, 5 d.)
Kelionė, maistas, viešbučiai iš Chicagos — 81,295.00. 

Kelionė iš New York o — 8100 pigiau: j
iš tolimesnių vietovių — brangesnė.

Pasiryžusieji šios vasaros ekskursijoje dalyvauti turi 
tuojau įmokėti $100, likusius įmoka 60 dienų 

prieš išskridimą.
Visus kelionės formalumus atlieka Vlado Rasčiausko vadovpu ,
jama geriausia lietuviška kelionių įstaiga AMERICAN TRAVEL
SERVICE BUREAU, 9727 So. Western Avenue, Chicago, Ill.

Tel. (312) 238-9787
LISABONOJE aplankysime pastatus, iš kurių šimtmečiais buvo val<k>mi
Atlantas ir Indijos vandenynai, Brazilija, Angola, Mozambikas, Gca, Ti- 

mūras ir Macao salos.
GASABRANKOJE pamatysime paminklus, iš kurių Rooscvcltas, Churchills 

ir gm. Marshallns planavo Europos išlaisvinimą.
MADRIDE pasveikinsime Don Kichotą ir paduosime ranką Sančo Pancai.
GRANADOJ aplankysime seniausią Europos universitetą ir pamatysim?, 
kaip karalius įvedė demokratinę valdymo sistemą su teisingais rinkimais.

Gintarėlė VILIJA RITA SUTKUTĖ,
dail. Ados ir dr. Prano Sutkų dukra, Homewood, Ill., birželio 
įnėn. baigs Homewood-Flossmoor aukštesniąją mokyklą, ku
rioje yra V.J.C.A. klubo pirmininkė. Priklauso mokyklos rep
rezentacinei sporto grupei. Lošia tinklinį, mėgsta slidinėti, 
buriuoti ir stengiasi išvystyti turimą meno talentą. Kalba lie
tuviškai ir ispaniškai. Skautė. Planuoja siekti gailestingosios 

sesers profesijos.

Chicagos Lietuvių Moterų klubo tradicinis Gintaro balius 
įvyks birželio 7 d. Conrad Hilton viešbučio didžiojoj salėj.

Iki dabar minėto galvojimo 
daugeliui vyrų trūko. Mat, tokie 
negalvojantieji vyrai nekreipda
vo dėmesio į atsiradusius šlapi
nimosi sutrikimus. Jie tik tada 
sukrusdavo savo prostatos rei
kalus tvarkyti, kai perkūnas 
trenkdavo“ — kai jiems staiga 
sustodavo šlapimas tekėjęs. O

MŪSŲ SPAUDOJE
! Ti Z. - W

Pavergtos tautos ruo
Atsiliepdami į JAV paskelbtą 

Maskvos olimpiados boikotą, 
šiaurės Amerikos lietuviai, lat
viai, estai ir ukrainiečiai Kana
doje ruošia Laisvąją Olimpiadą. 
K. Parėštytė Dirvos 22 nr. duoda 
apie ją daugiau informacijos:

“Žaidynės vyks liepos 4-6 d.d. 
prie Toronto (Centennial Park 
Sportš Complex, Etobicoke, 
Ont.). Liepos 4 d. vakare bus 
oficialus atidarymas su olimpi
nės liepsnos nešimu ir kultūrine 
programa, šeštadienį ir sekma
dienį (liepos 5-6 dienomis) vyks 
šių sportų varžybos: tinklinio, 
krepšinio, futbolo, lengvosios at
letikos. šaudymas vyks anks
čiau, birželio mėnesį. Sekmadie
nį vakare — iškilmingas uždary
mas. Iš lietuvių tarpo žais rink-i 
tinės šiaurės Amerikos jaunimo 
komandos, kurio's dalyvaus po 
savo tautos vėliava.

Laisvoji Olimpiada pasitaiko 
tą patį savaitgalį kaip tautinių 
šokių šventė Chicagoje. Tai ap- 

I gailėtina, bet neišvengiama. Ren
gėjai turėjo atsižvelgti į galimy
bę gauti patalpas, į kitų daly
vaujančių tautų nutarimus, o 
taip pat ir į laiko stoką (Mask- 

į vos olimpiada jau artinasi, reikia 
j tinkamu laiku patraukti vietinės 
{spaudos dėmesį).
j Prieš olimpiadą bus išleistas 
■ leidinys, kuriame aprašyta daly
vaujančių tautų sporto istorija 
ir įžymybės. Žaidynių išlaidoms 
padengti yra sudaryta loterija,

šia Laisves olimpiadą
bilietai jau pardavinėjami. Be 
kitą premijų, galima laimėti ke
lionę dviem asmenim j'Nas-ąy. 
Šios olimpiados pajamos bus ski
riamos Sovietų Sąjungos ; o ‘ Į 
nių kalinių ir jų šeimų bei Af
ganistano pabėgėlių p š >pri 
Prieš olimpiadą yra nau~ y i 
įvairūs priėmimai ir bar. s 
į kuriuos kviečiami žymesn'r * 
politikai ir vietinės spaudos at
stovą.

Norintieji dalyvauti, Ju.i' i 
pasiinformuoti ar paremti šį 
sporto ir kultūros spektaklį, p a- 
šomi kreiptis į informacijos 
centrą: 1613 Bloor St. W Toron
to, Ontario, M6P 1A6. Telefonas 
(416) 534-1444.

Šiuo metu pasaulio akys nu
kreiptos į Maskvą, tad neįnaleis- 
kime progos dalyvauti masinėj 
demonstracijoj prieš sovietų im
perializmą ir žmogaus teisių pa
žeidimą." ' K. Petrpkaitis

HOT SPRINGS, ARK.
1 Vietos ALTos skyriusgsruošia 
birželio tragiškų dienų minėjimą 
birželio 14 d. 2 vaL popiet YMCA 
salėje, 500 Quapaw, Hot Springs, 
Ark. Programos meninę dalį at
liks D. L. Lapinskų šeima iš 
Chicagds.

Maloniai kviečiame visus Hot 
Springs ir apylinkėje gyvenan
čius lietuvius minėjime da y- 
vauti. Valdyba

fluid”. Gydytojas tada žinos! 
kame reikalas. i

5) Lytinis nepajėgumas, ari 
priešlaikinis sėklos išsiliejimas 
turi vyrą vesti pas gydytoją, o 
ne pakampais patarimus rankio
tis. Gana čia rimtu reikalu ne
rimtai elgtis bei nepagristai gė
dintis.

tada jau būdavo labai pavėluo
tas reikalas, nes liga labai už
leista ir prostata dėl to labai pa- 
didėjusi. " ■

Todėl, nuo dabar tegul nelieka} 
nė vieno lietuvio, kuri nors galvą j 
turi, bet negalvoja, štai pirmie
ji ženklai šlapimo takų (kartu ir 
prostatos) negerovės pradžios. 
Kiekvienas galvojantis mūsiškis! 
turi tuojau kreiptis pas gydyto-Į 
ją pastebėjęs sekančius septynis 
(ar bent vieną iš tų septynių) 
negerumus. Neužtenka vien krei
pimosi pas gydytoją, bet reikia 
ir visu 100G pildyti gydytojo 
patarimus, nors jų pildymas la
bai trukdytų mūsų vyrų iki šiol 
vestą labai nesveiką gyvenimą. J 
Štai tie pirmieji septyni prosta-Į- 
tos negerumo ženklai, kurie vyrą 
turi vesti dar tą pačią dieną pas 
gydytoją.

1) Strėnose atsiradę skausmai 
(jie gali būti ženklas ne tik pra
sidėjusios prostatos negerovės, j 
bet ir jau nukeliavęs vėžys iš 
prostatos j kaulus gali tokius 
skausmus sukelti).

2) Kraujas šlapime bei sėklo
je. Kad ir nesirodytų daugiau 
kraujo minėtuose skysčiuose, 
nepadary k, vyre,’ klaidos — tuo- j 
jau kreipkis pas gydytoją, šitos! 
dabar dažnai kartojamos kląidos 
tegul nuo šiol nė vienas lietuvis 
nekartoja, tai tada nebus pavė
luotai liga diagnozuojama. O pa
vėlavimas svarbioje ligoje, kaip 
visi žinome, dažnai esti apmoka
mas perankstyva vyro mirtimi.

3) Kai nei iš šio, nei iš to atsi
randa padidintas lytinis jautru
mas, ar dažnas varpos sustang- 
rėjmas Visai be jokio susijaudi
nimo. Nėra čia ko tuonri didžiuo } 
‘is bei dėl lo gėdintis. Tik reikia 
eiti pas gydytoją tikrintis dėl ga- 
'inos tokio nenormalaus reiški-

» _ J -- _ "A -TU r -=-

nio priežasties.
4) Kai esti skausmingas sėk 

’os išliejimas. Tuo atveju 'pade
juoti ir reikalą užmiršti jokiu 
būdu neleistinas elgesys. Ame
rikiečiui gydytojui vyras tada

6) Kai vyras ima chroniškai 
jausti vidurių pilnumą ir apturi 
sunkumą su vidurių išsituštini- 
mu, tai jo pirmas žingsnis turi 
būti gydytojo link.

7) Bet kokio laipsnio sumen
kimas sukontroliuoti šlapinimą- 
si: sunkumas pradėti šlapintis, 
sunkumas sulaikyti šlapimo sro
vę ar nepajėgumas sulėtinti šia-! 
pimo tekėjimą. I

Nors buvai iki šiol visai svei-j 
kas šlapinimosi reikaluose, bet 
pastebėjęs virš minėtus, o gal 
dar ir kitokius negerumus, tuo
jau kreipkis pas gydytoją, ge- 
iausiai pas šlapimo takų sutri

kimų žinovą — urologą. Chica- 
goje jų lietuviai-turime: Seibu 
tį, Valadką, o floridiečiai — iš 
Chicagos atsikėlusį pas jus Bo
belį. Kitur gyvenantieji turi 
kreiptis pas nelietuvius. Tokiems 
mūsiškiams reikia būtinai žodis 
žodin išmokti angliškai pasakyti 
>avus nusiskundimus. Tada 
amerikietis gydytojas gydys lie
tuvį kaip gydytojas, o ne kaip 
veterinaras.__1-------- i--------

Gana mums visiems apsileidi
mo šioje srityje. Nemokantis 
bent minimaliai kalbos sudaro 
gydytojui sunkumą suprasti tin
kamai medicinišką ligos istori
ją. O be tinkamos ligos istorijos 
dažnai esti labai sunku susekti 
tikrą reikalą. Mat, geros ligos is
terijos neatstoja jokie laborato
riniai tyrimai, dabar taip visų 
pamėgti, užmirštant svarbiausią 
gydytojo darbą— tinkamą ligos 
istorijos supratimą.

Išvada: Rūpinkimės tikrai 
nuodugniai ir nuoširdžiai laiku 
javo sveikatos reikalais. Tik ta
da galėsime pagerinti savo svei
katos stovį, kurį dabar dažnas 
apsunkiname savu apsileidimu 
bei visišku negalvojimu.

Pasiskaityti: Herbert R. Keny
on, M.D. The Prostatic Gland.

— Austrijos sportininkai pa

Žiogas ir skruzde
Žiogas gimęs- šokinėti,—a - - 

...Vasary dainom prarado;'''^ t
Nesuskubo pastebėtę . ^; •. i 
Kai žiema akis jau bando.
Grynas laukas miręs veikiai,
Nėr dienų šviesiųjų tų, 
Kai žiema akis jau bado. £
Ir pastogę, ir pietų.- ; ’
Su žiema tai viskas nyksta, ' . v
Šalčio šiurpuliai įgrysta,
Vargo, bado metas stoja, 

^iogas^aū^ebedainūojaT " —- --
Kai pilvelis alkį gieda,
Vos pakęsdamas šią bėdą,
Pas Skruzdelę Žiogas šliaužia,

• pradeda čia kalbą graudžią:
“Neapleisk manęs sesytė!
Man jėgas atgauti reikia:
Lig pavasario tik ryto
Maistą, šilumą suteikie!” —
“Man nustebt, bičiuli, reikia:
Vasarą ką būsi veikęs?” —
“Ką jau čia minėti, kaip būta:
Vejoje puikioj kalvos
Šokta, linksmintas dainuota 

________Visą laiką bp galvos!”-—■■--------------- ;-------
“Na tai tu ?” — Aš ten kartu
Dainą traukiau atvirai.” —
“Dainavai? Tai gerai:
Eik pašokt dabar ten tu!”

'■**« $34 ‘ Vertė J. Valaitis

Į SOME CHICAGO MOTOR CLUB ~0P3 ON

tXPRESSIMYOgmt/S:
DON’T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.^

2 — Naujienoj !l. T jUUi 3( joxq

turi pasakyti turfs “Pain during 
thž ejaculation of the seminal

tarė Maskvai olimpiados metu 
nevesti jokios propagandos.
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TOLIMAS SVEČIAS IŠ ŠIAURĖS
Mūsų maža kolonija džiaugia

si kiekvienu iš toli atvykstančiu 
svečiu ir ypač dar tais svečiais, 
kurie stovi vadovaujamų veiks
nių viršūnėse.

Mums tokių svečių apsilanko
mas yra retas reiškinys, kurie Į tropikos žalumynų apaugusių 

' palmių lapais staliukų, Vliko 
pirmininkas dr, Kazys /Bobelis 
padarė apylinkių ir Centro Val
dybos pirmininkui pranešimą.

Pranešime apibudino j VĮiko 
veikimo veiklą ir ateities darbų 
numatytus planus. Šis Vliko pir 
mininko pranešimas buvo išklau 
sytas su dideliu įdomumu ir dė
mesių, nes visiems mums rūpi 
tėvynės išsivadavimo klausimas. 
Iš mūsų pusės taip pat buvo pa
reikšta pageidavimų lietuvybės 
išsilaikymo klausimu. Iki šiolei 
buvome visai visų pamiršti ir 
mažai kieno lankomi, todėl ir ! 
nūtautėjome jau 70%, prarado-’ , ,
m didelę dali mūsų jaunimo.“ Bobelių sMpęs.miru. 
Šis mūsų kreipimasis i vadovau- l S1.° ~unaus metinėm^, Bųyė fią. 
jamus pasaulio Lietuvių bend-U!™1^ ♦

f .... . , ...į tėvo Jurgio Bobelio' bein Vliko ruomenių veiksmus turi buri} .
. .. - • j . j-i i gyvus ir mirusius narius musupaimtas stipriai domėn, del gre-j • - ’ «

: siančio mūsų mažų kolonijų vi- ’į
siško išnykimo, jei nebus laiku fo pamaldų, kunigas „Antanas

« < *. • yA. y k*- x | j. - _ I Į

tis Maracay lietuvių apylinkės

mums papasakoja gyvu žodžiu ’ 
mūsų politinės veiklos padėtį ir 
jų darbų sprendžiamąją Lietu
vos atstatymo bylą.

(Pas mus lietuvių spauda 
nedaug kas skaito ir tie kurie 
skaitome paprastai visas žinias 
gauname labai pavėluotai, nes 
prie musų uždarbių oro paštu 
užsisakyti spąūdą — perbran
gu, kaip informacinį šaltinį ieš- 
komę, kitįų pigesnių svarbesnių 
žinių, perdavimui būdų.

1980 m. gegužės m/ 14 d. į 
Venęzųęlą atvažiavo Vliko pir- 
mininkas/dr. -Kazys Bobelis su 
žmona ir 2 vaikais. Dr. Bobelio 
ir jo šeimos viešnagės priėmi
mu/ apgyvendinimu ir dieno
tvarkės sudarymu rūpinosi Jū- 
rąte-r Statkutė de Rosales.

(Pįrmą- dieną po atvažiavimo,

pirmininkas.
Po pietų Henrikas Gavorskas 

nuvežė svečius už Maracay mies 
to į ištaigingą turistinį viešbutį, 
kur gražiame pavėsio parke, prie

> H .

įĮ i
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gas Antanas Perkmna.s._. Kuni
gas Perkumas svečio garbei at
laikė pamaldas.! Pamaldų diena

Dail. .žįbųntoiĮMikšįo .braižinys

J. šARApXiCKA"Š :
... it

l šmeižto šlamštas, kartais pasi- apie veiklesnius lietuvius. Tokie 
vadindamas “Cotanmunist Party kolaborantai išlieja visą energi- 

| of Canada”, kartais — “Kanados ją susirinkimuose kitus šmeiž 
,• Lietuvių Komunistų Uteratūros darni, bet pozityvų dirbą dirb i 
| Draugija 126-ta kuopa”, kartais ■ nenori.
' “Kanados Lietuvių Bendruome- Į 
]nės Britų Kolumbijos vaivadija” 
?• -» - - • • ■ • • • WX

kęs; su latvių kolonijos atstovu 
iriž. • Antis Vitols, kuris taip pat 
važiuoja iš latvių kolonijos pu
sės -į Madrido konferenciją. Vli- 
kąs dės pastangas, kad Madrido 
konferencijoje būtų iškeltas 
klausimas-Helsinkio nutarimų 
aktų laužymas iš komunistų pu
sės.

Sekančią dięrfą svečiai Vaisiū- 
nų-buvo nuvežti į Maracay mies

Ko reikia tikėtis iš tokių, kaip 
eks-k’ierikas F. Valys, kuris daž- 

ir kitais pasivadinimais. Dau- nai lankesi į okupuotą Lietuvą 
giausia ten šmeižiami tie lietu-Ar Naujų Metų proga siunčia 
vlai, kurie dirba iš širdies lietu- linkėjimus Gimtajam Kraštui, 

i viską darbą, kurie aukoja stain-• sveikindamas jo skaitytojus ir 
besnes sumas tautiniams-kultū-! 
riniams reikalams; šme’dlia 
laikraščių redaktorius, kurie tai-] Atrodo, kad F. Valys būtų 
pina prieškomunistinius slraips- rinktas pasaulio lietuvių organi

nius. Pavyzdžiui, kad ir man' " 1 ’ • - > 1
prieš porą metų teko aplankyti 
buvusį politinį kalinį A. Kensta- 
vičių, žiauriai muštą ir kankin
tą ke.'is mėnesius pirmos Sovie
tų okupacijos metu ir išlikusį 
gyvą tik dėl to', kad prasidėjo 
sovietų-vokiečių karas. Pas jį iš
būdamas porą savaičių laiko, iš 
jo draugų, taip pat patriotų lie
tuvių, gavau aukų Kanados Lie
tuvių fondui ir ] 
bareljefui pastatyti.

Grįžęs' iš V -• •• ____ u;,.į1 MOinirmsiims \jLįįa.na^,siau Naujienose savo ispudaus^^_ JU u_

lio lietuviams kiršinti. Jeigu jis 
jame rašinėja, tai kiekvienam iš

visus tautiečius tėvynėje bei vi-

tuvos okupanto ' leįlžiamame 
“Gimtasis Kraštas” sveikina vi
sus tautiečius tėvynėj j ir laisva
me pasaulyje. Gal dipukas eks- 
klierikas F. Valys ir? yra koks 
okupanto didelis.pareigūnas, bet

je lietuviai, nej laisvstfne pasau
lyje esą lietHviąimekeieia Lietu
ves okupanto ir lokiti sveikinto-

Romo Kalantos jo kaip F. Valyst Hercia tikė.i, 
kad F. Valys žino-, joj^“Gimtasis 
Kraštas” vra Lirtuvoi okupanto ancouverio para-M^..; . < 5 • x- ■- i kbifttinfstinis organa^ siuntine- 

jie nesitiko" prie tos tarybos pri-Įir aukotojų pavardes?
%.j - I......

iniciato- džius, tuoj gavau iš Vancouverio 
vieno lapo šmeižto šlamštą, ku
riame buvo rašyta: “Pamišęs...

’ - * 1J i i!;i.1 « i., ; I t i v* " 1;
Okupuotoje Lietuvoje Sovietų * pagailota., sudaryti bendrą Na- 

ilęiU:»ųnias'''“Ginil!iŠifeU Kraštas”] cionaliųę antifašistinę tarybą, 
kabinėtas i fprftĮ'“fjaniląųof^’įj 

iSLĄ organo. “Tėvvnės”., (Gūnia- 

krrčio.’i5 lį.y'O'-'” n•k’/v'iM 
,^<e,Įną|ijierra,tjikad'- $ovj^tąi, 

vykdydąmi s^yo p^ųus okupi|o- 
ti ’svetiinas valstybės,^ padarė 

■įsivenžirųą) \ į ’AfgąnistąnĮ. »Jv’ad. 
okupuotuose kraštuose,.įiepr^ėr 
tų reikštis nepasitenkinimas4 už 
vietos. jaurtimd’ šiiihtimią. į Afga- 

---- ,-----------------&--------------- , nista!ną^QtLirąmrti, ĮgS^įp- 
bo dar kryžkelėje ir krypsta tai saleziečių vienuolyno patalpas txJ imperijos išplėtimą, Sovietai 

lietuviškų pamaldų U- ;ikofc sustiprino okupuotuose kraštuot
<r. se terorą, o i laisvus kraštus

Išvažiavus knSf. nem^kamai siuntinėja -komunis-^vcvitu——w«*****«*^—------- ------ --------- —--—;------ -------isvaziavus is La Vegos, v ui (\ . J .. . i . Tietiniu koinitctų steigimui ir S jeigu jie negali kaip enkave-
]į t ” 1 distai Kanadoje kankinti žmo-

; tėvynės kovotojus. N

atkreiptas tinkamas dėmesys. Perkumas buvo pakvietęs šu
čius atsigaivinti. Vėliau nuvežė-Ypač mums rūpi tinkamas jau

nimo išauklėjimas, pakreipiant me svečius į La Vegą, buvusią 
jų galvosena grynai į lietuvišką kunigo Antano Perkumo. būsti- 
pusę, nes nuo jų priklausys lie- nę, parodymui prie venezoliečių 
tuvybės išsilaikymo galimybė bažnyčios kampo sienos įrengto 
mažų kolonijų tarpe, šiandieną į švento Kazimiero bareljefo, 
daugelio jaunimo galvosena ky-] Tuo pačiu metu aprodė seselių

į vieną tai į kitą pusę, nepalan
kia lietuvybės išsilaikymo link- 
me.------—:?------------

Dr. Kazys Bobelis, pareiškė; buvome pakviesti ’i gydytojo 
didelį pasitenkinimą, turėdamas j Vlado ir jo žmonos ■ Elenos ;Gū- 
progos išgirsti iš mūsų pačių, i tauškų rezidencinį butą pietums. 

I atvirus ir pagrįstus nusiskundi-* Malonioje • šeimininkų globoje 
mus. Po pasikalbėjimo, dr. Bobe-) jaukiai buvo praleista pora vą-i 
lio prašomas, Henrikas Gavors- landų, 
kas sutiko būti Vliko atstovu 
Venezueloje.

Gegužės m. 16 d. dr. Kazys 
Bobelis aplankė saleziečių būs-

•su 
’vtėle.

J5r
sidėti. Jie net visaip niekino šies 
tarybOfe . organizavimo i--------
riusrir pačią tarybą. SLA spali-Į 
dos organas “Tėvynė” ragino

jienoms atspausdinus tuo's įspū-

darbiiiinkus nepriiminėti griežtų E Šarapnickas Salvation. Army 
'antifašistinių rezoliuejų. Tokios valkatos bilietu lankėsi linkti al- 
rezoliųcijos nebuvo dedamos į niužnų pas V ancouverio nusku- 
“Tėvynę”. Bet už tai šio laikraš
čio redaktorius leido korespon- ....
jdentains niekinti antifašistinius viską darbą dirbančius vadina 
[komitetus ir pats juos “kandžio- Į pamišėliais. ~ Be to, išvardintus 
jo”. Taip elgėsi net ir dešiniųjų aukotojus iškoneveikė visokiais 
sociatistų vadovai. Jie puolė biauriais žodžiais kurių etika 
centrini antifašistinį komitetą ir 
kartu—su—“Sandara”—priešinosi

l.niūsų yra aišku, kad jis dirba 
už Sovietų pinigus. ' _ ?

(Bus daugiau); 7 p į?

rėlius”. Visai nenuostabu, kiek
vienas komunistų agentas lietu-

neleidžia čia minėti.'
Tokie rašeivos yra nelaimin-

racd sostinės. Į Maracay miestą 
šĮa-p^oga atvykoįiš Valencijos 
(65-klm.) Centro Valdybos Pir- 
mininkas mokytojas Juozas Ku- 
kanaųza su' žmona ir Valencijos 
apylinkės pirmininkas mokyto
jas Juozas Zavadžkas.
--Maracay mieste svečiai susi- 
pažino su Henriko irŠLuisos Ga- 
vbrskų šeima. Henrikas Gavors
kas lyra vienas-iš veikliųjų ben-Įtinę, kurioje dabar yra įsikūręs 
druomenės veikėjų ir ilgame- mūsų.kolpnijos. kapelionas kuni-

----------- ----------------------------------------------- --

gera proga naujiems skaitytojams
ųždešimt dolerių naujienos siun-

■ > ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
įgrisi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas 
gW?ašmėnišką dėmesį gerai su jomis susipa-

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

IBNAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
Ų^IOJJOIERIŲL^—L.__ :__________ ______
p: Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati 

nimo vajaus talką!

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

NAUJIENOS • ’ .» ■* * " r ' ! •

CHICAGO, IL 60608

Tos pačios dienos vakare Vli
ko pirmininkas- dr. Kazys; Bobe
lis su šeima turėjo bendrą, susi- Į 
tikimą su Caraco bendruomenės 
lietuviais. Pranešimo kalboje 

“apibūdinondabartinę~^ikū'"Veik~ 
j. lą. bei esamus šių dienų mums 
[ visiems opius bėgamus klausi- ; 
: mus, po to atsakinėjo. į užklau- i 
simus. Viso susitikime dalyva^ 
vo apie 50 asmenų, iš kurių be
veik pusė buvo jaunimo. Po to 
visi svečiai buvo pakviesi į po
nių suneštines vaišes. f <

Viešėjimo metu Venezueloje, 
dr. K. Bobelis susitiko su senais 

, mokslo draugais. Taip pat tu
rėjo progos susipažinti su Len
kų kolonijos pirmininku inž. Fe
liksu Zubru, kuris buvo išrūpi
nęs Bražinskams. į Venezuelą 
įvažiavimo vizas. _______

1980 m. gegužės mėn. 17 dieną j 
didžiausias Venezuelos ir dau
giausia skaitomas d i e n rastis 
“El Universal” buvo atspausdi
nęs straipsnį su dr..K. Bobelio 
nuotrauka ir aprašymu, apie 45 
asmenų tragišką likimą, pasira
šiusiųjų prašant Pabaltijo vals
tybėms laisvės.

Didele padėka mūsų jaunimui

Įtinę spaudą ir kabinėjasi prie 
Amerikos lietuvių spaudos. .

Sovietu tikslas vra aiškus: už- 
šakuoti laisvojo pasaulio lietu
vius, kad pastarieji nekeltų pro
testų prieš Sovietų agresyvią po
litiką, kai rusai,.. okupuodami 
naujas valstybes*, ten siunčia lie- 

I tuvius mirčiai į nagus.
*■. Trumpai :pacilų'»siu tas min
tis, kurias prieš 50 metų JAV 
komunistai rašę savo spaudoje,
o dabar kartoja "Gimtasis Kraš

'.‘Ku'Mnct JAV komunistai ir 
kiti pažangūs lietuviai pradėjo 
kurti antifašistinius komitetus, 
prie jų prisidėjo.įvairių poltinių 
srovių darbininkai ir 1.1. Tačiau 
ne tik JAV lietuviu klerikalai, 
bėt-ir, liberalinių grupių veikėjai, 
jų spauda antifašistinius komi-, 
tetus ir jų sambūrius visaip 
šmeižė... Todėl jie kvietė lie
tuvius išeivius atsiriboti nud pa
žangiųjų lietuvių organizuojamo 
antifašistinio judėjimo. Lietuvos 
valstiečiams liaudininkams aiti- 
-ma “Sandaia~’ daugiau kritika 
vo pažangiuosius darbininkus, 
komunistus, Unegu fašistus. O 
kai “Sandaros” veikėjams buvo

ir visiems kitiem tautiečiams, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie svečių priėmimo. 
Gerbiamam svečiui palinkėjome 
laimingos kelionės.

• Q anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL
Pavardė ir vardas _____________________
Adresas _____________ _________________________________

Ufaakau Nąujienaa kaip dovaną savo 
yra nauju akaitytojas. Priede ‘ dot 
Pavardė ir vardai__________________ ___
Adresas ________________________ _ ________

____ kuris

JAY DRUGS VAISTINĖ1
2759 W. 71st St, Chicago, HL

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

Atdara šiokiadieniais nno z.

Sponaoriaua pavardė, vardas ir vietovū

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

Tel. 476-2206 <

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus - dol. 
Pavardė ir vardas..... ............. ......... ..........................................................
Adresas ------------------- 1__________ _______________

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

Išėjusi iš spaudos Ir galima gauti knygų nnkojt

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos J krašto politiką. 102 psl. Kaina fl.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstai tokiu adresu:

17S» So. Habited SL, Chfcac®, IK. W668

Kaip sandariečiai, taip ir SLA.nes’ bent didžiuojasi, ga- 

yra patriotinio misi-Į n>us laiškus ir visaip šmeižti 
• ’ '• . ko.'jiems nepalankius asmenis. Tie

: jų agentai, kurie lankosi į Sovie- 
• tų okupuotą Lietuvą, ardo lietu
višką veiklą užsienyje ir pripa-

•nariai bei jų organai “Sandara”;'ėdami rašyti šmeižto anommi- 
ir “Tėvynė” ;
įstatymo- ir 5-tai kolonai — 
imunistams netarnauja, jų veik
lai nepritarė anksčiau ir nepri- 
■taria šiandien;
Į Kitaip elgiasi JAV komunistai 
ir save vadiną “pažangiaisiais”: 
jie. ir__ anksčiau,_irdabar_aklai 
seka Maskvos direktyvas. Ame-, 
rikes - komunistinė spauda — 
“Laisvė”, “Vilnis” turi rašyti taį 
kas Lietuvos okupantui — So
vietams naudinga, kad tik' sukir
kintų lietuvius ir tuomi' susilp
nintu . antikomunistine . veiklą 
•Amerikoje ir "laisvame pasauly; 
:je. (Tikrai gaila, kada kartais ir 
“Akiračiai” atrodo pasiryžę sek
ti tuo' pat keliu.) ,

Beikia stebėtis, jog kai.kurie’

Atsiųsta paminėti
SIETYNAS, vasaros numeris, 

lietuviams pensininkams žurna
las. Išeina keturis kartus me
luose — metų sezonais. Vieno- 
sąsiuvinio kaina $1, metams $4. 
Leidžia Hamiltono Lietuvių 
Pensininkų klubas. Redaktorius 
P. Enskailis, administratorius — 
A. Mingela. Adresas: “Sietynas”, 
P.O. Box 1046, Hamilton, Ont., 
L8N 3R1.

PATfc SKAITYK IR BaR Ki< 
TUS PARAGINK SKAITYTI 

sakoja visokiu nebūtų dalykų' DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’

Id yur uodą 
stuffed ub?W
Get instant relief 
with BENZEDREX 

INHALER 
nasal decoręestant

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS •
da pamiršti savo akimis maty- . _ .
tu>v-okupanto Žiaunirinis; pa-1 ing • LITERATŲRA, lietuvių literatūra, meno ir moksk>- 
miršta prie Červenės Mšaudvtus F04 m' metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco' 
lietuvius; pamiršo Rainių ipįke 4gno šlaPeho> Vmco Maciūno, P. Jcfniko, V. Stankos,,
žiauriai nukankintus visokį Ino- ęauk&o, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
tno ir amžiaus patriotus lietu- st_raiPsmai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir-
vius ir bando su brolių žudikais 
bendrauti.

Kaip buvo jau rašyta Naujie
nose š.m. gegužės 2 d., kad KGB 
kapitonas Aleksėj Maikov, pa
bėgęs iš komunistinės Rusijos į 
Vakarus 1974 m. parašė knygą 
“Inside the" KGB”, kurioje jis 
atskleidžia Maskvos turimą pla- 

kėjus ir juos iš organizacijų ^nimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- 
veiklos pašalinti, sukompromi- į rat"nT* studiJa’ suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 

9: S. ’ parduodama tik už $2.

LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko

Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, V. Stankos.
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V.

M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rukšlelės ir A. Varno 
kūrybos poveik-slais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu' stiliumi ir surinktais duomenimis ’ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy-
ną, kaip suniekinti patriotus vei-1 Us Ju0Z0 Adomaičio - Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 

. ...» (TVVPnimn hniA7H V—i:i_
kej C4O " AX J U4A/O -*Q ' — 9 “
veiklos pašalinti, sukompromi- i Gudija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga
tuoti jų Megu akyse, sukeliant Paduodama tik už » 
įtarimą, kad jie bendrauja su
gimto krašto okupanto agentais.; įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 

Kanadoje, Vancouver mieste, J Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
B.C., yra leidžiamas vieno lapo lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 

------------------------- —----------- vittfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsku knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, ■ 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.

Helps Shrink 
Swelling Of • 
Hemorrhoidal 
Tissues T 
caused by inflammation 

’ Doctors have found a medica
tion that in many cases pives 
prompt, temporary relief for 
nours 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.

t - nauji INOS, CHICAGO a, ha. Tuesday, June 3, 1980
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Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos: 

vhicagoje ir priemiesčiuose: 
metams_

Subscription Rates:

Chicago $45.00 per jear, $24.00 per 
six months, $12 00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

pusei metų _________
trims mėnesiams ..
vienam mėnesiui _

____  $22.00
____  $15.00
____  $ 4-00

Kanadoje:
metams - ____  $45.00
pusei metų _________ ____  $24.00
vienam mėnesiui - ____ . $ 5.00

Užsieniuose:
metams - ____ $48.00
pusei metų _________ _____ $26.00

Naujienos eina kasdien, Išskiriant
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted St. Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6KXL

Pinigu* reiya siusti pašto Money čių Irane nėra ir nebuvę. Tiktai uz poros valandų ira
Orderiu kartu su užsakymu.

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
metanu _

$45.00
$24.00
$12.00
$5.00

likopteris negalėjo pakilti dėl smulkiomis dulkėmis už
akusio helikopterio kaboratoriaus.

Amerikos karo vadovybė, netekusi trijų helikop
terių, nutarė atšaukti visus helikopterius iš Irano ir 
nutraukė bandymą išgelbėti ambasadoje laikomus 53 
Amerikos diplmatus ir tarnautojus. Prezidentas įsaky
mą davė tiesiai į dykumą, liepdamas nutraukti visą 
ekspediciją. Amerikiečiai buvo nusileidę dykumoje, nie
kad žalos nepadarė, tiktai sau, nes likusioje nelaimėje 
žuvo astuoni marinai. Helikopteriai išgelbėjo ir tris 
marinus, kurių smulkiomis dulkėmis užterštas heli
kopteris negalėjo pakilti.

Amerikiečiai buvo įskridę į Irano teritoriją ir iš
skrido, Iraniečiams jie nieko nepadarė. Kada laikraš
tininkai tą patį rytą užklausė mulą Chomeini apie 
ryte praneštą prezidento Carterio įsakymą, tai Cho
meini pareiškė, kad č:a gali būti tiktai prezidento 
Carterio išmislas iraniečiams apgauti. Jokių amerikie-

VL. BAKCNAS

PASTABOS IŠ TOLO
AUDRA. KRISTUPO PLONAIČIO ATMINIMUI

ženklai vakarop labai rodė sa- 
t vo dantis vis labiau staugiančiu 

žvarbiu vėju, per denį riedan
čiomis didesnėmis ir sunkesnė
mis bangomis, laivą mėtančio
mis beveik iki 90 laipsnių kryp
ties pakeitimu. Sutemus — proš.m. kovo mėn 14 d. Švedijoje mirė klaipė-*

diškis lietuvis patriotas Kristupas Plonaitis, debesis nebesimatė jokios žvai- 
lietuvių jūrų skautų ir buriavimo sporto pio- gždutės, vėjas nuo švilpimo pe-
nierius. Vietoj nekrologo, skiriu jo atminimui 
šį rašinį — prisiminimus iš vienos jūrinės 
kelionės, K. Plonaiėiui vadovaujant. VI. B.

$40.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyros sekmadienius, 
orio 9 vaL ryto iki 5 vai popiet šeštadieniais — iki 12 vaL

Prezidentas reikalauja paleisti 
diplomatus

niečiai nustatė, kad dykumoje dar nebedegė vienas heli- 
kopteris. Nuskridusi grupė lakūnų rado vieną degantį 

Gr du stovinčius helikopterius. Nieko geresnio Irano la- 
1 kūnai nesugalvojo, kaip kulkosvaidžiais apšaudyti, du 
[degančius Amerikos helikopteriuis. Jeigu Irano kariai 
nebūtų kulkosvaidžiais suraižę stovėjusių mašinų, tai 
būtų turėję du kelis milijonus dolerių vertės gerus he- 
tikopterius. Dabar paaiškėjo, kad kiti helikopteriai, 
buvę Irano ekspedicijoje, grįžo į Ameriką kartu 
tuvnešių “Ninitz”.

Chomeini naujam parlamentui pasiųstame 
nieko nesako apie suimtųjų amerikiečių likimą, 
dentas Bani Sadr taip pat nė vienu žodžiu naujam par
lamentui neužsiminė apie suimtų amerikiečių likimą. 
Bet Islamo respublikos vadas Bechett, reikalaudamas 
sudaryti naują vyriausybę, pareikalavo teisti visus su
imtus amerikiečius. Jis pareikalavo teisti suimtuosius 
už visus Amerikon Tranui padarytus nuostolius. Jie no- 
ri, _kad_būtų_suimtas_ ir teisiamas Irano—šachas—Rėza
Pahlevi, o amerikičiams uždėta didelė bauda už šachui 
parduotus ginklus. Parlamente daugiausia atstovų tu-

su lėk-
Prezidentas Carteris, sekmadienį kalbėdamas su 

laikraštininkais^ pareiškė, kad JAV yra pasiryžusios 
imtis labai griežtų priemonių, jeigu dabartinis Iranas 
nepaleis 53 Amerikos diplomatų bei buvusių Amerikos 
ambasados tarnautojų. Prezidentas neleis naujam par
lamentui arba naujai vyriausybei teisti suimtųjų dip
lomatų, nuteisti juos, arba skelbti teismų sprendimus, 
kada Irano vyriausybė neturi teisės diplomatus teisti 
ar žudyti.

Prezidentas atsisakė pasakyti kokių priemonių 
JAV gali imtis prieš naujai trinktą” islamišką parla- 
mentą, bet jis užtai pabrėžė, kad JAV gali panaudoti 
griežtas priemonės, prieš Irano vyriausybę. Prezidentas 
nurodė, kad tarptautinis Hagos teismas įsakė Irano vy
riausybei paleisti suimtus 53 amerikiečius. Preziden-į 
tas nepasakė kokias jis turi griežtas priemones prieš Ira
no vyriausybę, nenurodė laiko ir priemonių, kurias jis 
galėtų pritaikyti,, bet įtiktai pabrėžę, kad griežtas, ir 
net labai griežtas priemones gali panaudoti.

Panašiai prezidentas elgėsi ir netolimoje praeity-
ar jis tiktai apšaudys Irano

laiške
Prezi-

lių. Muitinės valdininkai 
leido į smulkmenas, pasitenki
nę formalumų, kurių reikalavo 
įstatymas, atlikimu — palinkėjo 
gero vėjo kelionei. Lygiai, ga-1 ss 
na garsiai nurėkdami mums ge
ro vėjo palinkėjo krantinėje li
kusieji artimieji.

Atsistumiant nuo krantinės — 
motoras pradėjo tuksenti laikro
džio tikslumu (inž. Pričkus Bun 

' tinas buvo atsakingas už moto- 
| ro veikimą), įgulos nariai tega- 
• Įėjo pamojuoti tik ranka — bū
dami užimti darbais išplaukiant, 
pro molus, jūron — iš tolo bu
vome palydėti baltų nosinaičių 
plevėsavimu nuo kranto — to- 
limon, nežinomon ir audringon 

! lietuvių jaunuolių (skautų var
du) jūrų kelionėn.

Prie vairo ir vairinėje ištiestų 
jūrlapių stovėjo Kristapužis 
(taip mūsų tarpe Kristupas Plo
naitis buvo vadinamas), šalia jo 
— Klaipėdos uosto valdybos ko
mandiruotas artimojo plaukioji
mo jūrų kapitonas (Bakshas?), 
nes to reikalavo Klaipėdos uos
to (pagal vokiečių teisę) užsili- Į 
kę jūriniai potvarkiai laivams1

nesi-

rėio į kaukimą, bangos — jei ne 
kiekviena — tai jau labai daž
na begėdiškai lipo per denį ir 
vandeniu pylė pro mažiausią 
olvšį prie durų ar denio langų 
i laivo vidų: virtuvę, salioną, net 
kapitono miegamai?, saugi ir 

, sausa vieta buvo likusi tik vai
rinė ir motorinė, kur prie vairo 
ir kompaso stovėio Kristupas ir 
Bakshas. motorinėje budėjo inž. 
Pričkus Buntinas. Kai visai pa- 
sidarė tamsu ir vėjas nęmažė’O
— išgirdome Kristupo balsą, kad 
reikia nuimti bures ir kas gali
— visi į denį prie darbo. Dau
giau kaip pusė Įgulos jau buvo
me “išvirtę iš kojų”-besirgda- 
mi jūros liga dar vos temstant 
ir kaip kokie smėlio maišai drį- 
psojome saugiose laivo kajutėse 
—laukdami pragiedrulių, kurie— 
netik nešviesėjo bet priešingai 
tamsėjo, kol visai aptemo. Ant 
kojų visokiu atveju liko Kr. 
Plonaitis, Bakshas, Pričkus Bun 
tinas, Martynas Brakas ir Wal- 
teris Buntinas — visi gimę ir 
augę jūros klimato regione, jūrą 
laikė (net audroje) nesvyruoda
mi. Nežinau kas ir kiek mūsų iš 
Lietuvos gilumos, kaip pavz. aš 
suvalkietis, kas nuo Biržų, Pa
nevėžio ar Šiaulių (buvusių to
je “Budžio” įguloje) padėjome

tojus, bet jeigu Irano vyriausybė nesiims šių žingsnių, 
tai jis pavartos griežtas priemones. Jis buvo pasiuntęs

* Į ciniškos dykumas aštuonis helikopterius. Jie nusilei
di do iš anksto sutartoje vietoje ir turėjo vykti visai ne

toli Teherano. Ten turėjo nusileisti helikpteriai, pasių-
• sti karo transporto lėktuvus, nuvykti prie ambasados,

išvadutoi amerikiečius, susodinti Į sunkvežimius ir nusi- 
~ vežti visus prie helikopterių, o šie jau būtų suimtuo

sius nuvežę Į saugią vietą. Nei Irano vyriausybė, nei 
; mula Chomeini nieko nebuvo girdėjęs apie amerikiečių

teismą Irano teritrijoj, nei apie planus išvaduoti amba- 
» sadoje studentų laikomus amerikiečius.

Dykumoje įvyko nelaimė. Didelis helikopteris at- 
-----skrtdo-Į-dykumąr-tttrėdamas-prtprldytrdielikopterius-ga^ 
; žolino atsargomis. Besirengiant leisti gazoliną Į didelį 
” helikopterį, kilo gaisras, kurio metu žuvo 8 lakūnai ir 
~ du helikopteriai. Kitoje dykumos vietoje kitas

Klaipėdos uosto muitinės san
dėlių, vienbs dienos popietę sus- 

rinčios partijos vadas nori, kad amerikiečiai būtų nu- Į toi° atlikti formalumus — lai- 
i išplaukiant į tarptautinius 

vandenis: įgulos vadopybės ir 
narių srašą patikrinant kelio
nės paskirtį užregistruojant, lai
vo tinkamumo jūrinei kelionei 
stovio nustatymą, peržiūrint kas 
leistina ir ne — Lietuvos laivui 
į tarptautinius vandelis plau- 
kiant. Tokių , taisyki iii priežiūra, 
buvo taikoma tada jau ir gūrų 
skautų laivui “Budys”, kuris 
Kristupo Ptonaičio atsakomybe 
ir vadovybe buvo “užplanuotas”

Kristupas Plonaitis

Nenorėčiau suklysti, bet, ro
dos tai buvo 1928 m. birželio pa
baigėme ar liepos pradžioje, kai 
Lietuvos Moterų Sjungos Tau
tiniam Laivynui Remti padova
notas (1926 m.) buvęs vokie
čių turtuolių pramoginis laivas 
— jachta, po pirmojo karo atsi
dūręs jūros kontrabandininkų 
>rąnkosna (vardu “Malaya”) — 
dabar, j du, “Budys” po Lietuvos 
trispalve, lietuvių jūrų skautų (registruotiems Klaipėdos uoste) aniems klaipėdiškiams, nuo gi- 
globojė ir vadovybėje — prie išplaukiantiems tarptautinių vans

bausti ir jiems uždėta didelė piniginė bauda. Be to, j 
J amerikiečiams nepavyko nustatyti, ar Irane laikomi 
amerikiečiai bus nubausti.

Prezidentas Carteris, patyręs apie sį Islamo res
publikos partijos reikalavimą, pabrėžė, kad amerikie
čiai gali imtis griežtų priemonių, jeigu jų įkaitai bū- 
tų teisiami. Ar prezidentas Carteris imsis .priemonių

karo centrus, uostus ir karo laivus, tuo tarpu dar neži
nia, bet iraniečiai žino, kad JAV nekreipdamos dėme
sio į pirmą nepasisekimą , imsis kitų priemonių kerš
tingam mulai Chomeini atsilyginti.

Irano prezidentas Bani Sadr pareiškė naujai iš
rinktam parlementui, kad vyriausybė turi 15 bilijonų 
dolerių, kurie guli užsienio bankuose įšaldyti. 8 bilijo-i 
nai guli Amerikoje, o kiti — Europos bankuose. Jis siū
lo pirmon eilėn sutvarkyti krašto finansinius reikalus, 
o vėliau aptvarkyti Irano maisto 
reikalus.

JAV he-

PETRAS TARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
SIMKURKULGIS IR KITI

(Tęsinys)

— Labas! — trumpai pasisveikino Stasiulis 
ir, nė trupučio balso ir manieros kalbėti nekeis
damas, dar pridūrė: — Būkit pažįstami, čia ma
no bičiulis ponas Kurkulgis.

Trys žmonės buvo sočiai nustebinti. Pirmoje 
eilėje, žinoma, Kurkulgis. Jį supažindina su pačiu 
ministeriu? Jis, Žaliojo kalno mažojo namuko gy
ventojas, nieku neįstabus, visų apeinamas, nustu
miamas. Net banko prokuristas ranką Kurkulgiui 
paduodamas darė tokią išvaizdą, kad teikia jam 
malonę. Krūptelėjo vargšas Kurkulgis, linkterėjo 
ir sumišo nežinodamas, ar jau metas ištiesti ranką.

Vyriausias direktorius, lig šiol buvęs ypatin
gai geroje nuotaikoje, dabar staiga pagalvojo: 
“prasideda nei šis nei tas”. Ir be jokio palankumo 
jis žvilgterėjo į ramiai besišypsantį Stasiulį. Bet 
ir jis privalėjo šypsotis, negalėjo nesišypsoti. Jam 
buvo aišku, kai jis trumpu žvilgsniu dirstelėjo į 
/.i'nisterį. • , <

Minn ^ris, kaip rimta firma, visados savo iš
kabą laikė vi nodą, bet šiuosyk jo blakstiena krūp
terėjo. Tačiau ;is nepamiršo būti maloningas ir 
paprastas, grįžterėjo Kurkulgio pusėn, pažiūrėjo

denų platybėsna. Išplaukėme.
Tik praplaukus Šiaurės molą- 

švyturį, laivo kursas bųvų pa
keistas, tiesia linija Švedijoiš 
link, pakeltos burės, denyje vis
kas priraišiota ir “užkaišiota” 
— kad niekas nejudėtų ir ban
gų, riedančių per denį, nebūtų 
nuplauta. Visko, .buvo galima’ 
laukti tolimoje kelionėje. Kelio
nė buvo tolima ir visko sulau- 
kėme — net pirmą_kelionėsmak=_

Padange buvo pilka, jūra ža
liavo ir mėlynavo, bangos tik 
viena-kita purkštoj o denio pa- 

kelionei skersai Baltijos jūros — viršium. Iškėlus bures laivas 
į Gotlando salą, Švedijos pa- stabilizavosi, nors ir lingavome 
kraščiuose- Prisimenu, toje la-kraščiuose- Prisimenu, toje la- — tai visi buvome patenkinti 
bai audringoje kelionėje, įgulos ’ geru vėju, kuris mūsų laivą ne- 
sąrašuose .(ir sudėtyje) buvo: I šė, berods, daugiau kaip 10 jūr- 
Kristupas. Plonaitis, Pričkus Bun 
tinas, Martynas Brakas, Balys 
Steponavičius, Walteris Bunti- 

ir Žibalo prekybos nas, Vladas Bakūnas, Jurgis

miiho dienos kvėpavusiems sū
roku Baltijos jūros orų,, bet gal 
nelabai daug. Bet burės 110 
m 2žploto ir-Įdėto "brezento buvo 
nuimtos, ’“surifuotos”, . niekas 
nuo denio nenuslydo jūros pla- 
tumon, Kristapužiš tebevaldė 
vairą, o Neptūnas supykęs, kad 
toks “klumpis” sugebėjo jį apei
ti, šuimdamas - plačias -bures — 
iššaukė savo galią ir bangu kal
nais bei vėjo staugimu davė 
-mums - pamoką—kad—su-Neptū— 
nu kovoti gali tik vyrai, kurie 
nebijo nei kaukiančio vėjo, nei 
viską draskančių bangų. Tokiu 
vyru, tą naktį, buvo Kristapužis 
prie vairo, ir kitą dieną ir dar 
kitą naktį, vos kelių (iš vienuo
likos) -padedamas ir jūros šėli
me patikimas. Nuėmus bures — 
laivas “raitėsi” beveik su kiek 
viena banga, lipo į vandens kal
no viršūnę, paskui krito “pakal
nėn” kartais taip greitai, kad 
net laivo variklis (propeleris) 
atsidurdavo ore ir iš motoro 
balso galerai suprasti kad ne
plaukiame bet “skrendame” — 
kai laivu valiklis tuščiomis bir- 
bė ne vandenyje bet ore. Ir taip 
beveik su kiek viena banga..

(Bus daugiau)

mylių nustatytu kursu. Bet ne
labai ilgai- Tos pačios dienos va
karop debesys labai anksti pra
dėjo tamsėti, jūros paviršius 
nustojo spalvos — pradėjo da
rytis juodu. Tai reiškė'besiarti
nančią audrą. Bangos didėjo ir 
jau labai dažnai liejose-per “Bu-- 
džio” denį. Uždegėme krypties 
šviesas, patikrinome burių varž
tus, viskas — kas buvo denyje 

jų, draugų, pažįstamų, smalsuo- buvo paruošta audrai, kurios

Bagdonavičius, Kazys Tomaše- 
] vičius, dar vienas “jauniklis” — 

J^z^oooaocoiooooccoood I Steponavičiaus giminaitis, £-
— - ----- ~ ' — • - -— — męs Airijoje, kaip ir pats B. Ste-

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
* T +* * 1 1 ,1 TPne krantines, mus palydėti,

SKELBKITĖS NAUJIENOSE susirinko didokas būrys artimų-

maždaug pro jo kairiąją ausį, lėtai ištiesė ranką. 
Ir Kurkulgis galėjo jo pirštus paspausti.

Po to visiems pasidarė lengviau: Ministeris 
slydo minkštoje minioje tolyn: jisai šypsojos, .jam 
šypsojos. Aplinkui pakvipo prancūziniais kvepa
lais ir rūpestingu lietuvišku prakaitu.

Dabar jau visi pamanė, kad darosi linksmiau, 
kaip pridera tokiam ypatingam pokyliui. Vyriau
siasis direktorius ir poną ministerį ir visus aukš
tus svečius pakvietė prie stalo. Ministeriui nieko 
negalima buvo prikišti: jis linkterėjo poniai di
rektorienei — žuvėdros snapu vietoje veido — per
džiūvusiai ir supleišėjusiai moteriškei, ir nuvedė 
ją prie stalo taip iškilmingai, kaip tik ji galėjų 
tikėtis. Buhalteris pasirūpino, kad visi kiti ne
delsdami ir be reikalo nesipainiodami Užimtų sa
vo vietas. ].

Ilgas, ilgas stalas, į kurį pažvelgę svečiai su
žibėjo akimis. Taip gausus ir spalvingas jis buvo: 
gėlės, užkandos, stiklai, stikleliai, stikliukai ir 
bonkos. Visokių rūšių bonkos. O svarbiausia kva. 
pai: ir riebūs, ir vilioją, ir smaguriauti kviečią 
kvapai!

Malonia šypsena veiduose svečiai sėdo prie 
stalo, susirasdami asvo pavardę ant vizitinės kor
telės. Kurkulgis pradžiugo ir šį kartą be klaidų 
išspausdintą savo pavardę radęs, kortelę įsikišo 
į kišenę “atsiminimui”. Buhalteris, eidamas ap
link stalą ir vaišindamas šeimininką, kvietė visus

jaustis “kaip namie”, O stabtelėjęs ties Kurkul- 
giu ,jis buvo tiek malonus, kad pajuokavo:

— Matai, ponas Kur^įilgi, naują pažintį mes 
turime. O! Tokia'pažintis kartais labai prasi-’ 
verčia!...

Kurkulgis visu veidu turėjo šypsotis, nes ir 
jam pačiam ir visiems pasidarė jau smagu. Jis 
greit atleido savo kaimynui Stasiuliui, kuris, ir 
prie stalo buvo greta jo, tą nelemtą užgaidą — 
pristatyti jį pačiam ministeriui. Jis vis linksmėjo. 
Jam pradėjo atrodyti, kad jis yra lygus visiems 
kitiems, kad visi yra tarp savęs lygūs ir drau
giški. Visi aplinkui kvietė vienas kitą išgerti; vai
šinosi ir vaišino. Kiekvienas stengės ką nors ma
lonaus ir juokingo pasakytu

'J — Na, Kurkulgi, na, Simai, nesididžiuok, iš- 
gevkim! — kalbėjo Kurkulgio kaimynas iš kairės. 
—-Su manim ir su raugintu agurkėliu vienodai 
patogu išgerti 1...

Ir Kurkulgis rado, kad čia yra pakankamai 
sąmojaus. Tad nusijuokė.

— Ką jau čia kalbi, išgerkim, — draugiškai 
atsakė Kurkulgis. Jam tekdavo čia į vieną, į kitą 
pusę atsigrįžti ir sudaužti stikliukus su kaimy
nais. O tie kaimynai visi lygiai buvo malonūs ir 
nalankūs Kurkulgiui, Jis tik stebėjos, iš kur tiek 
lipšnumo atsirado net pas tuos, kurie šiaip ir pa
sibardavo ! Daugumas bendradarbių dabar vienas 
kitą vardais vadino. Kažkodėl Kurkulgis tapo tam

tikro arčiau sėdinčių bendradarbių ratelio ypa
tingu dėmesiu apdovanotas. Tarytum jie visi nu
sprendė jam atsilyginti už kasdienį šaltoką savo 
elgesį’su juo.’ Ir Kurkulgis negalėjo nepralinks- 
mėti. Jam pasidarė gera. Visi skirtumai tarp žmo
nių nusitrynė, išpūstos ambicijos dingo, nesimatė 
pasididžiavimo. Liko taip sau malonūs berniukai. 
Tai kas, kad vienas barzdotas, o kitas jau prapli
kęs. Visi buvo linkę į vaikiškus pokštus ir juoką.

Prokuristui į vinigretą nejučiom kažkas pri- 
bėrė pipirų. Ir kad diduomenė nepastebėtų, nosi
nėmis užsiėmę burnas, tyliai kikeno visi aplinkui 
žiūrėdami, kaip prokuristas, geroką vinigreto 
porciją įdėjęs į burną, prasižiojo ir taip liko kurį 
laiką su atvira burna. Užmiršęs visokį atsargu
mą (kad nesijuoktų prieš kokią nelaimę!), Kur
kulgis laisvai ir nesivaržydamas kvatojos ir net 
kumšterėjo Stasiuliui į pašonę, ko jokiu būdu ki
tais atvejais nebūtų išdrįsęs padaryti ,ir parodė 
bežiopsant] atvira burna prokuristą.

Stasiulis dėl pipirų nesijuokė. Tuo tarpu kai 
galustalėje, kur sėdėjo daugumas mažesniųjų tar
nautojų, jie visi, kaip patys sakė, “kirto” būtiną 
vinigretą, plonai pjaustytos veršienos riekutes, 
lašiniukus su raudonomis raumenų gijelėmis, api
barstytus pipirais, ir kitokius sočius valgius, 
prieš Stasiulį didžiulės lėkštės viduryje gulėjo vie
nintelis sagos didumo marinuotas baravykiukas.

(Bus daugiau)
4 — Naujienos, Chicago. 8, Ill. Tuesday, Jun; 3, 1980



IV. RAITO TYRIKtTOJAi
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue. Staten Island, N. Y. 10303

kalba buvo piadedan'a dėsty- ; 
| ‘Utąip pat nub pfrh ok ar ant- 
' rojo skyriaus.

A.nje ’ipluvjii nmisjiną su 
rusais,' šioje yietoje netenka 
daug kalbėti, nės tai visiems 
gerai žinomas dalykas. Jis vyk 
domas tuo būdu, kad rusai 
grūdami Lietuvon, o lietuviai 
tremiami Rusijon bei Azijon. 
Kąip iš įvairių šaltinių žinios 
rodo, rusų dibar Lietuvoj yra 
apie 375,0Q0. neskaitant kariuo 
menės, vad naši, apie 14 nuo- 
širiiČių vsų krašto gyventojų. 
Dar daugiau lietuvių išvežta 
iš Lietuvos. Nors dalis jų gręž
ta, ‘ bet užtat išvežami nauji 
Žmonės, daugiausia jaunimas 
— vaJ. “savanoriai” į Kazach. 
staną ir kitus'. Balandžič 15 d. 
Vilniaus radijas gyrėsi, kad 
2,080 Lietuvos jaunuolių dirba 
plėšinėse žemėse Kazachstane, 
1,555 Dono baseino kasyklose, 
2,000 Kazachstano geležinke- 

įlio ir Krasnojarsko vandens 
[jėgainės statybose. Be abejo,' 

u««vmvjv didesnis, į, . f ’
rusių pagerbimo dieną, šv. Ka- karauskas-. Po to sugiedota “MA- q vi$ur kitur, išskyrus gal.......................... .
zimiero Lietuvių kapinėse prieš rija, Marija”, 
pamaldas nualpo fotografas V.

1^; Noreika. Per mikrofoną šaukė 
daktarus. Niekas neatėio gelbė
ti nualpusio žmogaus. Vis dėlto 
atbėgo Siuto žmona. Ji jam ban
dė suteikti pirmą pagalbą. Po 
15 minučių atvažiavo ambulan- 
sas. Bet jau jis mažai rodė gy
vybės žymių, nors teikė deguo
nį. Jis mirė.

Gegužės 26 d. pašarvojo Pet- 
kauskoplyčioje. Atsisveikinimas 
įvyko gegužės 27 d. vakare. At
sisveikinimui vadovavo inž. D. 
Adomaitis. Pirmas kalbėjo pulk. 
Oksas, po jo — ponia Kūzas. Į

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI Mažeika & Evans

“Ar supranti ką ąkaitai?” šituos žodžius pasakė Pilypas kara 
lienės Kandakės tarnui, skaitančiam Izaijo pranašystę. Daugelis 
šiandien pradeda skaidyti Bibliją, bet neįstengia suprasti jos reikš
mės. Suranda tekstus, kurie atrodo vieni kitiems priešingi. Mat, 
kai kur Biblijoje vartojama literinė kalba, o kitur simbolinė. 
Pav.,'taip*kalbama apie avis ir ožius, kviečius ir rauges. Kalbė
damas apie literinę žemę pranašas sako: “Žemė stovi per amžius”. 
Bet vartodamas simbolinę kalbą, pranašas Jeremijas 22:29 sako: 
“Žemė, žemė, žemė, išgirsk Viešpaties žodžius”. Panašiai parašyta 
2 Pętro 3:10: “Dangus 'su dideliu smarkumu praeis, elementai 
nuo karščio sutirps, o žemė ir ant jos esantieji dalykai bus su
deginti”. Aišku, kad šitoje vietoje vartojama prilyginimo pras
mės arba simbolinė kalba. Literinis dangus juk yra Dievo garbės 
sostas, o žemė jo pakojis, žemė yra amžinais žmogaus namais. 
Dievas yra žadėjęs padaryti ją garbingą ir derlingą.

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000

DR. K. G. BALUKAS 
AKUtERlJA IR MOTERŲ L1GO1 

GINEKOLOGINI CHHtURGUA 
(t ? ------------ --- - x

H49 io. PulMkj Rd. (Crawford 
Madical Bulldine) TeL LU 54441 
?nuna Ugcuuus pagal susitaric^. 

jei neatauepoa, wamninu XHrauM

DR. PAUL V. DARGIS
OYDYTO4A4 IR CMIRURCA3 

WMMieder Community Klmikoe 
Medicinos direktorius

T«L; M2-2727 «rt» 50-2728
_ JL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LifevS 

WO West 103rd Strwt 
' V tlsiidoc xygi rgicTirimi

PALAIDOJOME VACLOVĄ NOREIKA
Š.m. gegužės 25 d., minint Mi-1 Maldas sukalbėjo kan. V. Za-

lūs, būtą rodoma proletarui < 
, daugiau meilės, negu kituose ‘ 
I kraštuose. Deja, masių skur 

das Sovietįjoję yra ! tai tik maža dalis “savano-
. .,. 1 riti”.

tik retus pusiau civilizuotus j .
Azijos bei Afrikos kraštus.Ta-j Nemažiau svarbią rusinimo 
čiau, ryškiausias komunistė- priemone pavergėjas. laiko ir 

s nių kraštu bruožas yra panie- lietuvio

DJL FRANK PLECKAS Abudu kalbėjo Prekybos Rūmų

Gegužės 28 dieną koplyčioje 
maldas sukalbėjo kan. V. Zaka- A 
rauskas. Jis atnašavo šv\ Mišias 
ir pasakė gražų pamokslą. Paly
dėjo į kapines, berods, apie 50 
mašinų.

Po maldų sugiedota “Marija, 
Marija” ir Tautos himnas.. Drau
gai užpylė iš Jeruzalės Golgo
tos kalno žemių su gražiu lin
kėjimu. ’

Giminaičiai Pauliai, palaiky
dami lietuviškas tradicijas, pa
kvietė pietų į Tautinius namus, i . ,.
Suskaičiavau, buvo apsėdę;' 101 skritai . _
stalų. Visi dėkojome. lengvai -išvirstą, i . neapykantą

• j ne tik kitokį bei ir tos pačios

> patriotinio jausmo 
k.a žmogui, nepaisant, kad juo (savo tautos meilės) slopint

ose daugiausia reklamuojamasi R, kuo labiausiai skiepijant 
apie žmogąus išnaudojimo pa-| tusu tautos meilę. Lietuvos 
naikinimą. ‘ Akivaizdžiausias j kompartijos centrinio komite
to lĮūdinįpkąs ^milijonai žmo Į to 7-me plenume pats J. Pale- 
nių, neiškiriant nė papras
čiausių darbininkų, vergų dar
bo stovyklose. Tai yra realus 
įrodymas, kad meilė tik t ain 
tikros klasės- žmogui, o ne ap- 

žmogtškai būtybei,

ckis šitaip kalbėjo: 
(Bus daugiau)

NOVELĖS/
KONKURSAS

Hamiltono Lietuvių Pensinin
kų klubas skelbia konkursą no-

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
■ TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

QPTOMRTRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2611 W. 71 St. Tek 737-5147
Tikrina akis. Pritaiko akimui ir 
'' “ “contact leme*” ~

Vai. afiil fufitariioa. Uždaryta treč.

DR.LEONAS SEIBUTIb
/ INKSTŲ, PŪSL8S IR

■ PROSTATOS CHIRURGIJA
... /-ii, W8S< Wrd STREET '

VaL’ antrad. 1—4 popiet.

vardu. Inž. D. Adomaitis davė 
trumpą gyvenimo apybraižą. 
Lietuvoje jis buvęs pienininkas. 
Amerikoje įsigijo fotografo pro
fesiją.

Sstebėtis reikia, i atsisveiki
nimą prisirinko daugybė žmo
nių. Kalbėjo Ig. Petrauskas, A. +os medžiagos apie iškylas, su- 
Regis ir dar keli. Visi pabrėžė 
jo nuolankumo dorybę, tėvynės 
meilę ir norą visuomenei pasi
tarnauti.

Jis nebuvo aukšto mokslo bai- klasės žnuigid-,- Todėl niu4ati- velei P83^^-. •_ 
gęs, bet visi jį mėgo kaip pasi
aukojusį profesionlą. Jį: matėm 
vestuvėse, laidotuvėse, parengi- 
mtiose. Jis turėjo daug negaty
vu. kurie turi neįkainojamą ver-

Giminės apsaugojo ir ateity- 
ie bus istorijai daug kondensūo-

nis komunistų pasakojimas Konkurso' sąlygos

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Ofia« taiafu 774'*U0
Razidaodlw tatofn MS-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAI IR ^IRURGAS

Ofiūa 2452 WERT S*ta RTR31T

važiavimus.
Vaclovai, tebūna tau lengva 

ši svetinga žemelė-
K. Paulius

A. RIMVYDAS '

SOVIETINĖ INDOKTRINACIJA 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

OFISO VAL.: pinB- antruL, tn&ao
ir p«akt. 2-4 ir raLvak. kJUdir v
niais-X 'vaL poput ir ttta tato»Po eileras. klausiama: kas yra

f 1 . w v • • r j n • • •

(Tęsinys;

** nagai angtartma * ~

P ŠILEIKIS, O. P.
Aparatai - Protesai. Med- ban-

!*»• Wait 43rd St, Chteača. RL 55*1 
’ i Takt: PRcaffct R-5M4 '

pikčiausias tautų laisvės ir ne
priklausomybės priešas? Kam 
tai taikoma savaime aišku.

Toks kitų vaizdavimas yra 
visai suprantamas, kai mora
lė grindžiama egoizmo princi-

pu. Ta klasinio egoizmo etika 
būtų šiek tiek “pateisinama’’, 
jei kcniūnistams jų valdomuo
se kraštuose būtų pavykę su
proletarintų masių gyvenimo 
lygį pakelti i, kad ir bent kiek; 
aukštesnį lygį, negu kituose 
kraštuose, arba, jei ir nepakė-

darbininkams, kad komunis-i - ' ' ,v .
tm, vaistu gjgh.,31 jų Seru_Į pensininkų gyvenimo.
ve, ir kad darbininkas čia jam
dabar džiaugiasi ta gerove ir 2) Rašinys turį būti gautas iki 
laime, yra ciniškas tyčiojima- m- rugsėjo 15 dienos.
sis iš darbininko ; žmogaus. | 3) KūrinėIis turi būti Origina-

Tai-^yr* ^nuosekli išdava, kai- Jus, pasirašytas slapyvardžiu ir 
egojzmas pa^ąlianiaš į etinį prįe j0 pridėta atskirame užkli- 

^afycios iš žmogaus juotame voke autoriaus tikroji 
j skurdo ir riėTŽimcs yra geriau-į 
Isialip israi^cą^T71' —-—----
Į RUSINIMAS

Jis vykdomas. .Įvairiais bū
dais j kurių svarbiausi yra šie: 
ą. prievartinis "rusų kalbos nio 
kymas, .b., prievartinis lietu
vių maišyniaš su rusais ir c.

I lietuvių’ tautos'meilės slopini
mas. '

Rusų kalbos liiokymas Lie
tuvos mokyklose dabar prade
dama snūo Antrojo skyriaus. 
Vadinas, svetimoji kalba pas
tatoma beveik, lygiomis su gini 
tąja. Toks per- ankstyvas sve
timos kalbos'mokymas, be abe 
;o, yra žalingas. Čia rusai ko- 
tnūnisfai eirfa;~ tuo pat keliu, 
kaip jr rusai mohhrchistai ca- 

.rištiniais laikais, kada rusu

2) Rašinys turi būti gautas iki

pavardė ii- pilnas adresas.

4) Už geriausią novelę skiria
ma autoriui $100.

5) Vertinimo komisija bus su
daryta vėliau.

Rašinius siųsti adresu: IIL 
..Pensininkų kįubas, P. O. Box 
1046, Hamilton, Ont., Canada, 
L8N 3R4. ‘ '

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMSULANSC 
PATARNAVIMASChicagos

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

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

Telef. 476-2345

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUANICA AVĖ. TeL: Y Arde 7-3401

i
l

K

Bridgeport© Lietuvių Namų Savi
ninkę draugijos pusmetinis susirinki
mas įvyks šeštadienį, birželio 7 d.,

BUTKUS T VASAITIS
1446 So. 50th Ave, Cicero, HI

a
I 

t. 
s 
I

X 
i

TeL: OLympic 2-1003 |

1 vai. popiet 3808 S. Union Avė. (įėji
mas iš kiemo.) Nariai malonėkite atsi
lankyti ir užsimokėti duokles, nes va
sarą susirinkimu nebus. Po susirinki
mo bus vaišės, kviečia Valdyba.

Stella Kaulakis, pirm.
The New-Way Apple Pie

* P. J. RIDIKAS
$354 So. HALSTED STREET

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, DL 974-441G

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: YArds 7-1138-1139

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

£ f f i 
i s

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų it šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

perkraustymai

MOVING
/ Uldimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA

r“
MOVING

/a i»i
ANTANAS VILIMAS

- T»L Ut-ltfi iHm V*-5***
v L. , 1 i • ’ • T ♦

Here’i real, homemade apple pie made a new way that*! 
light, refreshing and chills in the refrigerator in about 2 hours. 
Thanks to a handy container of thawed Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping, the pie filling is a fluffy mixture 
of spices, chopped apple and pecans, and tart complement of 
lemon flavor gelatin. To make life easier, use a packaged crumb 
crust and eliminate all baking for this luscious pie. u. ’ c-a

Amber Apple Pie
1-1/2

K|
i
i

Mthln wd-»O-i 
iw-as weH-ss In earthen beam 
around the loundjUiocu flrte©* 
tation. to KeAronal run a#J- 
tudea, enerty-taTlng <ppai* 
wees and ikepUdea, * - *- 

The two HeatllAtor Tlr*- 
places re‘■circulate heated air 
back into the room This fea
ture ARM reverse* the usuU 
heat loss characteristič of inert 
fireplaces, according io the de- 
sdęneri of ‘XJentenencr "TAW
* TTk /Lreploeei ®ere acpptad 

hr Home Craft*, Ine*, Tiarai 
Park, Hew York. Hratilafcr 
Fireplace, A IMtXtio* of Ve&k 
fadxrtrie*. Inc^kioated bi MA 
Fleaeant, louxt, mmvjactwres 
<’ rompirti fa/ •/
/re< 11wall- 

grtfiaon pt

i t
I

The home pictured xbore 
ioem’t appear much different 

(thAii any typical suburban 
home. But ft incorporates en- 
ergy-aavinr features te de- 
Mgn, materijabk' and appli
ances which can cut energy 
weds by up U 54 percent It 
ha» 'twe heat-elrcwiatlTir 
HeaUUUw Fireplaces (right), 
icaigned t> .room air in 
£hr •ngh the J ewer vent£ 
warn H and then re-direct 
the. fueled "air Mak tbie Cbe

TeL YArds 7-1911

£ “Lietuvos Aidai’
■% -KAZĮ BRAZDlIONYTt

U0I4O ilUMOS VALANDOS
a H V * --į -cups coarsely chopped 

peeled applet (about 
2 medium y *

cup chopped pecanp 
baked 9-inch graham

cracker crumb crust, 
pooled „

1 package (3 oz.) lemon
flavor gelatin 

----- 2 tablespoons sugar 
2/3 cup boiling water 
1/4 teaspoon Cinnamon 
1/8 teaspoon nutmeg

2 cups ice cubes
1 container (8 oz.) frozen 

whipped topping, thawed
Dissolve gelatin and sugar completely in boiling water, 

stirring 3 minutes. Add spices and ice eubef and stir constantly 
until gelatin is thickened, about 2 to 3 minutes. Remove^any 
unmelted ice. Using wire whip, blend in whipped toppings then 
whip until smooth. Fold m apples and nuts. Chill, if necessary, 
until mixture will mound. Spoon into pie crust. Chill 2 hours. 
Garnish.with additional apple riicesi’if dewed. * ’ -*

Note: Dip apple slices in lemon juice to prevent darkening.

Programai v*4i|a

1/2
The more effective w of 

enencr-savfnc deslsrrk materi
al* and . appliances c*n. well 
save Up to orte half the cost of 
Aieating and cooling our homes. 
This clAinr Ubeing proven by 
Hew YorkY Long Island Sst- 

Bank. Its “CenUnergy 
Y8” bouse was built to dtemon- 
sttute the many practical > ayr 
of conserving energy. The to
tal additional cost of the** 
Improvements was approxf- 
Bistely MjOOO I projected to 
be amortized within 4 to I 
yean through reduced ex*

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

Vedėja Aldona Daukus

Toledu HKmfeck 4-24U
K 7159 So. AAA PL E WOOD AVE, 

CHICAGO, ILL. 60629
.......~

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

Vl>o« laidos ii W0PA rtottaa. 
ban£a 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vaL pup. 
ii WTIS stotiea 1110—AM banga. ’

2646 W. 71*t StreeC 
Chicago, Illinois 6062* 

Telef- 778-5374

d — .Naujienos, .Chicago, 8, 111, Tuesday* .June 3, 11'80



Nugalėkite emocijas ir padėkite Kcrčnojui
(Atviras laiškas pasaulio šachmatu 

čempionui A. E. Karpovui)
Kai rusų emigrantai — poe- 

t :s Potiomkinai ir daktaras Ka
nas 1921 m. pasiūlė FIDE šūki

tvirtai tikėjo, kad mūsų plane
tos šachmatininkai sukurs savo

balsų. Aš esu giliai įsitikinęs, 
kad Jūs esate, turbūt, vieninte
lis žmogus, kuris gali išgelbėti 
Igorį ir suteikti jam galimybės 
būti kartu su savo tėvu; šis ma
no įsitikinimas paskatino mane

broliją, amžiną, kaip pats šach- pasirinkti savo laiško antraštę, 
matų žaidimas. Nors įvyko tam j Aš apeliuoju į Jus — padėk:- 
tikra šakio devalvacija, bet jis te Igoriui Kcrčnojui ir jo tėvii, 
vis dėlto turi savo traukimo nugalėkite tas emocijas, kurias 
jėgą. , Jūs išreiškėte lakoniškai vienos

Todėl suprantama, kad mi’.i-’iš Jūsų spaudos konferencijų 
joriar šachmatų mėgėjų, gyve- mitu: “Aš nekenčiu Ęorčno- 
nanfjų prie visai skirtingų mū-i jaus”; prisiminkite Puškino žo- 
sų pasaulio'meridianų bei para-* džius: .. .“ir šaukiausi malonės 
lėlių, džiaugėsi, patyrę radijo' puolusiems”. ;
bangomis praneštą žinią apie 
tai, kad Jūs tapote tėvu: Jūsų'lijau Eugeničiau, lipote'į šach- 
žmena pagimdė sūnų. Jūsų lai-, matų Everestą, petys į petį su 
mė — taip pat laimė visų tu, j Viktoru Korčnojum. Jums pir- 
kam brangūs šachmatai. Deja, mam pavyko iškelti savo vėliavą 
šį džiaugsmą sudrumstė žiau- j viršūnėje. Ar Jūs norite ar ne- 
rus pranešimas apie tai, kad ( norite, bet erškėčių ir pavojų ke- 
Maskvoje buvo suimtas ir pa-jlyje didmeisteris - išeivis buvo 
trauktas teisman antrojo pašau-Į Jūsų koautorius, kelyje j tikslą 
lio didmeisterio sūnus Igoris‘Jūs kartu su juo išgėrėtekar- 
Korčnojus. Susidarė beveik šach-^čiąją nesėkmės ir vilčių taurę, 
matinė padėtis: viena figūra al- Su šiuo faktu negalima nesi- apie Igorį Korčnojų: kokią ir ar 
sirado lentoje, kitą — įmetė į skaityti.
dėžę. Čia beveik būtų laikas nu-į Mūsų karta tapo liudininku to, 
traukti metaforines analogijas, Į kad į Tėvynę grįžo Aliechino 
jei Korčnojaus sūnus iš tikrųjų menas, daug B’unino raštų, 
nebūtų dvejiems su puse mc-

Du kartu iš eilės JūSj Anato

mai ų Everestą petys į pel j su

, t

Mį

Ritos Klioiienės, birželių 5 dieną 
išvyksta koncertams į P. Ame
riką. Išvykoje bei koncertuose, 
dalyvaus: Ona Kliorytė, Nijolė, ( 

. Viktorija ir Sigutė Lenkauskai- 
tės, Kristina Kuprevičiūtė, Da- 

I nutė Beizinskienė, Rita Balytė, 
Rcma Balytė, Mirga Bankaitytė, 
Lygija Rociūnaitė, Rūta Gied
raitytė, Laima Švarcaitė ir Zita
Kripav’čiūtė.

— Rasa J. Baužaitė iš Detroi
to baigė architektūros mokslus 
bakalauro laipsniu Michigan 
universitete, Ann Arbor, Mich.

—Toronto Lietuvių Namų Vy
rų Būrelis ruošia Joninių pikni
ką birželio 21 d. 1 vai. popiet 
Tėvų pranciškonų vasarvietėje, 
Wassagoje.

REAL ESTATE
Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

_ Nar'jel, žemė — Perdavimui 
RE.iL ESTATE FOR SALI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas J.
2212 W. Cermak Road Chicago, JR, Tel. Virginia 7-7741

sūnus paaugs, jis, tikriausiai, 
kaip ir kiti Jūsų gerbėjai, ims 
domėtis savo tėvo kūrybinės la
boratorijos paslaptimis. Gali 
Įvykti taip, kad jis paklaus Jus

— Balfo Chicagos apskrities 
ir skyrių valdybų rengiamoje 
gegužinėje dovanų traukimas 
duoda gražias pajamas ir suke
lia daug gyvumo. Dovanas su
renka skyrių valdybos, o taip 
pat jas galima įteikti Balfo cent
ro raštinėje. Apskrities ir sky-

deramą poziciją pasirinkai, tėve
li, šioje dramatinėje padėtyje 
(juk Jūsų sūnaus gimimo ir Igo
rio suėmimo datos beveik su- 

Rachmaninovo ir Stravinskio tampa, ir Jūs turite sutikti, kad

— paties tauriausiojo pasaulio 
šachmatininko. Formaliai šis ti
tulas niekur neužfiksuotas, bet rių valdybos tikisi, kad ir šiais 
jis gyvas šachmatų entuziastų metais bus pakankamai aukoto- 
protuose ir širdyse, jis įeina į is- jų, kurie įteiks dovanas centre 
toriją. Aš manau, kad tas, kas ar skyrių valdybų nariams ir lo- ] 
kovoja dėl Igorio Korčnojaus j terija bus įvairi ir turtinga. Bal- j_
gyvybės, užsitarnauja Taurumo I fo gegužinė įvyks birželio 22 d. j šei 
aureolės. I Jonynų sodyboje, : - -

, i organizuojami specialūs auto-
Liūdna tai, kad politinės šie- j fcusaj

BUTŲ NUOMAVIMAS
• • ■*" j ; - •* * 1 “r .

• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ,• VALDYMAS
• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
'INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.

Nuvykimui •• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
: Parke, 15 metų. Reikia skubiai par- 
Į duoti. Neaukšta kaina.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

tams “įmestas į dėžę” ir jei jo! muzika, grįžo šaliapinas ir Pa v- šitoks sutapimas turi savo lem- 
gyvybei negrėstų betarpiškas!lova, šių dienų skaitytojas, (Ži- tingą skambėjimą). Aš ir dau- 
pavojus. (“Sužaisti į dėžę” -- j noma, čia turimas galvoje sdvie- gybė kitų šachmatininkų neno- 
tai sovietinis rusų kalbos žargo- Į tinis skaitytojas. — Vertėjo pa- retume, kad Jums, pasaulio čem- 
no posakis, kuris, paprastai ta-Įstaba) jau žino Nabokovo vardą, pionui, tektų parausti po šitokio 
riant, reiškia numirti, čia — pa-' Kada nors 
tekti kur nors i priverčiamųjų taip pat šachmatų šedevrai, ku-, 
darbų stovyklą, arba kalėjimą.
— Vertėjo pastaba.) žiauri 
bausmė buvo paskirta Igoriui

nos griauna šachmatininkų šei
mos harmoniją ir verčia mane 
vesti šį pasikalbėjimą su Jumis 
atviro laiško forma, nes aš bijau, 
kad kitaip Jūs manęs tikrai ne- 
išgirstumėt.

E. šteinas, šachmatų meis
teris, grupės “A” -

pasirodys Rusijoje Jūsų sūnaus klausinio.
Ištieskite Korčnojaus sūnui 

riuos sukūrė Tremtyje Viktoras pagalbos ranką! Nesiremkite 
Korėnojus. ; Oficialaus teismo sprendmu: tai

Galimas daiktas, Jūs, Anato- būtųtoly’gumanomėginimui.pa- 
Korėnojui tik~už tai, kad jis is-jlįjatrEugeničiau, turėtadams tai sitikėti Jūsų draugyste.su SSSR 
drįso pasinaudoti mūsų “Gens galvoje, kada no'rs pasijusite Tarybos Aukščiausiojo prezidiu- 
una sumus”, o taip pat už na- j pakankamai stiprus, kad pajėg- mo pirmininku. Leidžiu sau pri- 
tūralų norą gyventi su savo tėvu.1 tume pakilti virš didmeisterinių minti Jums faktą, atkakliai nu-

Daugelio' pasaulio kraštų ’ gaivalų ažiotažo ir pareikštumėt tylimą Sovietų Sąjungoje. Ode- 
spauda mirga — marga politi- savo nuomonę apie nuolatinio sos ČK karo tribunolas nuteisė 
nių ir visuomeninių veikėjų po-, konkurento poelgį forma ir to- Aleksandrą Aliechiną mirties 
licijomis, nukreiptomis į Kor- nu, priderančiu situacijai ir Jū- bausme sušaudant. Dvi valandas 
čnojaus sūnaus apgynimą. So- sų aukštam titului. ! prieš sprendimo Įvykdymą-šach-
vietų valdžia, deja, “negirdi” šių Aš manau, kad tada, kai Jūsų matų meisteris Vilneris, tarna- 

- vęs garbinguose (čia, žinoma, 
'autoriaus ironija. — Vertėjo pa
staba.). . organuose, paskambino; 

j telefonu anuometiniam Ukrainos
Sbvnarkomo pirmininkui Rakov- 

‘ skiui, laimei, girdėjusiam apie 
i Aliechiną. Rusų burtininkas (t.y. 
! šechmatų stebukladarys. — Ver- 
į tėjo pastaba.) buvo išgelbėtas. 
■’ šiandien visa tai vyksta daug 
.paprasčiau: tiesinąs neturi revo
liucinės ČK galios, o Igoris Kor- 

ičnojus nėra buržuazinės eksplo- 
1 atatorinės klasės atstovas. . 
Į ,’Patys svarbiausieji šachmatų 
hierarchijos titulai, Anatolijau 
EugeničiaU, jau Jūsų užkariauti, 
išskyrus, šiaip ar taip, tik vieną samblįs “Nerija'’, vadovaujamas

PASSBOOK 
SAVINGS... 
thebsstwaytosav ulariy!

P*id aad 
Compounded 

Quarterly
OUR SAVINGS .
CERTIFICATES 

EARN UP TO 8%

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

see us for 

financing 
° AT OUR LOW RATS

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 60601

Phouet Ylrgiala 7»774T
Thur.9-8 Sat. 9-1BOTOS i Mon.Tae.Fri.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
i

s SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIK0JT f f

f

I

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalinė or
ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tnoi 
darbus diroa.

SLA—išmokėjo daugiai- kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA— apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na* 
rizms patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač ūaudinga jaunimui, siekiančiais 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

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

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
1 savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

107 W. XMh Sf.
Tol. (111) U3-2210

— Kostas ir Kotryna Repšiai 
Balfo apskrities ir skyrių valdy-1 
bu rengiamoj gegužinėj vado-| 
vaus svečių pavaišinimui. Jie j 
talkininkauja daugeliui organi
zacijų, o K. Repšys yra Balfo ap-

~ “AI-! skrities ir ■ 5-ojo skyriaus vai-; 
PE” — Tarptautinės žur-Į dybose. 
nalistų, rašančių šachma- .
tų temomis, federacijos 
narys. (Vertė L. U.)

! — Juozas Blažys, Balfo 5-ojo 
skyriaus valdybos narys, vado
vaus automobilių sustatymo tal
kininkams Balfo gegužinėje Jo
nynų soduose, Chesterton, Ind. 
j. Blažys automobilių sustaty
mą Balfo gegužinėse pavyzdin- 

į gai sutvarko jau kelinti metai. > 
I — Horoscopes or Astrologies į

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus . darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa ,

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue s 

Tel. 776-8505
REALTY GiTOUP

U.SJK?
We’ll help you make the right move.

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

— Adv. Gintaras Čepėnas pa
kviestas kalbėti apie biznieriams 
žinotinus įstatymus Marquette 
Prekybos Rūmų narių susirin- 

-kime šiandįen^antradienį, 6:30 
vai. vak: Kliros Oxford House 
restorane, prie 59rtos ir Western; 
Rūmų golfo diena ruošiama, rug
pjūčio 6 d. Palos Country klube, 
rengėjų komisijos pirmininku 
yra Raimondas Pakel.

— Rasa- Kelpšaitė ir Juozas 
Lukas iš Marquette Parko baigė 
Daley kolegiją dabai gerais pa
žymiais. Gerais pažymiais baigė 
Vida Pargauskaitė, Janeta Pet- 
ronytė ir Marija Raudytė.

— Clevelando lietuvaičiu un-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARMA NOREIKIENBOIIItlMi

2608 We»t 6Mb St, Chicago, BL 60621 e TeL WA W787

MAISTAS a EUROPOS SANDtLIŲ 
i M

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCEIfi SERVICE 

7501 W. 691 h St, Chicago, H 60629. — Tel WA 5-2717

U’!»< V*
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LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS 
Sunny Hills, Floridoje, bus 9 metų įkūrimo 
sukakties proga, birželio 7, 8 ir 9 dienomis.

Suinteresuoti šia kelione prašomi kreiptis 
į Sunny Hills lietuvių komiteto narius:

M. P. Kiela Ohicagoje — (312) 737-1717
V. Beleckas, Sunny Hills — (904) 773 3333
R. KezysJ New Yorkas-New Jersey — (212) 769-3300
D. Bulaitis Detroite — (313) 280-2969
J. Mikonis Clevelande — (216) 531-2190

JEI GALVOJATE
. PIRKTI AR PARDUOTI,

Tarot Card Readings. Saturday Į nuomoti ar apdrausti savo nuo- 
11 to 5 no appointment neces-j 3avybę Chicagoje ar bet kur 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 1 Amerikoje, prašome skambinti
STATE St, Rm. 1717. Mes kai-! 
bame lietuviškai. 782-3777 o? 
925-8392. Professional Member 
Xmerican Federation of Astro 
'bgers. (Pr.)

— Dengiame ir taisome visu 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA, 434-9655

KAM YRA GALIMAS 
STEBUKLAS?

“Ateikite pas mane visi, kurie 
vargstate ir esate apsunkinti, ir 
aš jus atgaivinsiu. Imkite ant 
savęs mano jungą ir mokykitės 
iš manęs..Mato 11:28, 29a. 
—Pasiklausykite Dievo—žodžio', 
pritaikyto praktiškam gyveni
mui, šiandien 8:45 vai. vakare 
radijo banga 1490 AM per “Lie
tuvos Aidus”.

šį penktadienį per Sophie Bar
čus radiją 4:23 vai. popiet išgir
site: “Apakintas nuodėmės”.

Parašykite p a r e i kalaudami 
knygelės “Kaip atgimti iš nau
jo”. Prisiusime dovanai.

Lithuanian Ministries
■ P.O. Box 321

Oak Lawn, Ill. 60454

■?

ENERGY 
WISE

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6*th Street 
TeL REpublle 7-1941

ar užeiti j mūsų Įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti. 
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO. f 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600
Independently owned and 'perated

Prie 70-tos ir Maplewood mūrinė 
7' karnb. rezidencija. Labai gera sta
tyba, nauja šilima gazu, garažas. Sku
biai parduodama už $39,900.

VAINA REAL ESTATE

Tel. 925-6565

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

LIVE-IN HOUSEKEEPER 
FOR INVALID. 

NORTHEAST CHICAGO 
PHONE 381-7627

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

TELEPHONE SOLICITING 
TOP DOLLAR

Our phone people earn top dollar.1 
Salary plus bonus. No selling, just 
making appt’s, for our representative. 
Flexible hours. Friendly confines.

Call Mr. Jay— 966-2050

RENTING IN GENERAL I

WANTED TO RENT

— Milwaukės ugniagesiai iš
traukė po vandeniu 50 minu
čių išbuvusį 8 metų berniukų ir 
jį atgaivino, tačiau jis yra ligo
ninėje kritiškoje padėtyje.

VIENGUNGIS pensininkas ieško trijų 
kambariu buto, be baldu, pirmame 
aukšte, BRIGHTON PARKE, nuo bir
želio pradžios. Tel. 523-5486

Organize car pools tQ i 
save gasoline. z
Don’t be a Bom Loser!

NAUJAI DEKORUOTAS 4 kambarių 
butas su kilimais, krosnim ir šaldy
tuvu; suaugusiems be vaikų, be gyvu
lių. $250 į mėn. Skambinti po 7 vai. 

vakare — 925-9116.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, HL 60632. Tek YA 7-5980

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent f 
8208*4 W. 95th St ' 
Evorg. Perk, III, 
60642, - 424-8654

State Farm F»re and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą. 
Telefohuoti 778-8000

v

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

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

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

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

Chicago, UI. 60629

DENTURE WEARERS

) A mai°r •
* advancement ® 

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE

one application holds 
comfortably up to 4 days

~ NAUJIENOJ, Chicago % ill Tuesday Jum 3j IMO

draugyste.su



